TISKOVÁ ZPRÁVA OBLASTNÍ GALRIE V LIBERCI
(Liberec 14. června 2010)

Svět hmyzu očima Šimona Brejchy
(Liberec) V průběhu léta galerie představí nové grafické práce pražského autora
Šimona Brejchy. Tento grafik střední generace, který se kromě české výtvarné scény
pohybuje i na scéně německé, vytváří za využití své vlastní hlubotiskové techniky
nejen grafické listy, ale i autorské knihy. Ty budou v Liberci představeny vůbec
poprvé. Díky důmyslnému mechanismu si jimi mohou návštěvníci také bez obav
listovat.
Vernisáž k výstavám – v přízemí galerie pokračuje obměněná výstava SHOPPING
2000 – 2010 – proběhne ve čtvrtek 17. června v 17:30 hodin, za příznivého počasí na
nádvoří galerie. Součástí vernisáže bude i výtvarná akce, při níž Šimon Brejcha
otiskne na plátno kurátorku výstavy a to za zvuků jazzové improvizace v podání
členů libereckého Jazz Bandu.
Šimona Brejchu v posledních dvou letech uchvátil svět hmyzu natolik, že jej má za
inspirační zdroj při své grafické tvorbě a věnoval mu výstavu. Úderné BUCH MUCH
komentuje autor takto: „Buch není jen kniha, ale i půvabné české citoslovce, které
mimochodem naznačuje, co dělám s objekty, abych je mohl metamorfovat v grafické
listy. A nejsem jediný, kdo má na svých obrazech nějakou tu mouchu.“ Grafický
kabinet bude hostit přes léto nejen jeho nejnovější tisky, ale také autorské knihy. A
právě autorské knihy mohou návštěvníci galerie vidět vůbec poprvé – Brejcha je totiž
dosud nikde nevystavoval.
Šimon Brejcha se narodil v roce 1963 v Karlových Varech. Kromě studií na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze často pobýval na rezidenčních
pobytech v německých grafických ateliérech a to jako stipendista nebo také jako
lektor. Tyto zkušenosti se odrážejí v jeho práci nejen tím, že mu pobyty umožňují
dostatek času pro grafickou práci, ale také jednotlivé pobyty činí jakési předěly v jeho
tvorbě. Každý pobyt sebou nese i nové téma. V minulosti to byla např. Zeď 1991,
Rublev 1992–94, Dřeva 1994–96, Dráty 1997–2000, Rytmy 2001, Krabi 2002–2005,
Diatomy 2004–2007, Rákos 2007–2008 a nyní to jsou právě Mouchy. Je zajímavé jak
autor s tak banálním tématem jako je moucha a svět hmyzu pracuje a kam až ho
přivádí. Kurátorka výstavy Markéta Kroupová také upozorňuje na tři okruhy, které se
nesou celým autorovým dílem bez ohledu na zvolený námět: „Celé dílo Šimona

Brejchy sjednocuje jeho trvalý zájem o textury a struktury, práce se znaky a symboly a
především hravost, zábava a lehkost, která se do výtvarného díla intenzivně promítá.“
Vedle námětů je důležité také zmínit technologie, které autor používá. Šimon Brejcha
s oblibou kombinuje různé grafické techniky a sám je cestou „pokus-omyl“ vymýšlí.
Jeho originální postupy dávají vzniknout zajímavým experimentů. Většinou tiskne
hlubotiskovým způsobem z papírových matric. Někdy k dotvoření výsledného díla
použije i kresbu a malbu. Výstava Buch Much bude v galerii instalována do 19. září
2010.
V přízemí galerie pokračuje výstava SHOPPING 2000-2010. Kvůli ochraně před
nežádoucím dlouhodobým osvětlením bylo vyměněno na 40 prací na papíře. Díky
tomu má výstava zcela jiný charakter. V této podobě ji budete moci vidět až do 12.
září. Za posledních deset let se sbírky rozrostly například o díla Jana Koblasy, Alfreda
Kubina, Karla Malicha, Vladimíra Preclíka, Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny nebo
Františka Ženíška. Celkový počet zastoupených autorů je několik desítek, stejně tak
jako vystavených přírůstků na této výstavě.
Markéta Kroupová, 14. června 2010
T: 485 107 789, 724 834 547
E: marketa.kroupova@ogl.cz

SOUHRNNÉ INFORMACE K VÝSTAVÁM:
Výstava Šimon Brejcha / BUCH MUCH
Termín: 17. 6. – 19. 9. 2010
Vernisáž: 17. 6. v 17:30 hodin, za příznivého počasí na nádvoří galerie; zazní jazzová
improvizace v podání členů libereckého Jazz Bandu Milana Buriánka a Josefa
Uchytila
Autorka výstavy: Markéta Kroupová
Kurátorka výstavy: Markéta Kroupová
Doprovodný program: v rámci vernisáže komentovaná prohlídka s autorem, komentovaná
prohlídka s kurátorkou výstavy v září (bude upřesněno)
K výstavě vychází katalog vydaný ve spolupráci s Galerií umění v Karlových Varech, p.o.
Karlovarského kraje
Výstava SHOPPING 2000 – 2010 / Přírůstky do galerijní sbírky
Termín: 17. 6. – 12. 9. 2010
Vernisáž: 17. 6. v 17.30 za příznivého počasí na nádvoří galerie; zazní jazzová improvizace
v podání členů libereckého Jazz Bandu Milana Buriánka a Josefa Uchytila
Autorka výstavy: Markéta Kroupová
Doprovodný program: samoobslužný program
K výstavě vychází skládanka.

