TISKOVÁ ZPRÁVA
Východočeská galerie v Pardubicích
V Pardubicích dne 14. dubna 2016

Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu:

termín výstavy:
20. 4. – 10. 7. 2016
místo konání:
Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č. 3
vernisáž:
20. 4. 2016 v 17:00
zástupcům tisku poskytneme informace již v 16:30
„Sochař, malíř a hlavně pozorovatel – to vše je Kurt Gebauer. Výstavou na zámku chceme
vzdát holt jeho všestrannosti, talentu, píli a ironii.
Kurt Gebauer, který se narodil 18. 8. 1941 v Hradci nad Moravicí a při svých studiích
zavítal do Brna, Hořic, Prahy, Stuttgartu a Paříže, patří mezi nejvýznamnější české sochaře. Jeho
sochy a krajinné realizace můžeme nalézt například v Číně a Itálii, na předměstí Ostravy
v městské části Fifejdy, kde na 1,5 ha vytvořil minikrajinu pro děti a dospělé, v depozitářích
mnohých galerií a v neposlední řadě i v areálu pardubické univerzity. Gebauer je osobnost, která
se po celý svůj život snaží propojovat sochu a krajinu nenásilnou formou. Inspiraci pro svou
tvorbu hledá nejenom v přírodě, ale i v samotném člověku. Gebauer, který se proslavil hlavně
sochami Plavkyň a Trpaslíky, ve své tvorbě nikdy neopustil téma figury. Jeho tvorba je velmi
rozmanitá, a ač on sám tvrdí, že ve skrytu duše chtěl být vždy malířem, tak právě jeho sochařské
realizace ho nejvíce proslavily. Jako profesor ateliéru veškerého sochařství na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze ovlivnil několik generací studentů, kteří následují jeho příkladu
a pokouší se o propojení a zapojení soch do veřejného prostoru. Gebauerova výstava na zámku
bude kromě starších realizací obsahovat i nejnovější kresby a projekty.“
Kurátorkou výstavy a autorkou textu je Marie Jiráková, VČG

Záštitu nad výstavou převzal 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Stará hradecká silnice a lipová alej spojují dvě místa – Východočeskou galerii a veřejný prostor
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde se setkáte s tvorbou Kurta Gebauera. Jde o
výjimečnou příležitost pro studenty, pedagogy i zaměstnance univerzity na straně jedné a návštěvníky galerie
a milce výtvarného umění na straně druhé, seznámit se s dílem významného českého sochaře a
vysokoškolského pedagoga v odlišných kontextech.
Na fakultě jsou k vidění díla, která prezentují osmiletou spolupráci autora v Uskupení Tesla. Ta
započala v roce 2009 soubornou výstavou nanoSKOP, vytvořenou v rámci EURO nanofora, která byla na nově
otevřenou fakultu přemístěna z Centra současného umění DOX. Na projekt navázala autorská výstava NANO?
ANO! KURTANO. V letech 2012 – 2014 se autor významně podílel na projektu Idea Univerzity zaměřeném na
posilování interdisciplinární komunikace, kritického a kontextuálního myšlení, kreativity a eticko – filozoficko
– historického rámce vědy a umění. Autorovy stopy a otisky po těchto aktivitách, dále díla inspirovaná
pobytem v prostoru fakulty, v laboratořích, učebnách, posluchárnách jsou součástí trvalé expozice nanoSKOP
/ REDUX, která je k vidění ve veřejném prostoru fakulty.
V průběhu autorovy výstavy ve Východočeské galerii připravujeme na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice ve středu 15. 6. 2016 od 19:00 do 20:00 společnou vernisáž s
doprovodným programem Colours of Pardubice, připravovanou pro Mezinárodní vědecký kongres IFATCC.
Akce je určena nejen účastníkům kongresu, ale i široké veřejnosti. Jedna z ikon autorovy tvorby - Trpaslíci,
řecky NANO, budou na dočasnou dobu okupovat foyer a přednáškové sály fakulty, neboť ústředním tématem
vědeckých přednášek jsou novinky, aktuální objevy v oblasti chytrých materiálů, barviv a technologií na
rozměru nano.
Více na www.utesla.cz; www.face.com/utesla
Autorkou textu je Alexandra Prokopová, Univerzita Pardubice

Obrázková příloha:

Kurt Gebauer - Figury v oknech

Kurt Gebauer - Hlava

Kurt Gebauer - Postel pro strom

Doprovodný program k výstavě:
Komentované prohlídky výstavy s Marií Jirákovou se uskuteční dne 3. května v 11:00 a 29. června
v 10:00 a 17:00 na Zámku 3.

Více informací, obrázky ke stažení a mnoho zajímavostí najdete na: www.vcg.cz

Východočeskou galerii
zřizuje Pardubický kraj

Statutární město Pardubice
podporuje kulturu

