Tisková zpráva: Nová podoba stálé expozice – Stavy mysli / Za obrazem, Obměny a
intervence
GASK – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, Kutná Hora
V sobotu 2. prosince představí GASK na slavnostní vernisáži novou podobu stálé expozice
Stavy mysli / Za obrazem s podtitulem Obměny a intervence. Co tedy nová podoba přinese?
Vedle řady obměn sbírkových děl je expozice obohacena novými dlouhodobými zápůjčkami,
nově vybranými aforismy k jednotlivým okruhům i dvěma novými dvojicemi stavů mysli:
nezávislost/posedlost a idealismus/cynismus. Dalším prvkem jsou tzv. intervence neboli
cílené vstupy současných umělců, kteří reflektují konkrétní tematické okruhy jinak, než
cestou „klasických“ výtvarných postupů. Jde například o prostorovou instalaci či nová
média, tvůrčí prostředky neodmyslitelně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí. Autory prvních
intervencí jsou Darina Alster, Daniel Hanzlík, Jan Krumbholz, Jaroslav Prokeš, Adéla
Součková, Petr Stibral a Jiří Suchánek. Vedle řady nově vystavených obrazů ze sbírkového
fondu GASK bude do expozice poprvé zařazen výběr ze sbírky grafiky a kresby. Tento krok
umožňují rámy se speciálním UV sklem, díky němuž mohou být umělecká díla na papíře
bezpečně vystavená několik měsíců. Diváci tak budou moci vidět ukázky z díla českých
autorů (jako např. Vladimíra Boudníka a Františka Hudečka) i autorů mezinárodních (jako
např. Mariny Abramoviς a Lawrence Weinera). Na kratší dobu budou k vidění i originální
serigrafie z alba „Tribute 21“ proslulého amerického umělce Roberta Rauschenberga.
Stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem je jedinečně koncipovaná sbírková expozice, která
neřadí vystavovaná díla chronologicky dle jejich vzniku nebo výtvarného stylu, ale na pozadí
pestrého spektra citového a myšlenkového života člověka. Právě za tento neotřelý přístup
získala v roce 2015 prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis jako Muzejní výstava
roku. Východiskem expozice jsou tematické dvojice, které zůstanou zachovány i v její
obměněné podobě, a ke kterým se vystavená díla vztahují (například samota/přátelství,
rovnováha/napětí či odcizení/meditace). Nově se představí díla ve dvojici „stavů mysli“
nezávislost/posedlost a idealismus/cynismus.
Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotváří „náladu“ jednotlivých prostorů krátké
citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání daného tematického okruhu. Jsou to
výmluvné postřehy výtvarníků, filosofů, spisovatelů a hudebníků. Tento přístup navozuje
podnětné prostředí, ve kterém návštěvník najde mnoho důvodů k zamyšlení – nejen ve smyslu
„hotových“ tvrzení, ale hlavně ve smyslu otázek a odpovědí.

Autor konceptu a vedoucí kurátor GASK Richard Drury k tomu říká: „Představujeme zde
kvalitní i podnětná umělecká díla zasazená do velkorysých, vzdušných a elegantních síní a
chodeb jezuitské koleje, s nimiž přímo rozmlouvají. Diváci mají jedinečnou možnost prožívat
vztah mezi jednotlivými exponáty, mezi obrazem a slovem, mezi uměním a barokními
interiéry. A v neposlední řadě se mohou těšit výhledem z oken jezuitské koleje ve výstavních
prostorách propojeni s krásným vnějším světem architektury a přírody Kutné Hory“.
Expozice Stavy mysli se vyvíjela v úzké spolupráci s Lektorským centrem GASK; v rámci jeho
programu „GASK bez bariér“. LC GASK připravuje pro inovovanou expozici rozšířený soubor
haptických přepisů vystavených obrazů pro slabozraké a nevidomé návštěvníky a také audio
průvodce stálou expozicí a jezuitskou kolejí.
Záštitu nad novou podobou stálé expozice převzali hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava
Pokorná Jermanová a radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karel
Horčička.

GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51–53, Kutná Hora 28401
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

