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Tip redakce

V Liberci vystavuje
Michael Rittstein
Díla světoznámého českého výtvarníka Michaela Rittsteina si od minulého
týdne mohou zájemci prohlédnout
v liberecké Galerii Prostor 228. Vernisáž se odehrála ve čtvrtek 1. listopadu.
Výstava potrvá do konce tohoto roku.

Tipy
deníku

Shakespeare se
zamiloval
Středa 7. 11. od 19.00
Láska, poezie i humor. Liberecké
Šaldovo divadlo zve diváky na
adaptaci slavného oscarového
filmu Zamilovaný Shakespeare.
Režisérem inscenace je šéf činohry Šimon
Dominik a v hlavních rolích se diváci
mohou těšit na Jana Jedlinského jako
Willa a Elišku Jansovou jako krásnou Violu.

GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ

M

ichael Rittstein patří k výtvarníkům, jejichž díla jsou k vidění
i v proslulých evropských galeriích, jako je Centre Pompidue nebo vídeňská Albertina. Teď mohou jeho osobité figurální malby obdivovat i liberečtí
milovníci umění. Galerie Prostor vystavuje čtrnáct akrylů, které vytvořil v posledních letech.
„Od začátku jeho malbu provázejí dvě
tematické linie – městský život a únik
z něj, vše zpracováno v neuvěřitelných
kombinacích a barvách, kdy některé
prvky dávají obrazům logiku a jiné otevírají dveře fantazii,“ přiblížila galeristka
Michaela Jermanová. Vedle tématu je
podle ní neméně důležitá i jeho technika
malby. „Nárok na energetickou stavbu
obrazu vede malíře k používání silnějších
vrstev sytých, pestrých akrylových barev,
které modeluje špachtlemi nebo holýma
rukama. Vznikají tak díla s výraznou
plastičností, prostorem a objemem,“ vysvětlila.
Michael Rittstein se narodil v roce
1949. V letech 1968 až 1974 studoval na
AVU v Praze (prof. A. Paderlík), od roku

Redaktorka
Gabriela Volná
doporučuje

Tři sestry zahrají se
Slobodnou Európou
Pátek 9. 11. od 19.00
MICHAEL RITTSTEIN: Marnivý rocker. Reprodukce: Galerie Prostor

2001 do 2018 byl pedagogem na AVU
v Praze jako vedoucí Malířského ateliéru
III, v roce 2007 byl jmenován docentem.
Na české výtvarné scéně se Michael Rittstein pohybuje již od počátku 70. let 20.
století a patří k výrazným osobnostem
české figurální malby s expresívním výrazem. Jeho tvorba se pohybuje ve většině případů v okruhu malby, ale věnuje se
také prostorovým instalacím, kresbě,
ilustracím a volné grafice. Malíř žije a
pracuje v Praze.

Do libereckého Domu kultury
míří kapely Tři sestry a Slobodná
Európa, aby zde na společném,
česko-slovenském, koncertě připomněly 100. výročí založení republiky. Začátek koncertu je v 19 hodin.
Lístky stojí 405 korun a zájemci si je mohou pořídit také
prostřednictvím
portálu Ticketstream.

