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dina atencio se rozhodla pro rozmanité zobrazení aktu 
za účelem prozkoumání pružnosti a výrazu těla v jeho růz-
ných polohách a pohybech. některé postavy hledí hlubo-
kým káravým pohledem na diváka, zatímco jiné postavy 
jsou ponořeny do svých myšlenek. všechny však sdílejí 
stejný tajemný prostor mlhavého stínu. na pozadí se ob-
jevují skvrny, plochy, nástřiky a prázdné prostory, které 
dotvářejí atmosféru slabě osvětleného a tichého prostře-
dí, ve kterém se postavy procházejí. tato bohatá kresba, 
charakterizovaná jistou měrou expresivní distorze, zalo-
žené na jednoduchých tazích spolu s hrou světel a stínů, 

> 
tanečnice s žlutým pozadím 
2014 | akryl a grafit na plátně 

>> 
bosá tanečnice 
2014 | akryl a grafit na plátně

>>> 
tanečnice se zeleným pozadím 
2014 | akryl a grafit na plátně

<< 
madame butterfly 
2014 | akryl a grafit na plátně

< 
sestry 
2014 | akryl a grafit na plátně

> 
jeviště II 
2014 | akryl a grafit na plátně

zobrazuje skicovité nahé postavy v opakujících se liniích 
a rozmanitých i ambivalentních tazích. akty zobrazené če-
lem nebo zády, ve stoje nebo v sedě, statické nebo v chů-
zi, ukazují pouze základní rysy svého těla, vytvořené více 
pomocí světla a stínu, než precizní prací na detailech. dílo 
diny atencio využívá aktu k prozkoumání výrazu těla. po-
užívá světla a stíny k podtržení forem, na pozadí vytváří 
mlhavou atmosféru a kresbou zvýrazňuje opakující se linie.

gabino matos
člen aica. capítulo, venezuela

maracaibo, únor 2010



dina gabriela atencio

dina atencio se narodila v srpnu roku 1981 ve městě maracaibo ve venezuele 

studia

v letech 2000–2001 absolvovala kurz kresby a malby v domě kultury ve městě  
la concepción v zulii  

v následujících čtyřech letech 2002–2006 studovala národní školu výtvarných umění 
julia arragy a specializovala se na oblast klasického umění

samostatné výstavy

2006 labyrinty samoty / galerie akademie julia arragy, maracaibo

2007–2008 na druhé straně ráje / galerie miluna, lago mall, maracaibo 

2008 žena v šumu zátoky / 700. veletrh umění, c.c.costa verde

2009 cesta k svatosti / velká síň v uru, maracaibo                                

2011 jak se dostat do ráje / paradiso arte, maracaibo

2014 nová figurace / latin art gallery, praha

 jeviště / muzeum výtvarného umění v maracaibu

skupinové výstavy a výtvarné salony

2007 mezinárodní veletrh umění ve valencii / carabobo

 mezinárodní veletrh umění a starožitností v maracaibu (fiaam)  
 / umělecké centrum lya bermúdez v maracaibu

2007 VIII. bienále v san josé de la matilla

2007–2008 III. salon mladých umělců / maczul, maracaibo

2008 mezinárodní veletrh umění a starožitností v maracaibu (fiaam)  
 / umělecké centrum lya bermúdez v maracaibu

2008–2009  IV. salon mladých umělců / maczul, maracaibo

 V. bienále města maracaiba / maracaibo

2010 como vos querais yo quiero / galerie pedra sáncheze, el hatillo, caracas

2011 XXXVI. národní salon v aragua / muzeum současného umění v maracay

ceny

první cena, salon intercambio, březen 2006, maracaibo

vyznamenání za malbu během VIII. bienále v san josé de la matilla, listopad 2007,  
la concepción, zulia

dina atencio spolupracuje se dalšími umělci a její díla jsou zastoupena  
na uměleckých veletrzích, v několika galeriích a centrech umění,  
a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

www.latin-art.com/autor/dina-atencio                                         partner výstavy

zámecké náměstí 775
783 53 velká bystřice
galeriezet@velkabystrice.cz
www.galeriezet.cz
tel.: +420 774 818 153


