
 
VÝSTAVA  
 
Jiří Hanuš / Architektura                                  

7. 11. - 30.11. 2016 
Vernisáž 7. 11. 2016 od 19.00 
 
                    
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. 
                   Jiří Hanuš ( narozen 1981 ) prošel studijními obory Grafický design a realizace tiskovin – 
Knižní grafika (2001 – 2003) VOŠ grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze, Učitelství 
výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (2003 – 2009) PedF UK v Praze, kde od roku 2010 studuje 
Doktorantské studium. V tvorbě u autora převládá zájem o grafiku jak užitou / knižní ilustrace tak 
volnou / hlubotiskové techniky. 

        Výstava ARCHITEKTURA je výběrem z grafických sérií sestavených z předloh, jež pořídil 
během svých mnohaletých cest po Evropě. Hanuš se ponořuje do tématu architektury a v jednotlivých 
listech vyzvedává fragmenty staveb z Berlína, Vídně, Bruselu, Prahy nebo prostorů industriálního Kladna 
či Ostravy. 
 
Ústředním tématem mých grafických listů je architektonický prostor ve své konstruktivní a 
geometrické podobě. Zaměřuji se převážně na architektonické detaily, u kterých usiluji o 
zdůraznění čistoty jejích tvarů, geometrie a rytmu. Tyto aspekty jsou pro mě společně s 
vyjádřením hloubky prostoru a světla nejdůležitější. Ve středu mého zájmu jsou tvary a rytmy 
především pravoúhlého a diagonálního charakteru, jimiž se vyznačuje převážně současná 
architektura. Dalším cílem je co možná nejpřesvědčivější zachycení a vyjádření prostoru pomocí 
perspektivy, hry světla a stínu až k jemným šerosvitným nuancím, které jsou důležité pro 
vyjádření atmosféry místa.                                                          
                                                                                                                                                 J.Hanuš 
 
                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                                              
Autor má za sebou řadu společných i samostatných výstav / www.hanus-gallery.cz. 
 
Výstavy (výběr) 
Ocenění a nominace na skupinových výstavách. 
 
2014 – 20. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2013 a 19. ročník Ceny Vl. Boudníka, Clam-Gallasův 
palác, Husova 20, Praha 1 
2014 – Výstava obrazů a fotografií studentů a profesorů gymnázií GPJP & CISP. Galerie Arte Decor 
Gražyna, Truhlářská 21, Praha 1 
2015 – 21. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2014 a 20. ročník Ceny Vl. Boudníka, Clam-Gallasův 
palác, Husova 20, Praha 1 (nominace na hlubotisk 
 
 
Pokud Vás vystavená díla zaujala, kontaktujte kurátorku výstavy Markétu Vlčkovou. 
 
Kontakt: Galerie Prokopka, Prokopova 9, Praha 3, www.galerieprokopka.cz,  


