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\lýstava: velký formát mnohé naučil' ale i zkomplikoval
HRADEG rnÁLovÉ (mal) Pakliže
škola má přeďouhé jméno, název
jejÍ výstavy uŽ musí být stručný.
Královéhmdecká stŤedrú umělec-
kopnrmyslová škola hudebnÍďl ná-
stojů a nábytku nabíá do 12. úno_
Ia v Galerii T na zdejší univePitě
,,Malbu a gafiku".

'de 
o lJauzumí práce studentú

2' ročnflQ. ,,obor, kteý studují' se
zaměfuje na desi8n interiélu. Prá-
ce lznikaly v předmětu 

''\"ýtvanápřÍprava" v ateliéru kesby a ma'l-
by. Většinou se podobné výstavy
koncipují iako přehled všeho, na
čem studenti za rok Pracovali. Cha_

ra.Lter tak mají spíš informativní a
neumožní spařit šiIší šk'Ju přístu-
ptl. Navíc to vede t tomu' že lidé
spadí výběÍ pouze několika talen-
tovaných," říká učitel Ivo |ansa z
ateliéru lÍesby a malby.

GďeÍii T tak plní díla !'šech stu-
dentů, a to ve dvou úlohách' Domi-
nuje zde volná ma.lba a gafika, kte-
Ié doplovází několik převážně ke-
sebných plací s tematikou ,,hou-
by''' iDspirovaných oblastÍ vědec-
ké ilustrace.

"Grafickou práci motivovalo vy-

P6ané téma věci na dosah. Byla to
ýzva k ocenění obyčejných věcÍ a

k sousťeděnému vidění světa přes
detail. Pro pŤiblížení procesu tisku
z výšky i pro rcliéftrí kásu tisko-
vých matÍic jsou zde něketé vysta-
!'eny. Na počátku vzniku maleb stá-
ly pro mnohé nelehké úkoly - vol-
ba tematiky, ÚběÍ motivu a přede-
všÍm poďeba sousťeďt se na to,
coje pro pojeú prác€ každého nej-
Úznamnější' východiskeň bylo je-
jich osobní zaujetí. U někoho na
počátku přer€žova.lo soustJedění
na věcnost motivu, někoho pňta-
hovala světelná nálada, jiného ba-
revná skladba nebo powchová
struktura," říká lansa.

Na placích je úděí že nevznita-
ly na ieden átah. "\4/žadoval si to
ÍvětšÍ formát. Mnohé naučil, mno-
hé umožnil, mnohé zkomplikoval
a vynucoval si své. Umožnil delšÍ
cestu. Učil naslouchat tomu, co
vzltiká pod rukam4 tomu, co vzni-
ká štětcem, pIstem, litím, hadrem.
Učil, jak se přoměňují pigmenty
přid&tím krupice, písku či papíru.

'ak 

se dá tempera stupňovat paste-
lem, jak u$míňt kresbu s malbou'
Jak 9e ploduševňuie mnohokrát
přemalovaná ploóha. jak $e rozví'ie-
nÍm malby ploměňuií lýznamy
motiw. Tato pláce učila naslou_

chaí co si celek Žádá co potřebu-
je, a zÁroýei bylo numé naslou-
chat sv!ým vlasmím vniřnín ode-
zvám na proměny malby. o tuto
cestu šlo především," řftá učitel'

studentka Ye školnÍm ateliéru
kesby a malby. Foto|nlchiv školy


