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Lehkomyslnost se mění v Naději

Lenost - Selfie

Maria Gabánková - Čas sochy

Noc kostelů, Praha - Vršovice a Barokní festival, Kuks 2017

Před několika lety mě Kuks okouzlil a zvláště mne upoutaly
„…neskutečné, a jakoby přímo z živné půdy uhnětené barokní
sochy Matyáše Brauna, které se zde vznášejí nad okolní nížinou…“
(malíř Josef Šíma). Od roku 2011 se do Kuksu opětovně vracím.
Oslovil mne nejen duch tohoto místa, ale i umění Braunových
alegorických soch ztělesňujících Ctnosti a Neřesti.
Výstava Čas sochy přináší vizuální meditace o tom, do jaké míry
mohou být tyto myšlenky vytesané do kamene významné, anebo
naopak jsou redundantní v našem současném světě ovládaném
počítači a spotřební ideologií.
Kresbou a malbou se propracovávám do Braunovy barokní alegorie
k zásahům jakéhosi oživování soch, použitím prvků živých tváří,
rukou nebo detailů technologie komunikace.
Sochy Zoufalství, Lenost a Víra dostávají tváře živých bytostí a tím
i důležitost současnosti. Neřest Lehkomyslnost je proměněna
v ctnost Naděje.
Tyto nejnovější obrazy navazují na výběr z dřívějších sérií (Slepí
vedou slepé, Memento Mori a Podobenství těla). Ve své podstatě je
to pokračující téma mé tvorby určované zájmem o lidskou postavu
a vnitřního člověka. Vizuální vnější podoba se pojí s vnitřní oblastí
citu, ducha a myšlenky. Zabývá se výrazem a otázkou víry v Boha.
V tomto kontextu mne fascinuje, „jak se Boží tajemství prolamuje
do nejobyčejnější každodenní reality…“
(Pascal Quignard: Georges de la Tour).
Narozena v Ostravě, vyrůstala s bratrem Janem v rodině malířů Antonie
Laníkové-Gabánkové a Jozefa Gabánka. V roce 1968 celá rodina odešla
do Vancouveru v Kanadě. Maria nyní žije v Torontu se svým manželem
Alešem Březinou. Od roku 1980 vystavuje v Kanadě, USA, Jižní Koreji
a v Evropě. Poslední samostatné výstavy byly v Ostravě v Slezskoostravské
galerii 2014 a v Torontu v Loop Gallery 2016.
V letech 1990-2015 působila na Ontario College of Art and Design
University v Torontu, kde vyučovala figurální kresbu a malbu. Součástí její
tvorby jsou portréty významných osobností kulturního a společenského
života.

Pokání

9. 6. 2017 - Noc kostelů: Sbor ČCE,
Tulská 1, Praha 10

Vernisáž v 18 hod.
Srpen 2017 - Rentzovo muzeum v Kuksu
23. - 27. 8. 2017 Barokní festival Theatrum Kuks
gabankova@paintinggallery.net
Tel.: 736-416-987
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