19.dubna 2012

JIŘÍ JIROUTEK – OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY
(Liberec, 19. dubna 2012) Výstava portrétních fotografií Jiřího Jiroutka se stává v podstatě
první větší fotografickou výstavou v celé historii Oblastní galerie v Liberci. Galerie se tím
otevírá pro ni novému výtvarnému médiu s vědomím, že příležitostně tím může svůj
výstavní program významně obohatit, aniž by se snažila konkurovat galeriím, které se na
fotografii specializují. Vzhledem k tomu, že část portrétů je doplněna výtvarnými díly ze
sbírky Oblastní galerie v Liberci, mají návštěvníci vzácnou možnost simultánně
konfrontovat osobnost umělce a jeho dílo.
Výstava fotografií Jiřího Jiroutka je exkluzivní z několika důvodů – především zpřítomňuje
pomíjivé okamžiky vzácných setkání s významnými osobnostmi naší doby. Fotografie vznikaly
v dlouhém časovém horizontu, a tak mnohdy přibližují i osobnosti, které už nejsou mezi
námi. Portrétní fotografie dávají možnost nahlédnout především do světa malířů, grafiků,
architektů, uměleckých sklářů, ale i historiků umění, galeristů a dalších. Vedle legend
českého umění 2. poloviny 20. století jsou zde představeni také umělci spjatí s regionem.
Všichni jsou až na výjimky zachyceni v podzimu svého života, přesto – nebo právě proto –
z nich vyzařuje mimořádná duševní síla. Ne náhodou bylo více než deset portrétů oceněno
mezinárodním certifikátem QEP.
Fotografie nejsou inscenované, aranžované ani stylizované. Působí proto nevtíravým, přitom
však fascinujícím dojmem. Je na divákovi, zda se bude těšit seznámením se s konkrétní
podobou zobrazovaného, anebo v ní bude hledat hlubší, občas až archetypální podobenství
lidskosti samotné. Domníváme se, že některé fotografie by mohly nabýt i ikonický status,
protože se v nich živá realita přítomnosti spojuje s vědomím minulosti a tušením
budoucnosti.
Goethe ve známém výroku říká, že krásný mladý člověk je hříčkou přírody, ale krásný starý
člověk je uměleckým dílem. Většina Jiroutkových portrétních fotografií znázorňuje umělce,
kurátory a teoretiky ve starším věku. S trochou nadsázky lze říct, že výstava nabízí umění
hned třikrát – prostřednictvím portrétu konkrétního člověka, v podobě jeho uměleckého
ztvárnění a do třetice prostřednictvím představeného výtvarného díla.
Výstavu trvající do 10. června doprovází katalog.

Zuzana Štěpanovičová (mobil 724 834 546)

19.dubna 2012

JIŘÍ JIROUTEK / OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY
Termín výstavy: 19. dubna – 10. června 2012
Místo konání: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5
Otevírací doba: denně kromě pondělí 10.00-18.00 hodin, ve čtvrtek do 19.00 hodin
Vernisáž: 19. dubna v 17.30 hodin
Úvodní slovo: Mgr. Zuzana Štěpanovičová, kurátorka výstavy, Richard Drury M. A., historik umění
T. 485 106 325
F. 485 106 321
E. press@ogl.cz
zuzana.stepanovicova@ogl.cz
www.ogl.cz

Reprodukce:
Havel Václav, Praha 2006

Mirvald Vladislav, Louny 1999

Koblasa Jan, Praha 2004

Mládková Meda, Praha 2004

Kolíbal Stanislav, Praha 1999

Pištěk Theodor, Mukařov 2000

Kratochvíl Antonín, Praha 2003

Šimotová Adriena, Praha 2001

Libenský a Brychtová, Železný Brod 2000

Veselý Aleš, Středokluky 2008

