milan dobeš

dynamický konstruktivizmus

Milan Dobeš – malíř, grafik, sochař, performer, autor
světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací
v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově.
V letech 1951-1956 studoval na Vysoké škole výtvarných
umění v Bratislavě u prof. Ladislava Čimického, Bedricha
Hoffstädtera a Dezidera Millyho. Od roku 1958 realizoval
několik desítek samostatných výstav (Česká republika,
Slovenská republika, USA, Švýcarsko, Rakousko, Kuba,
Chorvatsko) a zúčastnil se téměř 200 kolektivních výstavách
(Česká republika, Slovenská republika, USA, Německo,
Nizozemí, Rusko, Švýcarsko, Itálie, Polsko, Rakousko,
Finsko, Brazílie, Irán, Uruguay, Argentina, Chorvatsko,
Japonsko, Francie, Srbsko, Litva, Maďarsko, Švédsko,
Bělorusko, Ukrajina, Bolívie, Maroko, Azerbajdžán,
Kazachstán, Španělsko, Slovinsko, Norsko, Belgie).
Československo reprezentoval svými díly na světových
výstavách EXPO 70 a 92 v Osace a Seville. Je zastoupen
ve sbírkách významných světových galerií a muzeí
a soukromých sběratelských kolekcích po celém světě.
V roce 2001 bylo v historickém jádru Bratislavy otevřeno
Muzeum Milana Dobeše, jehož vznik iniciovala Nadace
evropské kulturní společnosti. Od poloviny dvacátého
století trvale žije a tvoří v Bratislavě.

Ambicí výstav díla Milana Dobeše v Galerii města Přerova, Galerii
města Olomouce a Galerii Patro je připomenout tvorbu jednoho
z nejvýznamnějších představitelů československé výtvarné kultury
druhé poloviny dvacátého století v rodném Přerově a v metropoli
Olomouckého kraje.
Prestižní postavení na evropské a světové výtvarné scéně si
Dobeš zajistil především naprosto originálním pojetím fenoménu
světla a pohybu, kterým se již v polovině šedesátých let minulého
století etabloval do kontextu progresivních tendencí evropského
a světového umění.
Od poloviny šedesátých let se Dobešovy světelně-kinetické
objekty staly součástí desítek prestižních mezinárodních přehlídek
současného umění, na nichž byl nezřídka jediným reprezentantem
výtvarné produkce někdejšího východního bloku. Připomeňme
v této souvislosti alespoň autorovu účast na výstavách Documenta
4 v Kasselu, Bienále v Sao Paulu, Sympoziu plastiky v Montevideu
a řadě výstav v Evropě a Americe. V roce 1970 vzbudil jeho
monumentální světelně-kinetický objekt mimořádnou pozornost
na světové výstavě v japonské Osace.
V období normalizace, jejíž kulturně politický diktát násilně
zpřetrhal skvěle fungující mezinárodní aktivity, se Dobeš intenzivně
věnoval grafice a komorněji laděným objektům, jejichž kinetický
princip byl založen na aktivní účasti vnímatele a realizoval několik
rozměrných světelných kompozicí v architektuře. Ani v tomto
období však nikterak nepolevil zájem o jeho dílo ze strany
prestižních sbírkových institucí a soukromých sběratelů.
Význam díla Milana Dobeše ve vývojových souvislostech
české, slovenské i světové výtvarné kultury komplexně hodnotí
reprezentativní dvoudílná autorova monografie, jejíž vydání
iniciovala nadace Evropská kulturní společnost a v roce 2002 ji
vydala bratislavská Agentura Interpond.
Jiří Hastík

Pulzující rytmus I.
1960, kinetický objekt, kov, sklo, elektromotor, 28 x 14 x 7 cm

GRAFIKA
1986, serigrafie, 50 x 50 cm

Hledá se rovnováha mezi emotivním chápáním, subjektivními vztahy jednotlivce a objektivními fenomény, které
podmiňuje optický výraz, nebo pohyb objektu. Novým činitelem je tu živá účast, aktivita diváka. Za těchto okolností si jeho
oko a fantazie v kompozici sami hledají různé světelné a pohybové vztahy.
Milan Dobeš

červený pohyb prostoru
1966, kinetický objekt, kov, sklo, elektromotor, 108 x 108 cm
pohyb modrých barev
1995, kinetický reflexní reliéf, 50,5 x 50,5 x 4 cm

POHYB SV Ě T L A V PROSTORU i v .
1968, světelno-kinetický objekt, kov, elektromotor, žárovka, 100 x 100 x 50 cm

Za základní výrazový prostředek považuji světlo a pohyb. Sledováním světla a pohybu v čase a libovolným opakováním
vznikajících emotivních výtvarných zážitků docházíme k dalšímu pozoruhodnému tvořivému prostředku – časoprostoru.
Milan Dobeš

svět
2009, kov, mramor, 45 x 45 x 45 cm
strukturální reliéf
1969, kombinovaná technika, 50 x 50 cm

optický reliéf
2010, kov, sklo, 51 x 51 x 7 cm

GALERIE MĚSTA Přerova
horní NÁMěstí 1, přerov
2. dubna 2015 – 26. dubna 2015

GALERIE Patro
Opletalova 1, Olomouc
2. června 2015 – 21. července 2015

GALERIE MĚSTA olomouce
dolní NÁMěstí 7, Olomouc
1. července 2015 – 21. července 2015

Výstavy se konají za finančního přispění Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce
a Statutárního města Přerova

Statutární město
Přerov
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