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Na poslední chvíli výtvarná část 5. A absolvovala nádherný výtvarný workshop k výstavě
Mikuláše Medka ve Valdštejnské jízdárně.
Jak moc surrealistický je pohled dolů skrze železnou konstrukci do uzavřeného prostoru
připomínajícího primitivní bludiště, kterým proplouvá skupina tvorů ve vývojovém stádiu mezi
dětstvím a dospělostí, přes ústa roušky různých barev, v rukách průsvitné útržky papíru, na které
pomalými tahy překreslují klikyháky ne nepodobné těm, které visí všude okolo a kladou vizuální
poezii na dřevěné podklady...?
Vlastně by zase tolik surrealistický nebyl.
V momentě, kdy zohledníme, že uzavřený prostor je Valdštejnská jízdárna a skupina tvorů se
stává z kvinty A. Jako součást workshopu Hluk ticha na výstavě Nahý v trní jsme skládali básně
z odstřižků papíru a vytvářeli prostorové obrazy z náhodných předmětů. Naše výtvory nabíraly
často dost snový dojem, Ostatně, tak jako většina děl Mikuláše Medka.
Expozice Nahý v trní odráží, jak se jeho raná tvorba z expresionismu a kubismu postupně
přelévá v surrealismus, existencialismus, informel. Spolu se svou manželkou Emilou vytvářeli
inscenované fotografie a diskutovali o snech.
Častým námětem Medkových obrazů je člověk. Avšak z celkem nevinných postav se postupem
času stává expresionistické zobrazení osoby zevnitř, s jejími myšlenkami i úděly. Ale lidská
postava není nutností.
Magnetická ryba. Doteď není jasné, jestli byla dříve sepsána báseň nebo nakreslen obraz.
Obraz s blankytným nebem na pozadí a s rybou s vykulenýma očima, která zrní jako pokažená
televize. Čtverec za ní má strukturu kmene stromu. Do hřbetu se jí zabodává nůž a jediné, co na
něm nepůsobí jako z doby kamenné je ostrý železný hrot.
A tak jsme vyšli z galerie a odnášeli jsme si několik papírů a fotek v mobilu. Za dvě hodiny jsme
toho stihli celkem dost. A přesvědčili jsme se, že Mikuláš Medek toho stihl taky dost, přestože
zemřel ve 48 letech a potýkal se s řadou psychických i fyzických problémů. Bylo dopoledne 7.
října, svítilo slunce a park před galerií byl krásný, i přesto, že v oprýskaných fontánkách nebyla
voda.
Luisa Marešová, 5. A
« Zpět
Galerie:

[4]
1

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

2

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

3

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

4

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

5

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

6

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

Příbuzné články k tématu:

[56]
[55]
To je Moje gusto
Návštěva ČNB [55]
[56]

[57]
Portrét v Čechách
[57]

[58]
The Duck aneb...
[58]

URL zdroje: https://www.arcig.cz/clanky/2020/nahy-v-trni
Odkazy
[1] https://www.arcig.cz/uzivatel/martina-peterkova
[2] https://www.arcig.cz/tema/vv
[3] https://www.arcig.cz/tema/vylety-exkurze
[4] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/1_7.jpg?itok=5dSfT9x1
[5] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8964.jpg?
itok=4seKs5Pk
[6] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8963.jpg?
itok=IF_e6vRV
[7] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8953.jpg?
itok=CmnODqAL
[8] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8942.jpg?
7

itok=B3PQM5fn
[9] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8941.jpg?
itok=W517KVPk
[10] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8932.jpg?
itok=8Vw3G7qU
[11] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8927.jpg?
itok=LFTzSPHl
[12] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8922.jpg?
itok=WiK9IvJq
[13] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8920.jpg?
itok=RmY3bneo
[14] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8918.jpg?
itok=hjOsTWg_
[15] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8917.jpg?
itok=Mrvi5BLi
[16] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8916.jpg?
itok=rtcyMBEG
[17] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8912.jpg?
itok=ma0W3_uR
[18] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8907.jpg?
itok=wpHEfwXY
[19] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8902.jpg?
itok=1vj1Q41x
[20] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8956.jpg?
itok=CZ2GEkha
[21] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8948.jpg?
itok=LmWCNMmS
[22] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/img-8891.jpg?itok=DLvJ0_f
[23] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1757.jpg?
itok=t103qTbr
[24] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1750.jpg?
itok=SRvmS29l
[25] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1727.jpg?
itok=iaIHzsPz
[26] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1717.jpg?
itok=i1FF1KAt
[27] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1715.jpg?
itok=vyNIfv3g
[28] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1711.jpg?
itok=4XIQp67W
[29] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1707.jpg?
itok=NWgtfmE[30] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1760.jpg?
itok=JlBlocDa
[31] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1759.jpg?
itok=awFW-_ld
[32] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1753.jpg?
itok=hKtXdZX0
[33] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1752.jpg?
itok=U7z84k73
[34] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1751.jpg?
itok=nchPqn92
8

[35] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1747.jpg?
itok=g2ZRdhRa
[36] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1746.jpg?itok=OjRom9I
[37] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1744.jpg?
itok=KZZiABmr
[38] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1743.jpg?
itok=ptLZhzgh
[39] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1742.jpg?
itok=7Nce_sSE
[40] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1741.jpg?
itok=WJOQ7ZKq
[41] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1740.jpg?
itok=JS1VOXeg
[42] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1738.jpg?
itok=DQeFIWhr
[43] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1735.jpg?
itok=A4HdRXVn
[44] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1734.jpg?
itok=rEPxxXHp
[45] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1733.jpg?
itok=JYrqPdOF
[46] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1725.jpg?
itok=MXmFTpU_
[47] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1724.jpg?
itok=Ow5BazPc
[48] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1721.jpg?
itok=5eU8uhLD
[49] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1720.jpg?
itok=qWrnwzi3
[50] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1716.jpg?
itok=_KT3Y6Pb
[51] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1714.jpg?
itok=7dyODx6C
[52] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1705.jpg?
itok=VVN4CQ_4
[53] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1703.jpg?
itok=4m_nmxM0
[54] https://www.arcig.cz/sites/default/files/styles/velky/public/field/image/dscf1702.jpg?
itok=IZT84fJ[55] https://www.arcig.cz/clanky/2020/navsteva-cnb
[56] https://www.arcig.cz/clanky/2020/je-moje-gusto
[57] https://www.arcig.cz/clanky/2020/portret-v-cechach
[58] https://www.arcig.cz/clanky/2020/duck-aneb-neplanovany-happening-v-rudolfinu

9

