Udo Hohenberger
„ Lidské obrazy – Menschenbilder “ Obrazy:

olej / akryl / úhel na plátně
13. 3. - 24. 4. 2015 EAT ART GALLERY / 14. 3. - 21. 6. 2015 Spa Resort LEDNICE

Jedná se o výstavu jednoho s předních rakouských, současných umělců mladší generace,
Udo Hohenbergera.
1.část, kresby, jeho díla budou k vzhlédnutí v EAT ART GALLERY v Mikulově, 2.část, především
jeho velká plátna v Spa Resortu v Lednici.
Udo Hohenberger, narozen 1967 ve Spital an der Drau v rakouských Korutanech, studoval malbu na
Wiener Kunstschule, diplom 1997, žije a tvoří ve Vídni.
Předmětem jeho malířské tvorby jsou "Lidé". Lidé, tak jak je ve své představě vidí, komplexně,
vždy v různých situacích, různých seskupeních, s různými emocemi. Maluje bez modelu, ze své
fantazie. Má z čeho čerpat. Studií aktů namaloval dle modelů již snad tisíce, malbu aktů také
vyučuje. Proto přistupuje k vlastní tvorbě svých děl bezprostředně, emocionálně, velkoryse.
Počátkem každého obrazu je spontální kresba úhlem, jakési abstraktní zkratky lidských těl v
pohybu. Na jeho plátnech vznikají pak postavy tvořeny z nespočetných línií a vrstvených barevných
ploch, které jsou opět překryty bezprostředně vedenými líniemi, plné erotiky a napětí. Na obrazech
pracuje celé týdny, vrstvu po vrstvě, a někdy je znovu přemaluje...
Jeho kolorit, dříve expresivně sytý, až plakativně vyzývavý se poslední dobou zjemňuje, používá
několika vrstev bílých lazur a zdrženlivých barevných odstínů kolorovaných ploch, čímž dostávají
jeho obrazy větší hloubku. O to výraznější a živelnější se stávají jeho spletě línií.
Tyto dvě média, línie, taženy úhlem a barevné plochy, malované štětcem - vždy považovaná za
neslučitelná - splývají u Hohenbergera v jeden výrazový celek. Ba naopak, tvoří jeho osobytý
umělecký styl.
Obrazy nesou tituly, kterými umělec náznačuje svůj záměr znázorněného motivu, co ho vedlo k
tomu, co vzniklo. Jsou to vzpomínky, momentální emoce, nebo jen melodie, která proces vzniku
doprovázela. Co nakonec vnímáme, zůstává ponecháno subjektivnímu vněmu jedince,
pozorovatele. Každý divák má možnost vidět v jeho obrazech něco jiného, dle vlastní fantasie.
Hohenbergeruv přirozený, spontální přístup, bez nastudované, kalkulované rutiny se prolíná celou
jeho tvorbou.
Od roku 1997 vystavoval především v Rakousku, Německu a v Číně na více než sedumdesáti
výstavách a veletrzích umění. V roce 2008 i v městské galerii v Mikulově.
K Mikulovu a celému Lednicko -Valtickému areálu ho vážou vzpomínky ze studijních let, zde
absolvoval několik seminářů malby v plenéru, pořádané „Wiener Kunstschule“ a později vedl sám
zde kurzy experimentální malby posluchačů letní akademie Künstlerischen Volkshochschule z
Vídně.
Proto právě dnes na těchto místech prezentuje znovu.
Jitka Plesz
Kurátorka výstavy

Vernisáž výstavy:
pátek 13. 3. EAT ART GALLERY v 17 hod.
sobota 14. 3. Spa Resort LEDNICE v 17 hod.
Výstavy budou ke zhlédnutí současně v EAT ART GALLERY 13. 3. – 24. 4. 2015
Kapucínská 1, CZ-692 01 Mikulov, kontakt: mob.: +420 724 900 204, info@eatartgallery.eu, www.eatartgallery.eu.
během otevírací doby (říjen–červen: Čt, Pá 16.00–22.00, So, Ne, svátek 12.00–22.00)
a v Spa Resort LEDNICE 13.3. - 21.6. 2015
Břeclavská 781, 691 44 Lednice, CZ kontakt: mob.: +420 734 200 222, recepce@lazne-lednice.cz www.laznelednice.cz
denně, přístup přes recepci

