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ADReSA VÝSTAVNích PROSTOR / ADDReSS Of The exhibiTiON SPAce:
centrum současného umění dox / 
dox centre for contemporary art
poupětova 1, praha 7, 170 00, cz

www.doxprague.org / e-mail: info@doxprague.org
www.facebooK.com/doxprague.cz

poKladna tel. / booKing office phone: +420 774 145 434
tram: ortenovo náměstí (5, 12, 15)
metro: nádraží holešovice (line c)

OTeVíRAcí hODiNy / OPeNiNG hOuRS:
po: 10.00 – 18.00 / mon: 10am – 6pm
Út: zavřeno / tue: closed
st-pá: 11.00 – 19.00 / wed - fri: 11am – 7pm
so-ne: 10.00 – 18.00 / sat - sun: 10am – 6pm

prostory centra dox jsou bezbariérové.
the dox centre’s premises are barrier-free.
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MichAL ciMALA
POSuN

21.1.-7.3.2011

michal cimala patří mezi výrazné postavy současné česKé 
výtvarné scény. narodil se v roce 1975 v havířově, absolvo-
val na vysoKé šKole umělecKoprůmyslové v praze v ateliéru 
Kov a šperK pod vedením v. K. nováKa. v současné době pracu-
je  jaKo asistent v ateliéru j. róny na aKademii výtvarných 
umění v praze. od roKu 2006 je členem vysočansKého usKu-
pení trafačKa.

cimala pracuje na pomezí designu a volného umění, využívá 
rozmanité materiály a výrazové prostředKy. o své inspiraci 
městem a industriálním prostředím říKá: „všechny ty zvuKy 
a ruchy, Které město vydává, chuť nebo pachuť jednotlivých 
čtvrtí – to mám hluboKo v sobě.“ ve své tvorbě spojuje prvKy 
sochařství, průmyslových návrhů, malby, Kresby, zvuKu a 
performance. výstava v centru současného umění dox je vý-
běrem z jeho hudebních objeKtů a cyKlů Kreseb.

nástroje
zájem o dynamicKé tvary a procesy přenáší cimala přede-
vším do svých objeKtů. ve své tvorbě postupně přešel od 
hrubé industriální estetiKy K plastům a plexisKlu, což mu 
umožnilo rozvinout netradiční způsob zpracování průmys-
lového odpadu. během stipendijního pobytu na udK v berlíně 
objevil nový materiál – žluté plynovodní potrubí z plastu. 
sochařsKé experimenty s tímto materiálem podnítily vzniK 
Konceptu experimentálních hudebních nástrojů. objeKty 
postupně doplnil o struny a Kytarové snímače a vizuální 
stránKu svých sochařsKých Kreací taK rozšířil o zvuKové 
efeKty. vzniKly bizarní, plně funKční futuristicKé vize hu-
debních nástrojů, Které mimo jiné daly podnět K založení 
alternativní hudební formace roxxxor vysočany, působící 
v letech 2001 -2009. Kromě plastových hudebních objeKtů 
vytváří cimala tzv. „snowguitars“, basKytary  vyřezané ze 
snowboardových prKen.
  
Kresby
rozsáhlá instalace Kreseb poKrývá období od roKu 1995 do 
roKu 2010. 
od počátečních Klidných „situací“ cimala nabírá na rych-
losti a KreslířsKá zručnost i volba témat evoKuje filmovou 
či popovou dynamiKu. témata „sex“, „situace“, „stres“ či 
„outsiders“ mají přesvědčivost deníKového záznamu. vý-
znamnou část instalace tvoří sKici vývojových prototypů 
nejrůznějších aparátů a KonstruKcí.  v pracích na papíře 
používá  cimala mnoho techniK od peroKresby, přes Kresbu 
fixem, po airbrush.
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