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Výstava originálních plakátů přenese návštěvníky do světa filmu 

OPAVA - Výstavu s názvem ÁÁÁCH – ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ PLAKÁT 60.–

70. LET ze sbírky plakátů Terryho ponožky, bude od 22. března hostit Dům 

umění v Opavě.  

Opavská kulturní organizace (OKO) připravila nevšední expozici 200 autorských 

výtvarných plakátu, které vytvořili přední českoslovenští výtvarníci v rozmezí let 1960 až 

1979 pro Ústřední půjčovnu filmů v Praze. Vernisáž se bude konat 21. března v 17:00 

hodin. 

Sbírka plakátů Terryho ponožky je největší privátní sbírkou plakátů. Za patnáct let své 

existence realizovali na 200 výstav nejen v tuzemsku, ale i zahraničí, například v USA, 

Japonsku, Španělsku, Rumunsku nebo Polsku.  

Cenná sbírka obsahuje 20 tisíc plakátů a je jako jediná v republice plně digitalizovaná. 

 „Unikátní výstavu, která návštěvníky přenese do minulého století a filmového světa, 

se nám podařilo v Opavě vytvořit díky Sbírce plakátů Terryho ponožky, která je 

součástí společnosti Aerofilms, jež provozuji tři největší artová kina v Praze: Kino 

Aero, Kino Světozor a Bio Oko. Z jejich obdivuhodné sbírky jsme vybrali a soustředili 

do opavského Domu umění čtyři tematicky ucelené kolekce,“ říká Dominik Beneš 

z Opavské kulturní organizace.  

V ambitu a oratoři budou k vidění Profily jednotlivých výtvarníků, v prvním patře 

sloupové síně budou představeny plakáty k slavné Československé nové vlně a 

plakáty k Československým kultovním filmům. Čtvrtou skupinu ve druhém patře 

sloupové síně tvoří Plakáty k zahraničním filmům. 

„Součástí výstavy jsou například i plakáty na dva ze tří českých Oscarových filmů, a sice 

Obchod na korze a Ostře sledované vlaky. Dalším unikátem je třeba jediný plakát, který 
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si navrhl sám Jan Švankmajer k filmu Zahrada nebo kolekce plakátů k trezorovým filmům 

z 60. let Žert, Všichni dobří rodáci a O slavnosti a hostech,“ prozradil kurátor výstavy 

Pavel Rajčan. 

Vernisáž výstavy ÁÁÁCH – ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ PLAKÁT 60.–70. let 

stylové podtrhne „filmové“ pohoštění popcornem a Colou a po celou dobu expozice, která 

potrvá až do 16. června, si mohou návštěvníci zakoupit tematické předměty k výstavě, 

například kopie plakátů, pohlednice, filmové ponožky, trička a podobně.  

Výstavu doplní také doprovodný program galerijní animace s názvem „Nestrhávej ze 

zdi, prosím!“, pod vedením lektorky Lenky Přibylové. Je určen nejen dospělým 

zájemcům, ale také mateřským a základním školám nebo rodičům s dětmi. Tento 

program bude probíhat na objednávku.  

Návrhům filmových plakátů se v šedesátých a sedmdesátých letech věnovali významní 

českoslovenští výtvarníci a díky specifické atmosféře v tehdejším Československu, kdy 

neexistovala komerční reklama ani trh, mohly vznikat filmové plakáty naprosto odlišné od 

soudobé plakátové produkce, která existovala v ostatních zemích Evropy kromě Polska, 

kde tradice autorských filmových plakátů požívala podobně privilegovaného postavení 

jako v Československu. 

Autoři plakátů:  

Jiří Balcar, Vladimír Bidlo, Adolf Born, Bedřich Dlouhý, Jindřich Čech, Josef Duchoň, 

Jaroslav Fišer, Josef Flejšar, Richard Fremund, Eva Galová-Vodrážková, Milan Grygar, Jiří 

Hilmar, Vratislav Hlavatý, Zdeněk Kaplan, Jan Kubíček, Karel Laštovka, Karel Machálek, 

Jan Meisner, Miroslav Němeček, Rudolf Němec, Zdeněk Palcr, Milan Paštéka, Čestmír 

Pechr, Olga Poláčková Vyleťalová, Jiří Rathouský, Miloš Reindl, Zdeněk Rotrekl, Jiří 

Svoboda, Jiří Šalamoun, Jiří Šlitr, Bohumil Štěpán, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, 

Karel Teissig, Kája Saudek, Vladimír Tesař, Karel Vaca, Zdeněk Vajce, Milan Veselý, Josef 

Vyleťal, Zdeněk Ziegler. 

Bc. Petra Špornová 
tisková mluvčí 
mobil: +420777661914 
www.oko-opava.cz 

 
 

http://www.oko-opava.cz/

