ResortLednice

Aleš Novák
Moje krajiny

Obrazy, akryl na plátně, dřevě

9. 7. - 2. 10. 2016
Spa Resort Lednice ****
Vernisáže výstavy

Pá 8. 7. 2016 18:00 Spa Resort Lednice
So 9. 7. 2016 18:00 EAT ART GALLERY
EAT ART GALLERY s.r.o.
Kapucínská 1
692 01 Mikulov

ResortLednice

O umělci
Aleš Novák (narozen 21. 12. 1979, Chomutov, žije a pracuje v Praze) je mladý
umělec, který jde svou vlastní cestou. Mimo sochařské činnosti se věnuje
převážně malbě a kresbě. Od roku 2006 je autorem řady samostatných výstav
a zúčastnil se i mnoha společných výstav v České republice, převážně v Praze.
Jeho námětem je především krajina, která mu dává záminku k tvorbě. Fascinují
ho stromy, lesy, vegetace, z které vznikají abstraktní krajiny plné melancholie
a romantismu, „k zamyšlení“, jak autor sám podotýká.
Jeho malířské medium je převážně akryl, technika, která umožňuje vrstvení
průsvitných barev již v pozadí kompozice, kterou plně pro tvorbu svých námětů
experimentálně využívá. Jeho kolorit je zdrženlivý, někdy až monotónní, ale
proniklý v pozadí „světlem“. Naopak popředí jeho obrazů se ponořuje do stínů.
Jeho světlá mystická vize horizontu nás tak vtahuje do hloubky kompozice
obrazu.
Aleš Novák vytvořil několik námětových sérií: forests, gaden
of Jerusalem, historism, které stále experimentálně rozšiřuje. Vychází
z vlastních i nalezených fotografií, ale i z malířské tvorby starých,
především
českých
krajinářů
(Panuška,
Hudeček,
Chittussi...)
a vytváří dekonstrukce jejich děl. Je to hra s tradicí, kterou dává
do nového kontextu. Bourá hranice mezi reálným a abstraktním
vnímáním, používá k tomu úmyslně jakousi „špinavost“, aby objasnil
a vytříbil svůj záměr v mlhavém mystériu nekonečna.
Ve Spa Resortu Lednice jsou prezentovány Novákovy obrazy z posledního
období inspirované českými krajináři, výstava potrvá do 2. 10. 2016. Paralelně
můžeme také shlédnout i jeho kresby a studie v EAT ART GALLERY
v Mikulově do 19. 8. 2016.
Jitka Plesz
kurátorka výstavy

Spa Resort Lednice ****
Břeclavská 781
691 44 Lednice
Czech Republic

www.lazne-lednice.cz

