
Přihlásit  Nová registrace

Home  »  Galerie  »  INDUSTRIAL GALLERY

Zuzana Kulhánková – zlaté a stříbrné struktury v Industrial Gallery

7. 6. 2016 / INDUSTRIAL GALLERY / Autor: res

Stříbrošedé struktury připomínající mimozemské krajiny anebo malby inspirované běžnými předměty - to vše je tvorba
Zuzany Kulhánkové.

Ostravská umělkyně Zuzana Kulhánková (nar. 1989) se vydala svou vlastní cestou. Nesnaží se nikoho kopírovat, šokovat,
být za každou cenu originální.  Přesto je originální. A výstavou v Industrial Gallery se dotkla kozla nechtěného. Její plastiky
se strukturami, které připomínají kov, souzní s názvem galerie. Industriální plastiky v Industrial Gallery…

Výstavu uvedl architekt Tadeáš Goryczka. „Několikrát jsem se Zuzanou Kulhánkovou, která je kurátorkou Industrial
Gallery, spolupracoval při výstavách. Nyní jsem měl možnost poznat jí z druhé strany,“ usmíval se Goryczka. „Jsem
z generace, která četla Stanislava Lema. Možná proto ve mně vyvolávají obrazy a plastiky Zuzany Kulhánkové sci-fi
představy. Vypadají jako mimozemské krajiny, mají kovové, rtuťovité odlesky. To vše mě fascinuje,“ uvedl Tadeáš
Goryczka. Trefil se přesně. Jeden ze stříbrošedých obrazů má název Měsíční krajina. „Nicméně Zuzanu často inspirovaly
běžné věci, s kterými se setkáváme kolem nás,“ dodal Goryczka.  

„Na některých obrazech vyniká plastičnost. Mají otvory. To proto, že jsem je chtěla propojit s prostorem. Jiné jsou plošní,
přesto jsem se do nich snažila dostat určitou hloubku,“ řekla Zuzana Kulhánková. Právě plastičnost vzbudila
v návštěvnících výstavy objevitelské touhy. Zblízka zkoumali struktury, dokonce se dívali za obrazy a zkoumali originální
uchycení. Díky němu vznikl za obrazy nečekaný prostor. Prostě originální výstava ve všech aspektech.     
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