Jitka Plesz /

Česká rep., Rak.

„Imprese ze zahrady Evropy“
Lavírované kresby, akvarely
Výstava v Spa Resort Lednice ve spolupráci s EAT ART GALLERY
Mikulov potrvá od 13. 12. 2015 do 30. 3. 2016
O umělci
Narozena: 1948 v Brně
Vzdělání: SUPŠ Brno, UNI WIEN - dějiny umění, etnologie
Povolání:
* Svobodná umělkyně a lektorka umění, restaurátorka
* od r. 1968 - provdaná do Rakouska, 2 děti, výtvarná a lektorská činnost ve Vídni
*
1990 - pravidelné pořádání výtvarných kurzů a výstav v Mikulově,
jakož i střídavý pobyt a živnostenská činnost ve Vídni a Mikulově
*
2006 - rekonstrukce a provozování výstavní a kulinářské EAT ART GALLERY s.r.o.
v Mikulově - management, šefkuchařka, kurátorka výstav
Mé vzpomínky na Mikulov 60. let byly spíše pochmurné než romantické. Hlavní silnice
vedla tehdy ještě přes město a vše bylo zdevastované, smutné. Nesčíslné projíždění
Mikulovem na bývalé trase Brnao – Vídeň starým obchvatem 70. a 80. let mě pak již
nepřimělo k zastávce či procházce šedým městem.
Až když v roce 1995 objevil můj vídeňský kolega Gerhard Mikulov i jeho krásné okolí a
povýšil ho na město našich seminářů malby v přírodě, rozplynuly se ony dávné pochmurné
vzpomínky. Dík nové době a píli lidí se Mikulov zaleskl v novém šatu a odhalil i starobylou
krásu své minulosti.
Nejen Mikulov, ale i celá „Zahrada Evropy“ okouzlila a zdolala mé srdce krásou své
přírody, architektury a lidí. A nejen mé, ale i našich studentů, kolegů a přátel. Od roku 1997
se stal Mikulov mým druhým domovem.
Magická přítažlivost historických kulturních míst se zde mísí se středověkým i novověkým
odkazem předků a přímo nutí umělce k inspiraci. Jako by po staletí tuto inspiraci příroda a
člověk pociťovali a ve vzájemné symbioze se respektovali.
Imprese ze zahrady Evropy je malý výběr mých inspirací z období přelomu druhého
tísíciletí.
Práce vznikaly převážně a spontánně v plenéru. Pohledy na městskou architekturu, stromy v
parcích, trávy na březích jezer nebo pomníky židovského hřbitova nám v expresívní zkrace
přibližují denní náladu, genia loci, ve které vznikaly.
Nejčastěji použité techniky: kresby tuší, inkoustem grafitem nebo úklem, kolorované
malbou různými malířskými medií, zde umožnily spontánní zachycení momentu a tím
vznesly do vzniklých prací nadčasovost.
Jitka Plesz
Autorka a kurátorka výstavy

