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Téma:
VV [2], Výlety a exkurze [3]
Ve čtvrtek 23.1. se žáci výtvarných seminářů vypravili na výstavu Bedřicha Dlouhého v Městské
knihovně.
Výstava obsahuje umělcovu tvorbu od roku 1956 až do současnosti a díla jsou retrospektivně
seřazená. Bylo zajímavé vidět postupný vývoj umělcovy tvorby od nejistého mládí až po zkušené
stáří. V tvorbě Bedřicha Dlouhého je především výrazná jeho schopnost experimentovat.
Kombinuje klasickou malbu s pop artem, doopravdovým světlem nebo každodenními objekty.
Zajímavé bylo sledovat, jak jeho mentalita prosakuje do obrazů, které byly v některých
případech až ironické nebo absurdní. Dobrým příkladem je obraz, který je parafrází,,Dívky s
perlou’’, před kterou postavil obrovský krajíc chleba.
Celou výstavou nás prováděla milá průvodkyně, která nám do děl autora pomáhala vniknout a
vidět za nimi co chtěl umělec vyjádřit. Mě osobně nejvíce zaujal autoportrét, který ale místo
obrazu sama sebe byl velká asambláž složená z předmětů, kterými se Bedřich Dlouhý obklopuje
ve svém každodenním životě. Další zajímavou součástí byly již zmíněné obrazy, které využívaly
světla, které dává obrazům další dimenzi a upozorní třeba i na detail, kterého by si člověk
normálně nevšiml.
Prostory městské knihovny výstavu doplňovaly svojí jednoduchostí, a proto vytvářely ideální
prostředí pro autorova výstřední díla. Myslím, že výstava byla díky své rozmanitosti zajímavým
zážitkem pro nás všechny a ukázala nám spoustu netradičních technik.

Jana Čermáková a Kylie Scalabroni
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