Lukáš Tùma (1976)
vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech
Jiřího Lindovského a Jindřicha Zeithammla. V současné době působí v Litomyšli v Ateliéru výtvarné přípravy na Fakultě restaurování Pardubické univerzity. Od roku 2004 je členem Sdružení
grafiků Hollar.
Lukáš Tůma je všestranným umělcem, kterému je stejně blízká
kresba a grafické techniky jako práce se sochařským tvarem. V
grafických listech vystupuje suverenita kresby, citlivost a spontaneita výrazu, plastiku charakterizuje vyváženost formy a obsahu.
Důležitou roli hraje v autorových pracích motiv zvířete, jehož
význam je mnohoznačný a proměňuje se. Podoba zvířat, i když
zachycená věrně podle skutečnosti, nepředstavuje jen odraz reality, ale odkazuje dále. Oproštěnost a ucelenost tvaru, která nás
upoutá u plastik, symbolizuje dokonalost živého tvora v jeho
přirozenosti. V sérii grafických listů s názvem Zátiší (2000) vytváří divoký zvířecí elementem napětí v protikladu s neživým zátiším. Autorem nejčastěji volená technika leptu umožňuje tiskům
ponechat si svou dynamičnost. Jemné struktury šrafur, připomínající práce starých mistrů, kontrastují s vymezenými celobarevnými plochami.
Dílo Lukáše Tůmy odráží individuálního a inteligentního tvůrce,
jehož síla spočívá v citlivosti s jakou vnímá svět okolo sebe.
Martina Faltýnová
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Samostatné výstavy
1995
Grafika, zámek Větrný Jeníkov
1996
Grafika, Želiv
1996
Grafika, Literární čajovna , H. Brod
1997
Grafika, židovský hřbitov Telč
1998
Grafika, Čejč
1999
Čtyři v jednom, galerie AVU (společně s J. Kývalou,
J. Sodomkou a P. Pecinou), Praha
2000
Grafika a plastiky, zámek Uherčice
2006
Lodyha, Studio Paměť,(společně s J. Kývalou,
J. Sodomkou a P. Pecinou), Praha
Spoleèné výstavy
1996
Studenti doc. Lindovského, Hartigovský palác, Praha
1998
Nový zákon v umění, Minoritský klášter, Praha
2000
Výstava diplomantů AVU, Průmyslový palác, Praha
2000
Výstava studentů AVU, Lima, Peru
1996, 2000 účast v soutěži „Grafika roku“, Staroměstská
radnice, Praha
2001
Studenti a absoloventi AVU, Peru
2003
Bienále Máchovy Litoměřice
2004
Hollar a hosté, HOLLAR Praha
2004
Salon města Litomyšle, Dům u rytířů, Litomyšl
2004
Studenti a absoloventi AVU, Ammersberk, Německo
2005
Studenti a absolventi školy doc. Lindovského, České
Budějovice
2005
Salon města Litomyšle, Dům u Rytířů- Litomyšl

LUKÁŠ TÙMA
Grafika, plastiky
Studentská 519, Pardubice - Polabiny
otevřeno Po - Pá od 8 do 18 hod.
v sobotu od 8 do 12 hod., v neděli zavřeno

Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
28. 3. - 17. 5. 2007

Lukáš Tůma má vztah k historické malbě a tradici. Jeho tisky
jsou často inspirovány řadou výjevů ze starých rytin. Další částí
jeho tvorby jsou obrazy zvířat, která kreslí, ryje a sochá do rozmanitých materiálů. Realistické portréty zvířat se stávají symbolem života, mají svůj vlastní příběh. Pomocí těchto atributů
poukazuje na dokonalý svět a jeho stvoření. Každá bytost je
zde jedinečná. Z autorovi práce se vytrácí žánrovost, ta je nahrazena vlastním výtvarným řádem, ve kterém se on sám stává
„dobrým pastýřem“.

Část z úvodního slova k výstavě „Čtyři v jednom“
1999, Praha
Dalibor Smutný ak. mal.

Prostor, 1997, suchá jehla (27 x 24 cm)

Bez názvu, 1997, čárový lept (21,4 x 16,4 cm)

Zátiší s rybou, 2000, lept - kombinovaný tisk (49,9 x 61,1cm)

Koza a strom, 2006, linoryt - kombinovaný tisk (26 x 26,5cm)

Zátiší, 2000, lept - kombinovaný tisk (45,9 x 92,7cm)

