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Česko-finská výstava Universum Locus představena
veřejnosti
Včera se v prostorách Křížové chodby Karolina uskutečnila vernisáž výstavy Universum Locus, společného projektu
zástupců katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK a zástupců finské University of Lapland, Faculty of Art and
Design. Zahájení výstavy se kromě vystavujících umělců zúčastnili i rektor University of Lapland Timo Jokela, prorektor
pro vnější vztahy UK Jan Royt, náměstek ministryně školství Stanislav Štech, děkanka Pedagogické fakulty UK Radka
Wildová a další hosté.
Výstavní projekt Universum Locus prezentuje jediné pracoviště celé univerzity, kde se přímo pojí vědecká činnost s
uměleckou tvorbou a jeho aktivity v rámci mezinárodní spolupráce, současně je snahou projektu navázat na některá
specifika spojená s daným místem Karolina v tvorbě dvou českých a dvou finských současných autorů.
V tvorbě všech z nich se pojí práce s přírodním materiálem a organickou situací s myšlenkou řádu, geometrie a symbolu,
jíž se vůči přírodě vymezuje po staletí lidská kultura. Kamenné klenby Karolina, v nichž středověcí mistři přetvořili přírodu
do podoby geometrického a symbolického architektonického řádu se pro takovou tvorbu zdají být ideálním partnerem
k dialogu. Materiál, forma a symbolika se zde mohou potkat v komplexním dialogu mezi kulturní pamětí a moderní
civilizací, kde je ohledávání předmětnosti naší reality i obranou před všudypřítomnou virtualitou. V dílech připravených
pro výstavu se tento přímý střet mezi přírodou a kulturní tradicí projevuje i v ohledávání hranice mezi obecným a
jedinečným měřítkem makro a mikrosvěta.
Výstava je uchopena jako komplexní instalace, která přiznává místo individuálním hlasům jednotlivých děl, ale současně
zdůrazňuje pojetí výstavy jako komplexního prostředí, při jehož procházení je divák nejen konfrontován se zmíněnými
momenty, ale i se zdůrazněnou specifičností odhodlanou přítomným uměním v daném místě, tedy v Karolinu a jeho
Křížové chodbě.
Kde: Křížová chodba, Karolinum, Ovocný trh 3?5, Praha 1
Kdy: 7. 4. – 24. 4. 2016, denně 10.00–18.00
Vystavující umělci: Mirja Hiltunen, Timo Jokela, Zdeněk Hůla, Michal Sedlák
Vstup zdarma


