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Art Canada 5 na Novomûstské radnici v Praze
Pﬁed rokem 1989 kulturní spolupráce mezi âeskoslovenskem
a Kanadou se vût‰inou odehrávala na úrovni velk˘ch
celosvûtov˘ch v˘stav EXP0 67 v Montrealu ãi EXPO 86 ve
Vancouveru. Z Kanady do âR zavítal pouze nûkter˘ z
populárních zpûvákÛ jako Paul Anka, Bryan Adams a pianista
Oscar Peterson. Byli zde známi i dal‰í hudebníci jako Leonard
Cohen ãi Joni Mitchell. PﬁestoÏe se prolomily bariéry a po
listopadu 1989 do Kanady pﬁijela ﬁada ãesk˘ch hercÛ,
hudebníkÛ, operních pûvcÛ a také nûkolik divadelních souborÛ,
v oblasti v˘tvarného umûní zÛstává práce kanadsk˘ch
v˘tvarníkÛ, v tomto pﬁípadû v˘tvarnic, pro ãeskou veﬁejnost
nûãím neznám˘m.
My‰lenka uspoﬁádat v˘stavu v Praze vznikla pﬁi loÀské
náv‰tûvû ministra kultury Pavla Dostála v Torontû. Bûhem
setkání s v˘tvarnicemi Marií Gabánkovou a Vladyanou
Krykorkovou do‰lo k pﬁíslibu pomoci Ministerstva kultury pﬁi
organizování v˘stavy v Praze.
V dal‰ím stádiu bylo nutné se rozhodnout pro koncepci
v˘stavy. Pojítkem pro zúãastnûné v˘tvarnice jsou ãeské
kulturní koﬁeny a v˘tvarné vzdûlání na jedné stranû a kanadská
realita, v které se ocitly se specifick˘m ãesk˘m pohledem na
ní, na stranû druhé.
Ilustrátorka dûtsk˘ch knih Vladyana Krykorková velice
ãasto vystavovala v minulosti s dal‰í ilustrátorkou Jiﬁinou
Martonovou. Zatímco Maria Gabánková uãí na prestiÏní
Ontario College of Art and Design v Torontu a zab˘vá se
hlavnû figurální kresbou a malbou, Vladyana Krykorková
ilustruje dûtské kníÏky z eskymáckého prostﬁedí a ãesk˘ch
pohádek. Jiﬁina Martonová nejen kníÏky ilustruje, ale i pro
dûti pí‰e. Její tvorba je známa nejen v Kanadû, ale i v
Japonsku, Francii a ·panûlsku.
Dal‰í ãlenkou skupiny je Helena Wilsonová, která se
naopak dlouhá léta zab˘vala fotografováním domorod˘ch
kanadsk˘ch indiánsk˘ch umûlcÛ a její ãernobílé fotografie
vypovídají o jejím setkání s nimi. Pátou ãlenkou skupiny Art
Canada 5 je Alena Foustková, která na této v˘stavû
prezentuje to, jak ji pﬁi v˘tvarné tvorbû ovlivnila severoamerická
abstrakce a tamní Ïivot.
Skupina Art Canada 5 je tedy v˘stava pûti v˘tvarnic, které
Ïily v osmdesát˘ch letech v Torontu, jejichÏ cesty se roze‰ly,
tﬁi Ïijí v Kanadû a dvû v âeské republice a pﬁi této v˘stavû se
pokou‰ejí znovu nalézt spoleãnou ﬁeã a vypovûdût nûco

Vl. Krykorková, J. Martonová, H. Wilsonová (vzadu), Alena Foustková a M. Gabánková pﬁi vernisáÏi Art Canada 5

nejen o své kanadské minulosti, ale i o pﬁítomnosti.
VernisáÏe v˘stavy, která se konala tuto stﬁedu na
Novomûstské radnici se zúãastnil kanadsk˘ velvyslanec v
Praze Bruce Jutzi, pracovníci velvyslanectví jejichÏ jménem
promluvil kulturní ataché pan Olivier Nicoloff, zástupci
ministerstva kultury se podíleli na prÛbûhu veãera, v˘tvarnice

Kulturní ataché kanadského velvyslanectví Olivier Nicoloff (vpﬁedu, druh˘ z prava) pﬁi zahájení v˘stavy Art Canada 5.

pﬁedstavil japonolog Martin Vaãkáﬁ. Ten pozdravil mimo jiné
v japon‰tinû hosty z Japonska. Na vernisáÏ pﬁi‰lo pﬁes tﬁi sta
lidí a podle vyjádﬁení paní Polákové z Ministerstva kultury se
jednalo o jednu z nejúspû‰nûj‰ích akcí v této galerii.
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