Opar, 2006, akryl na sololitu 62 x 92 cm

Lubomír Dostál
13. 3. 1950 narozen v Brně
1965-1969 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
Vystavuje od roku 1973, kolektivně od roku 1975,
od roku 1999 opakovaně i ve Francii
Člen skupiny Odjinud, Sudetské pětky a Spolku olomouckých výtvarníků
Po roce 1990 veřejné realizace v Losinách, v Brně, v Moravském Berouně,
Olomouci, Havlíčkově Brodě a jinde
adresa:
telefon:
mobil:
e-mail:

783 05 Horní Loděnice 104
585 042 062
776 565 625
ahkd@centrum.cz

Kraj lesa, 2007, akryl na sololitu 110 x 110 cm
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6. 10. – 31. 10. 2010
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení ve STŘEDU 6. ŘÍJNA v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury

Váza s najádou, 1998, keramika, průměr 55 cm

Na kameni mechem pocákaném stín
kolébá se. Je to jako tanec nymf.
A když trochu slunce přejde, jejich vlasy
září jako zlato v temném boku vázy.
Život brzy skončí, život potrvá.
Tak si hraje dítě utonulé v snách.
Yves Bonnefoy

Jezero ve skalách, 2000, akryl na sololitu 45 x 30 cm

Najáda, 2000, akryl na sololitu 122 x 86 cm

Tabernákl, 2000, beton, výška 4 m

Sochaři, který se „rád patlá v hlíně“ a nejenom proto je
keramikem a je i dobrým malířem, prolíná se přirozeně obecný
tvar s vyprávěním v rozpětí od humorných situací k posvátnému
tichu zvířat u lesního pramene. Útvary, které z hlíny a barev
utkává, zrodí jednou najádu a podruhé se z houby stane sošný
objekt. Propletence jeho trav jsou ostře pichlavé, aby jinde
jemné krajky rostlin sametovou tkání připomněly hebké listoví
stromů z gotických obrazů. A počítá i s náhodou, která ho osvítí
a otevře novou cestu.
Není to jen realita opřená o studium živého modelu, ale
i cosi prapůvodního, co je mu zdrojem významových proporcí
vzájemného prorůstání krajiny, figury a nádoby. Mísy s rytou
kresbou od Býčí skály a hallstattská kultura rané fáze doby
železné obecně, přivedly ho k vlastní řeči všeho, co kdy dělá
s hravě nadlehčenou, a přece tajemnou magičností. Ztvrzuje
tím i souznění s tak rozdílnými přáteli, jakým je na jedné
straně sochař velké formy Václav Fiala a vedle něho bytostný
figuralista Marius Kotrba anebo Michael Rittstein, malíř
příběhů ztřeštěného labyrintu sídlišť a krajin plastových.
To Lubošovy vodomilné, plaché i svůdně rozpustilé najády
rozkošnicky plavou nahé v křišťálových potocích a vesele dovádí
pod chladivým vodopádem v horském jezírku. A jindy se usedlé
rodinky koupou snad už jen v umělém zahradním bazéně; to
ale ani trochu neoslabí jeho očividné potěšení ze smyslově čiré
krásy těla ve svobodné náruči živé přírody. Prostřednictvím
zhmotněných vizí noří se do sebezapomnění v její rosné čistotě.
I proto se po studiích usadil na vesnici, kde v závětří nevlídné
doby a přírodě na dotyk našel skromné podmínky k životu
a práci. Její zlomek je obsahem říjnové výstavy.
Miroslav Koval, srpen 2010

Les, 2008, akryl na sololitu 120 x 85 cm

