Tisková zpráva: Slavnostní zahájení výstavy Matti Kujasala
GASK – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kutná Hora
V sobotu 3. června bude v 16 hodin slavnostně zahájena výstava finského umělce Matti
Kujasala – Retrospektivní výstava 1971 – 2017, která se koná u příležitosti oslav stého
výročí vzniku nezávislého finského státu „Finland 100“. V Kutné Hoře bude k vidění až do
29. října. Výstava v GASK představuje autorovu téměř padesátiletou dráhu od počátků
ovlivňovaných geometrickým modernismem až po jeho novější (i nejnovější) díla. Vedle
reprezentativního výběru obrazů budou vystavené i prostorové objekty.
Matti Kujasalo je jedním z nejvýznamnějších žijících finských umělců. Ve svých geometricky
abstraktních obrazech autor kombinuje konkrétní umění a konstruktivismus s vlivy takzvané
„hard-edge“ malby. Vytváří své obrazy podle předem vypočtených pravidel založených na
různých způsobech dělení čtvercových rastrů. Umělec vytváří své obrazy ručně, využívá
časově náročnou metodu uplatňující maskovací pásku. Jakmile je páska odstraněna, odkryté
vrstvené barvy obdarovávají vzniklý obraz až fyzickou povahou, která nakonec dokládá, že
jde o „živé“ obrazy a ne jen o odtažité systémy.
Matti Kujasalo, narozený v Helsinkách v roce 1946, studoval na Akademii výtvarných umění v
Helsinkách (1964-68), kde později vyučoval (1977-88) a byl rektorem (1983-88). V pozdních
šedesátých letech Kujasalo intenzivně cestoval, navštěvoval Spojené státy a poprvé se setkal
s dílem Ad Reinhardta či Josefa Alberse, kteří na něj měli větší vliv, než tehdy vznikající Opart. Kujasalo se poprvé výrazně prosazoval na mezinárodní scéně v sedmdesátých letech
svými výstavami v Moderna Museet ve Stockholmu (1974), na Young Talent Festivalu v New
Yorku (1975), ve Stedelijk Museu v Amsterdamu (1977), potom když zastupoval Finsko na
Benátském bienále (1980). Matti Kujasalo je zastoupen v sbírkách muzeí umění jako
například Albertina ve Vídni, Arithmeum v Bonnu, Forum Konkrete Kunst Museum v Erfurtu,
Josef Albers Museum v Bottropu a v řadě soukromých sbírek ve Finsku, Skandinávii, v dalších
evropských zemích a ve Spojených státech.
Výstava Mattiho Kujasala v GASK představuje autorovu téměř padesátiletou dráhu od
počátků ovlivňovaných geometrickým modernismem až po jeho novější (i nejnovější) díla.
Vedle reprezentativního výběru obrazů budou vystavené i prostorové objekty. Díla jsou
zapůjčena z majetku autora i z veřejných institucí (například Pori Art Museum a Galerie
Hoffmann ve Friedbergu).

Výstava je myšlena jako úvod do díla významné postavy finského umění posledních
desetiletí, ale i jako vědomý příspěvek k diskurzu o podobách a možnostech konkrétního
umění od šedesátých let dvacátého století. V českém prostředí jde například o historické
„těžiště“ této tendence – Klub konkrétistů založený mj. Eduardem Ovčáčkem, jehož
samostatná výstava se koná v GASK paralelně k výstavě Mattiho Kujasala – ale i o
nepřehlédnutelné jednotlivé postavy dotyčného proudu na domácí scéně, jakými jsou Jan
Kubíček, Zdeněk Sýkora a Vladislav Mirvald.
V návaznosti na tuto skutečnost je důležité podotknout, že v rámci projektu plánujeme na
26. října 2017 Kolokvium Jana Sekery, které se bude věnovat činnosti někdejšího ředitele
Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Českého muzea výtvarných umění v Praze a zároveň
klíčového teoretika na poli konstruktivních tendencí v českých a mezinárodních
souvislostech. Tím si klademe za cíl upozornit na výtvarný fenomén, který během uplynulých
let do značné míry neprávem upadl do zapomnění.
Kurátoři výstavy: Petr Řehoř, Richard Drury (GASK)
Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury České republiky Daniel Herman a velvyslankyně
Finské republiky v České republice J. E. Helena Tuuri.
Výstava se koná u příležitosti oslav stého výročí vzniku nezávislého finského státu „Finland
100“.
GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51 – 53, Kutná Hora
www.gask.cz
Otevírací doba:
úterý – neděle, 10.00 – 18.00 hodin
Vstupné na výstavu:
dospělí 80 Kč, rodinné vstupné 120 Kč, senioři, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva
Vstupné do celého objektu galerie:
dospělí 200 Kč, rodinné vstupné 260 Kč, senioři, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva
Kontakt pro novináře:
Bc. Petra Bartušková
Tel.: +420 725 607 396
E-mail: bartuskova@gask.cz

