Pramen, 1996, suchá jehla, perforace, 497 x 503 mm

Alena Bílková
13. 9. 1946 narozena v Ústí nad Labem
1960 – 1964 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
v Železném Brodě, obor malování a leptání skla
1964 – 1970 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
ateliér skla profesora Stanislava Libenského
1970 – 1975 odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem
Věnuje se skleněné vitráži, volné grafice, kresbě a ilustraci
Samostatně vystavuje od roku 1969, kolektivně od roku 1974
Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí
adresa:
telefon:
mobil:
e-mail:

403 37 Petrovice 399, okres Ústí nad Labem
475 226 166
605 353 566
michaelbilek@seznam.cz

Světlo, 1995, kombinovaná technika, 496 x 493 mm
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barevná grafika
8. 9. – 3. 10. 2010
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení ve STŘEDU 8. ZÁŘÍ v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury

Slepé krajiny, Poselství (A Exupérymu), 1995, kombinovaná technika, 910 x 369 mm

Slepé krajiny, Zvuky, 1995, kombinovaná technika, 910 x 369 mm

Z cyklu Duše, Duše uzavřená, 1998, suchá jehla, 490 x 495 mm

Z cyklu Studánky, Studánka I, 1995, kombinovaná technika, 490 x 495 mm

Hledání pramenů naděje ve studánkách ryzí čistoty duše
planoucí i do sebe uzavřené a v nich nalézání osvobodivě
průzračného světla – to všechno sevřené častou kruhovou
formou a soustředěné v jejím ohnisku – zřetelně vypovídá
o povaze práce grafičky Aleny Bílkové – a stejně i o ní samé.
Světlo jí není pouhým motivem, ale jádrem výpovědi. Zde
všudypřítomné a vše rozhodující, grafické listy ovládá a je
zároveň jejich formou i obsahem. I perforací matrice a její
výrazně plastickou stopou, přenesenou slepotiskem do živé
tkáně papíru a jistě i tou nejbělostnější osnovou velejemných
barevných přechodů svou vůdčí roli umocněně násobí.

Krajinou lidmi zraňovanou trápila se Alena před lety; na
severozápadě Čech si ji užívala bohatě. Nyní se přiklání k její
panenské podobě. K naději v ní spolehlivě ukryté a svému
znesvěcení odolávající. Potkává se v tom stejně dobře s Evou
Brodskou jako s Pavlem Sukdolákem a s mnoha dalšími
z dlouhé řady kmenových autorů Jílkovy galerie.
Miroslav Koval, červen 2010

Citově podnícené hledání naděje kdesi v prazákladní
hlubinné čistotě snoubí se tu s krajní pečlivostí tisků.
Přirozeně ladí se střídmostí přísně asketickou, mimo
jiné prověřenou v řemeslné zkušenosti původní sklářské
profese. V bezprostřední návaznosti na soubor svobodně
rozevlátých maleb Sidoniiných je podivuhodně řízenou
náhodou, že oběma bylo sklo východiskem a je proto
spojovacím článkem, přestože se jejich další cesty tak
zásadně liší.
Blízkým a ctěným mistrem byl Aleně Jiří John, podobně
jako pro mnohé z nás. Jedna z vystavených Slepých krajin je
mu věnována. Jiná je poctou Exupérymu a dalším z blízkých
osobností, na kterých se shodneme, je Robinson Jeffers.
Zdaleka ne na místě tak opuštěném, a přece stranou, na
samé hranici za Ústím nad Labem, se spolu se sochařem
(a hvězdářem) Michaelem Bílkem brzy po studiích natrvalo
usadili. I v tom si dobře rozumíme, příroda ve své podstatě
posvátná je i nám nepostradatelným zdrojem.

Z cyklu Rosa – Duše, 1997, kombinovaná technika, 249 x 247 mm

