Tisková zpráva
Prostory muzea Milana Dobeše ozvláštní výstava
s mnohoznačným názvem Boxy (O)tisky 2.5
OSTRAVA, 17. 5. 2019 - Výstava nazvaná Zbyněk Janáček Boxy (O)tisky 2.5 dnes začíná v Milan Dobeš
Museum v ostravských Dolních Vítkovicích. Až do začátku července příchozím nabídne běžně
nevystavovaná díla přímo ze soukromé sbírky autora, který navazuje na průlomový odkaz abstraktně
geometrického projevu dvacátého století.
„Profesor Janáček, který se mimo jiné v 90. letech minulého století spolu s Eduardem Ovčáčkem podílel
na rozvoji magisterských studií výtvarného umění na Ostravské univerzitě, je zajímavý tím, jak
experimentuje s digitální technologií, novými materiály a jak využívá geometrické tvary a barvy
k vytváření promyšlených konstrukcí,“ říká k výstavě Richard Drury z Galerie Středočeského kraje
v Kutné Hoře.
Janáčkovou vyjadřovací řečí je skládání a přeskládání geometrických tvarů, přezkoumávání obrazové
plochy jako pomyslné brány do sféry myšlení. Výtvarníkova díla odkrývají prostorové vztahy, ze kterých
se skládá svět od atomů až po vesmír. Tak jako v přírodě a vesmíru nejde u Janáčka pouze o statické
soustavy, ale o energií prostoupené a propojované celky s momenty pohybu. V tomto ohledu hrají
klíčovou roli nejen tvary ale i barvy, které v divákovi podněcující představu o prostorové dynamice.
V muzeu Milana Dobeše jsou k vidění jak serigrafie Zbyňka Janáčka s příznačnou barevnou sytostí, tak
i objekty tzv. lightboxy, které citlivě reagují na své okolí, na pohyb vnímatele, čímž se stávají živě
proměnlivou součástí prostředí.
Někdejší prorektor Ostravské univerzity, pozdější šéf její Fakulty umění, profesor Akademie výtvarných
umění v Praze a laureát Ceny Vladimíra Boudníka Zbyněk Janáček reflektuje dědictví geometrických a
obecně abstraktních tendencí moderního umění. Od strohých vizí Maleviče a Mondriana přes
meditativní prostory Boštíka a Rothka se ale dostává až ke své osobní postmoderní výpovědi.

Výstava prací Zbyňka Janáčka v Milan Dobeš Museum v Ostravě potrvá do 7. 7. 2019.
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