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TZ: MalíÅ™ Du&scaron;an Mravec pÅ™edstaví v Galerii UFFO svou tvorbu z posledních let. Du&scaron;an Mravec maluje
pÅ™edmÄ›ty a vÄ›ci tak dokonale, Å¾e divák cítí touhu se jich dotknout. Slavnostní zahájení výstavy, která nese název Re:
kapitulace, se bude konat v úterý 26. záÅ™í v 18 hodin za úÄ•asti autora, hudební produkce bude pod taktovkou S-Bandu.

&bdquo;MalíÅ™ Du&scaron;an Mravec patÅ™í mezi absolventy ateliéru profesora ZdeÅˆka Berana, který byl od roku 1990 do
2012 vedoucím ateliéru klasických malíÅ™ských technik na praÅ¾ské Akademii výtvarných umÄ›ní&ldquo;, pÅ™edstavuje auto
kurátorka Galerie UFFO Paulina Skavova. V roce 2004 absolvoval Du&scaron;an Mravec stáÅ¾ ve Finsku v Kankaanpä, o
dva roky pozdÄ›ji dostal stipendium na královské Akademii výtvarných umÄ›ní v Antverpách. Svá studia na Akademii
výtvarných umÄ›ní v Praze úspÄ›&scaron;nÄ› ukonÄ•il v roce 2008. Pro absolventy ateliéru profesora ZdeÅˆka Beranova
ateliéru je typické dokonalé zvládnutí nároÄ•né techniky hyperrealismu. Obdobnými virtuózními prostÅ™edky disponuje i
Du&scaron;an Mravec. Neomezuje se pouze na hyperrealistický výtvarný projev. Pro jeho tvorbu je charakteristické, Å¾e
kombinuje naprosto odli&scaron;né malíÅ™ské styly. Na rozdíl od vÄ›t&scaron;iny takto disponovaných malíÅ™Å¯ jsou ve
zpÅ¯sobu malování Du&scaron;ana Mravce protikladné malíÅ™ské styly, které pÅ™edstavují rÅ¯zné polohy jeho tvorby a
vÄ›nuje se jim nezávisle na sobÄ›. Du&scaron;an Mravec kombinuje rozdílné formální polohy do jednoho umÄ›leckého
celku. Na výstavÄ› v Galerii UFFO nazvané Re:kapitulace pÅ™edstaví Du&scaron;an Mravec své práce z posledních
sedmi let. U obrazÅ¯ nacházíme oÅ¾ivení realistických poloh expresivním projevem. &bdquo;Du&scaron;an Mravec maluje
vÄ›ci tak dokonale, Å¾e máme chuÅ¥ sahat na plátno a dotknout se jich&ldquo;, pÅ™ibliÅ¾uje malíÅ™ovu tvorbu Paulina Skav
Du&scaron;an Mravec má na svém kontÄ› Å™adu samostatných a spoleÄ•ných výstav v ÄŒechách i v zahraniÄ•í. V roce 2011
zúÄ•astnil mezinárodního Biennale Jeune Création Européenne v PaÅ™íÅ¾i, vystavoval v Kunsthausu v Hamburku a v Å™adÄ
dal&scaron;ích evropských metropolí. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Galerii Benedikta
Rejta v Lounech a v soukromých sbírkách v ÄŒechách, Slovensku, Rakousku, Finsku, NÄ›mecku a Spojených státech.
Výstavu mohou náv&scaron;tÄ›vníci zhlédnout do 31. 10. 2017 www.dusanmravec.com BliÅ¾&scaron;í informace:
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