
a   l   e   š      k   a   u   e   r 
„ c   i   t   y   ? “  –  nové kresby a leporela

5.  9.  –  30.  9.  2007
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení ve sTředu 5. září v 18.00 hodin

oTev ř eno den n ě do 18.00 hodi n na za zvon ění 
v r ecepci penzion u g

s podporou gr a nT u mi nisTersTva ku lT u ry

a l e š  k a u e r
17. 7. 1974  narozen v zábřehu
básník a výtvarný samouk, člen divadelního souboru d 123
vystavuje od roku 2003, kolektivně i v zahraničí
sbírky vydané vlastním nákladem:
„nepatně“, 2002
„slova rybích kůstek“, 2004
„v haiku mezi platany“, 2005
„krásný vrch“, 2007
„reliéf atlantiku nesluší suchozemcům“, 2007
„leporelost“, 2007

adresa:  m.r.štefánika 10, 78701 šumperk
www.kauer.cz
e-mail:  xkauera@seznam.cz

ULICE, bílá voskovka a tuš na papíře, 59,5 x 84 cm, 2007 ORKÁN, bílá voskovka a tuš na papíře, 59,5 x 84 cm, 2007



Konstantinos Kavafis: Město

Řekl jsi: „Půjdu jinam, půjdu k jinému moři.
Najdu si jiné město, živější, půvabnější.
Každé mé úsilí tu chřadne, v zemi zdejší
je moje srdce mrtvé, jsem jako pohřbený.
Žít dál v tom marasmu je věru bez ceny.
Vidím, kam pohlédnu, kam vedou mne mé kroky,
jen černé spáleniště, plané roky,
čas, jejž jsem promrhal a darmo nechal shořet.“ 

Nenajdeš jiný kraj, nenajdeš jiná moře.
Tvé město půjde s tebou. Chůzí stejně marnou
půjdeš touž ulicí, v týchž čtvrtích budeš stárnout,
v týchž domech zešedivíš. Do tohoto města
přijdeš vždy znovu. Není jiná cesta
a nedoufej, že kroky jinam zavedou tě.
Ty, kterýs promarnil svůj život v tomto koutě,
Ztratils jej navždy a všude.

(Nebezpečné touhy, překlad R. Dostálová, J. Pelán, 1997)

úvodník napíšu sám
co na tom že mi neporozumíš
jako bývalému milenci
věnuji ti vernisáž
je ze dvou barev rozpitá
chybí kontury
stále tě cítím
čaj z opuncie
odkvétá

(Aleš Kauer, Reliéf Atlantiku nesluší suchozemcům, 2007)

MLHOVINA, bílá voskovka a tuš na papíře 42 x 59,5 cm, 2007



INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA, bílá voskovka a tuš na papíře, 59,5 x 84 cm, 2007

Vzpomeň si.
Kdybych tě měl ztratit.
Jak by odcházel.
Výrazný dřevoryt.
Lehký akvarel.
Jako blíženci.
Všechno cítit spolu.
Vlečné čluny.
Jednotlivou hvězdu.
Aldebarana.

(Pavel Petr, S tebou tmavé louky roztroušených ostrovů, 2004)
TORZO, bílá voskovka a tuš na papíře, 84 x 59,5 cm, 2007



Psát doprovodný text Aleši Kauerovi k výstavě je nesnadné 
a možná i zbytečné. Přesné slovo a jeho podání s vytříbeným 
smyslem pro důraz i pomlku je mu přirozeností. Lepší napsal 
by sám a nejlepší „píše“ svou prací. 

Po Zbyňku Semerákovi a vedle Petra Válka je v galerii už třetím 
z podivuhodně dobrých zdejších samouků. Nerad se opakuje 
a tak je každá jeho výstava překvapením. To podstatné neopouští 
a dál rozvíjí. Nalézá nové proměny formy i výrazu toho, co mu už 
vlastní povahou nabízejí výchozí materiály. Často je mísí, vrství 
a kombinuje, podřizuje záměru i podvoluje se jim. I obrazy se slovy 
vzájemně kloubí, ale nezaměňuje, Obojí jasně rozlišuje, anebo 
přesněji: slovo je mu tvárným prvkem obrazu, jeho jinou linií 
či tvarem, a současně i samo sebou. Barevností nehýří, střídmá 
černobílost mu ponechává více prostoru pro tvarosloví. 

Od prvopočátečních příběhů, bezprostředně provázaných 
se slovem, přes nervní struktury jeho volných doprovodů a cyklů 
živých tkání těla přírody - víření živlů měkce lineárních nebo 
kruhových forem, navrací se ke druhé, geometrií více členěné 
a ovládané poloze. Opět proměněné. V papírových objektech 
rozložených leporel a sestav rolí snad i připomene některé práce 
Jiřího Koláře. Tematem je City, město a člověk v něm. Jeho city 
uprostřed víru umělého světa, do kterého příroda větrem, deštěm, 
vegetací i samotným člověkem proniká. Prostupuje město, dotváří 
ho a harmonizuje. Vystavený celek je jednolitý.

Sám Aleš, především básník a také divadelník, je i jako výtvarník 
už dnes v Šumperku nepřehlédnutelný. Jeho výstava, v galerii 
první, nebude tou poslední. 

Miroslav Koval, červenec 2007
CITY PANORAMA (prostorový objekt),

bílá voskovka a tuš na papíře, karton, variabilní rozměr, 2007


