Jaroslava Matúšová *27.05.1968 v Uherském Hradišti
Jaroslava je mnohovrstevná osobnost, kterou nelze jednoduše
popsat, natož úplně pochopit. Za skromnou a přirozenou skořápkou
se skrývá velice duchovní a nám obyčejným lidem až neuchopitelný
renesanční člověk. Původní studia oboru ekonomika a řízení na
VUT v Brně byly pouze začátkem dlouhé cesty k řemeslné
excelentnosti, kterou nelze vnímat jinak jako umění.
Duchovní
studia
arteterapie,
enkaustiky,
psychosomatiky,
numerologie, karmické numerologie i astrologie doplnila sklářskými
kurzy, kurzem malby u akademické malířky Věry Vejsové a grafiky u
akademické malířky Margity Titlové-Ylovsky. Je toho příliš na
vyjmenování. Hloubku zaujetí pro svou práci lze Jarce závidět, ale
jen stěží pochopit. Jejím životním mottem je:
PER ASPERA AD ASTRA
Přes obtíže ke hvězdám…
Svůj sklářský ateliér založila v roce 2004 a v roce 2016 jej definitivně
přestěhovala do Dolní Moravice v Jeseníkách. Pro naši výstavu
připravila ukázky díla, které vzniká metodou fusingu. Fusing je
jednou z nejstarších technologií zpracování plochého skla (již od r.
1500 před n.l.). Této metodě se rovněž říká spékání plochého
tabulového skla. Jarka o metodě fusingu:
„ Princip spočívá v tom, že dvě ploché tabule skla se přiloží k sobě a
spečou se. Pokud má každá z nich jinou barvu, vytvářejí se různé
vzory a poloplastiky. Používám různé materiály, které kombinuji se
sklem. Pro docílení plastického efektu používám drtě a písky, jež
barevně slaďuji. Do obrázků zasazuji i barevné prvky, které si sama
připravuji. Tato technika vyžaduje velkou trpělivost a soustředění, je
pracná a technologicky náročná. Svou tvorbu užívám jako formu
sdělení, které se snažím přenést do skleněných obrazů. Je to
úžasný zážitek cítit energii mezi rukama. Člověk si uvědomí, že vše,
na co sáhne, je energie, vše, co je kolem nás, je energie, která
kmitá a souzní nebo nesouzní s námi. Má tvorba je zrcadlení mých
prožitků a toho, v co věřím.“
Přijměte pozvání na návštěvu světa, který Vás bude fascinovat.
Tomáš Gardian Mikulík
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