Katharina Grosse
&
Maria Lassnig
Národní galerie v Praze, Veletržní palác

Dne 17. 4. se vydala třída K4 na exkurzi, v rámci předmětu dějin umění, do
Veletržního paláce, kde probíhaly výstavy umělkyň Kathariny Grosse (Německo,
1961) a Marie Lassnig (Rakousko, 1919-2014).
Katharina Grosse
Německá umělkyně si ve svém projektu
vyhrála s barevností akrylových barev a velikostí
prostoru Velké dvorany Veletržního paláce.
Své dílo uvedla těmito slovy: „Jako dítě jsem
každý den hrála takovou hru: než jsem vstala,
musela jsem vymazat stíny na zdi. Vymyslela jsem
si neviditelný štětec, kterým jsem přemalovávala
stíny vrhané parapetem, lampou či čímkoliv
jiným. Stala se z toho posedlost. Pozorování světa
pro mě vždycky souviselo s činností; chtěla jsem
ve světě a se světem něco dělat. Malování je
nejúžasnější způsob, jak podpořit synchronnost
konání a myšlení, protože mezi mnou a mým
náčiním není žádný přenašeč.“
Katharin při malbě používá téměř výhradně
průmyslové pistole, jimiž rozprašuje barvy
prakticky po jakémkoliv povrchu. Její styl by se
mohl zařadit mezi americký land-art a německý
romantismus pozdního 19. století.

Maria Lassnig
Maria Lassnig je považována za jednu
z nejvýznamnějších umělkyň 20. a 21. století.
Během svého života se věnovala abstrakci
(kterou tvořila během čtyřicátých let ve Vídni),
experimentální malbě (během pobytu v Paříži) a
progresivní filmařině (New York).
Výstava zahrnuje přes pět desítek
velkorozměrných obrazů, kreseb, akvarelových
cyklů, soch a filmů – ze všeho můžeme vyčíst
Mariin zájem o zkoumání těla a sebereprezentaci
– i její finální zralé dílo vytvořené po návratu do
Rakouska v roce 1980.
Marii inspirovaly především směry, jako byl
informel, tachismus a surrealismus, body art a
performativní umění a středobodem její tvorby
byla především lidská postava (fragmentovaná,
deformovaná a groteskní).
Společně s dalšími umělkyněmi jí šlo o ženskou
emancipaci v uměleckém světě.

Obrázek 1 - Zázračný obraz / Wunderbild, snímek z letáčku Národní galerie

Zázračný obraz / Wunderbild
Dílo K. Grosse mě zasáhlo především pro jeho velikost. Na fotografiích, které jsem
viděl na internetu a letáčku, jsem neměl o skutečných rozměrech přesnou představu a tak
jsem byl výstavě poněkud skeptický, to se ovšem změnilo, když jsem vešel do Velké dvorany
a viděl vše na vlastní oči. Plátna zavěšená od stropu a postříkaná akrylovými barvami
působila těžkým, téměř až monumentálním dojmem a člověk si mezi plátny připadal velmi
malý (téměř jako dítě v příliš velkém pokoji).
Nešlo přitom o negativní pocit – měl jsem spíše touhu posadit se do středu místnosti a jen
v jasných barvách a bílých místech hledat nové a nové tvary, které jsem tam ještě před
chvílí neviděl.
Zázračný obraz je opravdu krásným příkladem svého druhu.

Obrázek 2 - Zázračná obraz / Winderbild, fotografie pořízená
z vyššího patra (kde byla výstava Marii Lassnig)

Obrázek 3 - Zázračný obraz / Wunderbild, fotografie pořízená z
jednoho konce Velké dvorany (Tomáš K. a Adéla V. stály zhruba
v polovině haly)

Obrázek 4 - Svatební obraz (2007-2008), Maria Lassnig

Maria Lassnig
Na výstavě rakouské umělkyně mě ani tak neoslovilo abstraktní umění, jako spíše
myšlenky, které Maria skrze film (promítaný téměř na začátku výstavy) a záznamy z deníků
(které byly rozmístěny po zdech) sdělovala, a které se jednoznačně vázaly k jejímu umění
(viz obrázky níže).

Kromě výše zmíněných myšlenek mě také zaujaly četné autoportréty –
mezi vystavenými např. Autoportrét s tyčí nebo Dvojitý autoportrét
s kamerou.

Obrázek 5 - Dvojitý autoportrét s kamerou (1974), Maria
Lassnig

Obrázek 6 - Autoportrét s tyčí (1971), Maria Lassnig

Obrázek 7 - Maria Lassnig, "Vidění není tak důležité, jako vcítění."

Obrázek 8 - Pomoc ! Před 2002, Maria Lassnig

Dílo Marie Lassnig na mě působilo velmi lehkým a pozitivním dojmem. Bylo očividné, že
se snažila nepěkné věci zobrazit skrze grotesku a deformaci, například Válečný běs, nebo
tématika smrti a komplikovanosti lidské osobnosti – optimistický pohled ve svém životě se jí
také projevil například na obrazu už od základu groteskním, Kuchyňská válka.
Maria se skrze své sochy, obrazy a filmy jevila jako silná, milá a příjemná osobnost, která
si velmi všímá vnitřního světa ve vnějším světě kolem sebe.

Obrázek 9 - Válečný běs (1991), Maria Lassnig

Obrázek 10 - Kuchyňská válka (1991), Maria Lassnig

Obrázek 12 - Karolína G., Velká dvorana
Obrázek 11 - Adéla V., Velká dvorana

Obrázek 13 - Druhá strana plátna Zázračného obrazu

Obrázek 14 - Tomáš K., Velká dvorana

