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LUDMILA MATOUŠOVÁ
Malíøka, grafièka

DALIBOR MATOUŠ
Malíø, grafik
21. 8. 1925 v Horní Branné u Jilemnice - 20. 12. 1992
v Turnovì. Studoval u profesorù F. Tichého a E. Filly
na VŠUP v Praze (1945-48). Pùsobil jako externí uèitel
výtvarné výchovy na gymnáziu a SUPŠ šperkaøské
v Turnovì (1968-72). Èlen skupiny Iniciativa a skupiny Trasa (1959-64) a SÈVU. Ve své celoživotní tvorbì
rozvíjel kubistické metody, usiloval o moderní malbu.
Vìnoval se pøedevším zátiší, figurálním kompozicím
s námìty životního ohrožení a zápasù, ale také s námìty mateøství, milenectví, personifikace pøírodních
motivù a kompozicím s groteskní a absurdní tématikou. Pro malíøský rukopis byla charakteristická tvarová stylizace a nadsázka, zvýraznìní objemù i hmoty
zobrazovaných pøedmìtù a využití kontury, rozvíjel
možnosti kubistického tvarosloví. Souèasnì s malbou
se zabýval i kresbou, grafikou (suchá jehla, akvatinta)
a fotografií. Zastoupen ve sbírkách Moravské galerie
Brno, Oblastní galerie v Liberci a jinde.

GALERIE KORUNA
Otevøeno: Po-Pá 10-18 / Sp 11-16
Telefon: 495 513 009
www.galeriekoruna.cz

Narozena 9. 10. 1924 v Pardubicích. Studovala na Státní
grafické škole v Praze (1939-40), tamtéž na UMPRUM
(prof. J. Novák 1942-43) a na VŠUP (prof. K. Svolinský
1945-49). Zabývá se volnou a užitou grafikou. Její tvorba
vychází z reality, volnì improvizuje. Rytmizace èar a
skvrn vychází z techniky èínské tuše a akvarelu.
Technikou akvarelu vytváøí zátiší, krajiny a kompozice
s pøírodní tematikou. Ilustrovala øadu knih pro Pedagogické nakladatelství, Avicenum, Státní nakladatelství
dìtské knihy a Severoèeské nakladatelství. Pravidelnì
se úèastnila èlenských výstav SÈVU a výstav Malíøi
Pojizeøí v Muzeu Semily.

VLASTA MATOUŠOVÁ
Malíøka, kreslíøka, grafièka
Narozena 16. 7. 1955 v Turnovì. Studovala na Støední
umìleckoprùmyslové škole skláøské v Železném Brodu
(1970-74), po jejím absolvování studovala soukromì. Od
r. 1993 pùsobí externì jako uèitelka ZUŠ. Vìnuje se volné
tvorbì (malba, grafika) a vìdecké ilustraci, spolupracuje
s pøedními nakladatelstvími. Zpracovává pøedevším
entomologickou tematiku, pøírodní objekty, pavuèiny
a mikroskopická zátiší. Pracuje technikou kresby,
akvarelu a grafiky v kombinaci s perokresbou. Úèastní se
také výstav exlibris, v Pekingu za nì získala bronzovou
medaili. Èlenka UVU ÈR a Turnovského díla.

