VÝSTAVA
MichaEla Bodnárová / Cudzí ľudia

8.3. – 29.5.2020
Vernisáž 7.3.2020 od 17.00

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci
výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová
média.
MichaEla Bodnárová (narozena 1983) absolvovala ateliér současné malby
(Prof. František Hodonský ak.mal.) na Akademii umění v Bánské Bystrici (2006 – 2012).
V letním semestru 2011 byla na stáži v ateliéru malby II (doc. Daniel Balabán ak.mal.) na
Fakultě umění Ostravské univerzity, zde dále navázala na pracovní stáž v ateliéru malby I.
(Mgr.František Kowolowský). Prioritou autorky je malba, často si pohrává i s dalšími
technikami. V tvorbě někdy vychází z fotografických dokumentací, jindy fotografii tiskne,
deformuje nebo domalovává. Tématicky pracuje s introspektivním hledáním a nalézáním
sebe samé (např. pomocí svého autoportrétu) i ve vztahu k jiným osobám . Její tvorbu
nevnímám jen jako sondu do autorčina vnitřního života, ale objevuji v ní hlubší
psychologický pohled na osobnost člověka. Výrazově propojuje prvky realistické i
abstraktní malby.
Výstava Cudzí ľudia prezentuje cyklus obrazů portétů a abstraktních
maleb. Hosté hotelovou jídelnou – galérii procházejí, snídají pouze na krátký okamžik tak
jako někteří autorčini známí nebo virtuální přátelé. Mohla by sice vycházet z fotografické
předlohy portrétovaného, ale o zachycení reálné podoby malířce nejde. Dívá se na své
objekty nově, krátce až cize, zajímá jí hlavně prvotní dojem. V expresivních podobiznách
experimentuje se svou tradiční technikou enkaustikou lehkým proškrabáváním tenkých
uvolněných barevných vrstev. Neosobní přístup vyzdvihuje v instalaci řazením do formátu
tabla. Subjektivní emoce mapují masitě hmotné až strukturální abstrakce pramenící
z hlubšího setkání s člověkem. S autorkou se setkáváme v galerii již po druhé v roce 2015
představila instalaci Odrazy tieňov, tiene odrazov.
Bodnárová má za sebou bohatou výstavní činnost z výběru např. Galéria
Titok / 2016 Budapešť – Záznamy dní, Synagóga / 2018 Levice – Snívanie, Galéria Limes /
2019 Komárno – Moje potulky. Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku
výstavy Markétu Vlčkovou.

Kontakt: Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, www.galerieprokopka.cz

