
                                                                                                                                                                 

Tisková zpráva, 9. 4. 2019 

Výstavu filmových plakátů doplňuje přednáška s kurátorem i 
animační program 
 
OPAVA – Unikátní výstavu ÁÁÁCH – ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ PLAKÁT 
60. – 70. LET navštívily v opavském Domě umění už téměř tři stovky 
zájemců. Opavská kulturní organizace připravila k výstavě doprovodný 
animační program i přednášku kurátora výstavy Pavla Rajčana. Ta je 
připravena na 11. duben od 16:00 hodin. 
 
Výstava nabízí nevšední sbírku 200 autorských výtvarných plakátu ze sbírky Terryho 
ponožky, které vytvořili přední českoslovenští výtvarníci v rozmezí let 1960 až 1979 
pro Ústřední půjčovnu filmů v Praze.   
 
„Atmosféra plakátu, která přenáší návštěvníky do filmového světa minulého století, 
nabízí nesmírný výběr z děl významných československých výtvarníků, například 
Karla Teissiga, Olgy Poláčkové-Vyleťalové, Zdeňka Palcra, Zdeňka Zieglera a mnoha 
dalších. Velmi oblíbený je také obchůdek Filmové galanterie Terryho ponožky, kde 
jsou k prodeji sady pohlednic, reprinty plakátů k filmům jako například Žlutá ponorka 
nebo filmová trička i filmové ponožky. Ty jdou doslova na dračku,“ říká Dominik 
Beneš, dramaturg Opavské kulturní organizace.  
 
Díky besedě s Pavlem Rajčanem, který je kurátorem sbírky plakátů Terryho ponožky, 
provozovatelem kina Aero, Světozor a filmové distribuční společnosti Aerofilms, se mohou 
zájemci dozvědět veškeré podrobnosti o nevšední sbírce autorských výtvarných plakátu. 

 „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 
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 Pavel Rajčan.  

Výstavu ÁÁÁCH – ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ PLAKÁT 60. – 70. LET doplňuje také  
galerijní animace s názvem „Nestrhávat ze zdi, prosím!“, pod vedením lektorky Lenky 
Přibylové. Návštěvníci mohou zjistit více o tvůrcích filmových plakátů, poznat výtvarné 
techniky, jimiž plakáty vznikaly, odhalit symboly, které se na plakátech opakovaně 
objevují nebo navrhnout režisérskou ponožku.  Nakonec se stávají součástí vlastnoručně 
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malovaného plakátu. Kromě vizuálních prožitků z výstavy plakátů si tak odnesou také 
vědomosti a zážitky z interakce s vystavenými díly a radost z vlastní tvorby. Program 
probíhá na objednávku.  

Výstava filmových plakátů potrvá v opavském Domě umění až do 16. června. 
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