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Tisková zpráva

Matouš Karel Zavadil

Hraniční pásmo

 + Lara González García

Sezonu 2013 v galerii Califia ukončujeme velkolepou kolektivní výstavou Matouše Karla 
Zavadila a Lary González Garcíi.

Matouš Karel Zavadil - absolvent VŠUP v Praze (1997-2003), ateliér Konceptuální a 
intermediální tvorby Adély Matasové. Je vizuálním umělcem s konceptuálním 
vzděláním, jež rád tvoří prostřednictvím performance, happeningu, instalace, malby 
či objektu. V galerii Califia představí svou práci „Hraniční pásmo“ - ve své tvorbě 
pracuje s přírodními materiály a prvky civilizačních prefabrikátů, nalezenými 
předměty apod. Výsledný tvar umělecké realizace je založen na intervenci do 
galerijního prostředí a přesahem do okolí instituce – ulice města. Umělecká 
instalace je tak zásadně spoluvytvářena atmosférou místa a geniem loci.

Lara González García
Lara je mladá a talentovaná studentka, která se účastnila programu Artmill – work and study. 

O své práci říká: „Moje práce je inspirována pobytem v České republice – na 
Červeném mlýně, kde jsem poslední měsíc bydlela. Pracovala jsem na náčrtkách 
okolí. Snažila jsem se svou pozornost rozdělit mezi kreslení a ilustrace. Píši a 
ilustruji své vlastní knihy, některé z nich budou vystaveny.“

Vernisáže, kterou zahájí starosta města Horažďovic Mgr. Karel Zrůbek a Barbara Benish, 
v pátek 6. září 2013 v 17:00, se zúčastní všichni výtvarníci osobně. Výstava bude 
probíhat do 28. 9. 2013.

Více informací poskytne Kate Spacek; kate@art-dialogue.org
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