Tisková zpráva – Svatojánská věž ve Frýdku / Galerie Věž
Galerie Věž - Petr Zubek / 17. 8. - 30. 9. 2012
vernisáž – 17. 8. v 18 hodin
úvodní slovo - kurátor Domu umění města Brna - František Kowolowski
od 20 hodin koncert Hugo a Zoe, elektronický klubový projekt
klubar Pavlač, Dům Pod Svícnem, Farní 17, Frýdek
Galerie Věž jako součást zpřístupněné svatojánské věže je zaměřena na prezentaci současného umění
– především na médium instalace pro daný prostor a místo. V letošní sezoně představujeme již druhý
výstavní projekt – instalaci Petra Zubka s názvem ČERNÉ NA BÍLÉM.
Samotný název - ČERNÉ NA BÍLÉM – je podle slov autora - paradoxem, protože „žádný text, žádná
jasná zpráva či statement zde není. Naopak hledání, velké, dlouhé a černé. Na bílém. „
Petr Zubek, narozen ve Frýdku-Místku v roce 1967, současný multimediální umělec
s mezinárodním renomé, trvale žije a tvoří v SRN.
Vysokoškolské vzdělání započal v r. 1987 Praze na AVU, odkud v r. 1991 přestoupil na slavnou
Kunstakademii v německém Düsseldorfu, kde studoval sochařství.
Poté absolvoval dvouleté postgraduální studium na prestižní Umělecké škole pro nová média v Kolině
nad Rýnem, kterou zakončil v r. 1997 Diplomem pro audiovisuální média.
V době působení v České republice byl spoluzakladatelem a členem skupiny "Pondělí" ,
v Düsseldorfu pak Laboratoře pro nová média " X Object space".
V letech 2001-2004 působil jako výtvarník a animátor v Multimediálním divadle "Animax" v Bonnu,
vyučoval na Institutu designu v Düsseldorfu a poslední dva roky na FAVU v Brně,
kde vedl ateliér multimédií. (výstava ateliéru s názvem ION ve svatojánské věži 4.5. - 31.7.2012)
Aktivně vystavuje od r.1989 a jeho díla bylo možné shlédnout v renomovaných prostorách,
např. u nás v pražské Národní galerii, či Národní galerii v Bratislavě,
v zahraničí pak v düsseldorfském Muzeu Kunstpalast nebo v düsseldorfské Kunsthalle,
v Muzeu Abteiberg v Mönchelgladbachu, v Amsterdamském Institutu pro nová média "Monte Video"
a dalších galeriích u nás i v zahraničí.
Působil také jako kurátor i účastník Mikulovskího sympozia "Dílna" a několika dalších výstav.
V letošním roce se mimo jiné zúčastnil významné skupinové výstavy „Ostrovy odporu. Mezi první
a druhou moderností 1985 - 2012“ ve Veletržním paláci v Praze.

Dagmar Čaplyginová
kurátor výstav Galerie Věž

Svatojánská věž - věž farního kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku, Farní ul.
otevřena: 4. 5. - 30. 9. 2012
v pátek 14 – 18 h
v sobotu 9 – 13 / 14 - 18h
v neděli 14 – 18 h
vstupné dobrovolné
Projekt Zpřístupnění svatojánské věže byl realizován díky podpoře Nadace OKD v roce 2011
Provozuje sdružení Filip Neri
www.svatojanskavez.cz
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