Světlo

Markéta Kuxová

15. 7. 1950 narozena ve Šternberku
1965–1969 Střední uměleckoprůmyslová škola Brno
Členka skupiny Odjinud a Spolku olomouckých výtvarníků
Vystavuje od roku 1973
Je zastoupena ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě
a v soukromých sbírkách
Ilustrace: Karel Křepelka, Nejmenší slunovrat, Host Brno, 1996,
A.K.Emmerichová, Život a umučení Pána našeho, Ježíše Krista II,
Arca JiMfa, Třebíč, 1995, Cyrilometodějský kalendář 2017,
Katolický týdeník, Praha, 2016
Realizace:1990 Nástěnný reliéf, Domov důchodců Krnov
1995 Nástěnný reliéf, Cukrárna Brno,
1999 Křížová cesta, Kostel sv. Ludmily, Suchá Loz
adresa: 783 05 Horní Loděnice 104  
telefon: 739 703 637
www.galerie-sumperk.cz

Hutov

M A R K É TA K U XOVÁ
Z A H R A DY T I C H A

1. 3. – 2 . 4 . 2017
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA, SADY 1. MÁJE, ŠUMPERK
ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 1. BŘEZNA V 18.00 HODIN
OTEVŘENO DENNĚ OD 13.00 DO 18.00 HODIN
NA ZAZVONĚNÍ V RECEPCI PENZIONU G
S PODPOROU GRANTU MINISTERSTVA KULTURY A OLOMOUCKÉHO KRAJE

Les

Host

Svítící keř, Karlu Křepelkovi

Vzpomínka

Zahrada ponořená ve svém blahoslavenství hladí a konejší
hojivým dechem ráje. Vlněním travin pod korunami stromů,
domovem ptáků v keři, plachého zvířete v jeho stínu. Pokoj do
duše vnáší a uskromněním dýchá z kreseb Markétiných. Slova
modlitby rámují její přívětivé vize: stůl přichystaný na hostinu
ke chvále ryzí prostoty, na něm dvě hrdličky nebo čajová
konvice pro přátele. Tiché sněhu padání.
Můru vábí milosrdný svit shůry, láká do sítiny čar, do kreseb
pevně zakotvených v jistotě domova, daleko od vřavy času.
Utvrzují ve víře v neměnné hodnoty daru života a vedou ke
smíru s ním ve zrození i v uvadání. Zvou k tichému spočinutí
nad mystickými texty řeholní světice Hildegardy z Bingenu
(1098–1179) nebo jindy na setkání se slovy vizionářky Anny
Kateřiny Emmerichové (1774–1824).
Markéta raději zůstává v ústraní. Vystavuje málo, většinou
mimo halasnou scénu a její stejně plachá kresba je o to ve
výsledku výmluvnější. Vtahuje do přirozené harmonie. Do
vlídného ticha, kterého neubývá ani houstnoucím hlukem
doby v její nenasytnosti, zahlcené přemírou nestrávených
vjemů a jejich nudou, která je ale jen slepotou nudícího se.
Neschopností uvidět úplnost života všude kolem sebe, v širé
krajině i v jednom stvolu trávy.
Úsporným rozměrem, skromnými prostředky a velejemností
kreseb liší se Markéta od většiny vystavujících a má blízko ke
grafikám Bohuslava Reynka. Oba vypovídají o pevné víře skrze
jevy a věci důvěrně denně dotýkané duchem ryzí řeči radostné
zvěsti. Ve shodě s ní je celá její příroda měkkým svitem boží
duhy prostoupená – a nakreslená stává se jejím bezhlesým
díkuvzdáním.
Miroslav Koval

Modlitba

