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Marie Vránová (* 1981ve Zlíně), studovala:
1997 – 2001 Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště,
obor: užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci, ak. mal. Miroslav Malina
2004 – 2005 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Brno,
obor: archeologie, studium nedokončeno
2001 – 2006 Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Brno,
obor: výtvarná výchova a vizuální tvorba pro SŠ, Mgr. Petr Kamenický
2006 – 2009 Fakulta Výtvarných Umění, VUT, Brno,
obor: výtvarné umění, ateliér malby 2, prof.ak.mal. Martin Mainer

Současně žije a pracuje v Praze.
Marie Vránová je mladá, všestranná umělkyně, její tvorba se pne od malby a kresby přes landart,
projektovou a literární činnost až po performace. Sama říká: „Malba je pro mne nejdůležitější, ale ne jedinný
způsob vyjádření, tou je i performance a v současné době i site-specific umění pro konkrétní prostory.“
Její bohatou výstavní činnost můžeme nepřetržitě sledovat především v České republice, ale i v zahraničí od
roku 2003 až dodnes ( www.marievranova.com ).
Náměty maleb a kreseb Marie Vránové tvoří její vlastní svět, svět snů, pohádkových bytostí, někdy i
konkrétních postav, ponořených do barevný kompozic, většinou bájných krajin plných symbolů. Setkáváme
se zde opět s bájnou faunou a florou, vílami i jakoby realnými tvory, často propletenými folklorním
ornamentem. Zvláště v ranné tvorbě se umělkyně také zabývala malbou portrétů, především krojovaných žen
a studií folklorního ornamentu. Vedle krajin najdeme v jejím širokém repertoáru i „zátiší“ s profánními
předměty všedního dne, jakou jsou boty, textílie, atd.
Její kolorit je spontálně expresivní, emocionální, ten se v posledním období mění, zjemňuje a harmonizuje.
„Téma nynější výstavy RECEPT vzniklo před dvěma lety, kdy v rodině umřela naše stará teta Olga. Museli
jsme začít tehdy stěhovat a vyklízet její byt, zůstaly v něm po ní stovky zapsaných receptů na různých
papírcích. Všechny recepty jsem pečlivě oddělila. Centrálním, a jediným obrazem výstavy, je prostřený stůl
pro jednu osobu, talíř čeká na porci jídla.
Druhou částí je hodovní performance, při níž je společně snědeno jedno jídlo z nalezených receptů. Po
ukončení hostiny zůstanou na stolech prázdné talíře, a osoby účastnící se performance odejdou“, popisuje
Marie Vránová.
Toto téma je také pro filosofii naší galerie přímo stvořené a máme se na co těšit.
Po dobu výstavy budeme v EAT ART GALLERY, s dovolením umělkyně, nabízet kulinářský výběr z receptů
tety Olgy.

Jitka Plesz
Kurátorka výstavy

Vernisáž výstavy s performací:
sobota 23. 5. 2015 EAT ART GALLERY v 18 hod.

Výstava bude ke zhlédnutí v EAT ART GALLERY 23. 5. – 26. 6. 2015
během otevírací doby ( Čt, Pá 16.00–22.00, So, Ne, svátek 12.00–22.00), Kapucínská 1, CZ-692 01 Mikulov.
Kontakt: mob.: +420 724 900 204, info@eatartgallery.eu, www.eatartgallery.eu.

