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Autorky vystavily fotografie, koláže i vitráže
Třebíč - Výstavu knih, koláží a ilustrací Gabriely Kopcové a vitráží Miluše Čechové nabízí zájemcům o
výtvarné umění Galerie Ladislava Nováka v Třebíči.

Dvě první místnosti komorní galerie jsou věnovány tvorbě domamilské literátky a výtvarnice Gabriely
Kopcové, která se do povědomí čtenářů zapsala především jako autorka říkadel a řady dětských knih o zvěři a
zvířatech. V první místnosti galerie ale Kopcová vystavila fotokoláže Dech světla, v nichž nechala maximálně
zaznít přírodní materiálovost a bohatou škálu žhnoucích červení jako zdroje světelného záření.
Ve druhé galerijní místnosti najdeme ukázky vydaných dětských knih Kopcové, které většinou ilustroval Petr
Svoboda. Autorka se zde však představuje i jako výtvarnice a ilustrátorka svého nevšedního literárního počinu,
knihy Paní Pohádka. Fotografie přírodnin, kmenů stromů, kořenů, květin, kamenů, vody, ledu, sněhu i plamenů
drobnými kresebnými zásahy přeměnila na „strašidla všeho druhu“. Vystavena je i kniha A co tvůj mobil? Také
k ní Kopcová vytvořila technikou koláže ilustrace, které ale prezentuje i jako samostatně adjustované
fotografie. Ve skladebnosti a vyznění koláží autorka nezapře, že je členkou surrealistické skupiny Stir up a
jejím obdivovaným umělcem je Salvador Dalí. Fotokoláže Kopcové však neodpuzují křečovitou krásou.
Naopak, nechybí jim jistá elegance, vznešenost a monumentalita. Mladý návštěvník výstavy mezi obvyklými
surrealistickými rekvizitami, jako jsou závoj, torza stromů, soch či modelek, jistě ocení hojné využívání
fotografického vyobrazení mobilu. O tematickém zaměření autorčiny tvorby svědčí názvy koláží: Adam, Eva,
Had vyhnaný z ráje, Diana, Fata Morgana, Houslí tón, Závoj samoty, Hodina úsvitu, V síti okamžiku.
Miluše Čechová, kronikářka městyse Stařeč, se již před lety prosadila jako všestranná textilní výtvarnice. V
poslední době se však systematicky věnuje tvorbě vitráží technikou Tiffany. Vitráž znamená zasklení,
mozaikovou výplň okna obvykle malými barevnými skly upevněnými do olova. Technika Tiffany je
zjednodušením tradiční techniky, kdy se ke spojování jednotlivých dílů používá cínu. Především však tato
technika umožňuje vytvářet i prostorové objekty. Oblíbená jsou především stínidla stolních lamp, kterých
Čechová vystavila hned několik. Ve spolupráci s uměleckými kováři Lubošem Musilem, Karolem Kováčem a
Jakubem Urbánkem vznikají bytové dekorace či stolky, jejichž výraz je založen na estetickém působení
tradičně zpracovaného kovu a stylizovaných motivů z barevných skel: Labuť, Páv, Květ.
Autorka však technikou Tiffany vytváří i závěsné obrazy a objekty, třeba cyklus ročních období nebo kreace
nazvané Toulky Vysočinou, Okno do neznáma, Fešák, Dáma, Něžná, Lotos, Krokus. Snad nejpřesvědčivěji z
celé výstavy působí monochrom nazvaný Labyrint, založený na decentním působení bohaté škály šedí od černé
po bílou. Výstava potrvá do 29. prosince.

Miluše Čechová – vitráže a Gabriela Kopcová – koláže
vernisáž v Galerii Ladislava Nováka v Třebíči
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