Orlická
galerie

JÁNUŠ
KUBÍČEK
* 5. 12. 1921
v Nových Hradech
u Vysokého Mýta

MUZEUM A GALERIE ORLICKÝCH HOR
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

SEXUÁLNÍ OBJEKT
PODLE MÉHO
VKUSU

† 21. 5. 1993
v Babicích nad Svitavou

EROTICKÉ
KOLÁŽE
JÁNUŠE
KUBÍČKA

Český malíř a výtvarník, představitel generace 60. let.
Jeho výtvarný názor vykrystalizoval postupem času
do osobité, imaginativní abstrakce. Významné bylo jeho
celoživotní přátelství s Bohumírem Matalem, s nímž
a několika dalšími brněnskými výtvarníky založil roku
1957 tvůrčí skupinu Brno 57.
Tvorba Jánuše Kubíčka je zastoupena ve všech našich
významných galerijních sbírkách a dosud byla představena
veřejnosti na sto osmdesáti výstavách ve třinácti zemích.
Jánuš Kubíček považoval koláže za protiváhu své
malířské tvorby. Byl to pro něj absolutně svobodný prostor,
v němž si mohl dovolit různé pokusy a výstřelky. Koláž
byla pro něj formou hry, díky níž se mohl odreagovat od
řešení závažných výtvarných problémů.
Uvědomit si, že všechno, co děláme, nemusí být umění.
Rozsah zájmů, pokusů, výstřelků, dekalky, koláže (doporučuji
erotické, perverzní). Po šedesáti už nemáme čas na „vážné
věci“. Nastupuje svobodná tvorba
– a velezajímavá hra.
Ve hře jsou objevy a svoboda, kterou si ve vážnosti
netroufneme, kterých si pro rozum už nedovedeme všimnout.
Láká mě nekonečno a nevážno.
In: Jánuš Kubíček, Dramatický meziprostor, Brno 1995
(Petrov), 2004 a 2008

DÁMY NA HOUBÁCH 3
1977, koláž, papír

K POCTĚ DÁMÁM >
(Moderně uvažující dáma)
1977, koláž, papír

Info:
tel. +420 494 534 015,
www.moh.cz, e-mail: galerie@moh.cz
Výstava potrvá do neděle 16. června 2013
Otevřeno denně mimo pondělí
9 - 13 a 14 - 17 hodin

II. patro Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou
27. dubna – 16. června 2013

MUZEUM A GALERIE ORLICKÝCH HOR
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
si Vás dovoluje pozvat
do výstavních prostor

Orlické
galerie
ve II. patře Kolowratského zámku
v Rychnově nad Kněžnou

na zahájení výstavy

SEXUÁLNÍ OBJEKT
PODLE MÉHO
VKUSU
EROTICKÉ KOLÁŽE
JÁNUŠE KUBÍČKA

[1978]
má duše jásá, když dělám koláže

Výstava bude slavnostně zahájena
v pátek 26. dubna 2013 v 17 hodin
Výstavu uvede
PhDr. Karel Jaroš

V ATELIÉRU
1983, koláž, papír (fotograﬁe Josef Tichý)

má duše jásá, když dělám koláže
ukažte umění, který to dokáže
když dělám umění, který se nemění
duše se namáhá
když dělám koláže, i když jsou pro vraha
duše se pobaví a zhmotní postavy
přitom si zajásá, když dělám koláže
ukažte umění, který to dokáže
duše se přikrčí
duše se promění, když není umění
pudy si jásají, když dělám koláže
málokdy umění tohleto dokáže

