
                               

                                                                                        
 
Tisková zpráva, 14. 8. 2019 
 

 
Originální výstavy v Domě umění čeká derniéra  
 

OPAVA – Opavský dům umění koncem června zaplnily tři výstavy: Self-fee, 

Socha a Ugly colours i společný projekt Opavské kulturní organizace a 

Galerie výtvarného umění Ostrava Dialogy 2019 s názvem Ubývání 

gravitace. Dernisáž výstav se bude konat 25. srpna. Tehdy mají všichni 

zájemci vstup zdarma. 

 „Velký úspěch u návštěvníků celého aktuálního výstavního bloku v Domě umění 

zaznamenala především rozsáhlá výstava maleb rodáka z Bruntálu: Pavla Formana 

Self-fee. Stranou ovšem nezůstaly monumentální sochy Stefana Milkova, důvtipný 

konceptuální výstup Venduly Chalánkové Ugly colours i zajímavý projekt Dialogy 

2019, který bude pokračovat i v příštím roce,“ říká Dominik Beneš, dramaturg 

Domu umění  Opavské kulturní organizace. 

Další výstavní blok odstartuje v Domě umění vernisáží 5. září v 17:00 hodin. Zájemci 

si budou moci prohlédnout výstavu textilní výtvarnice a malířky Jitky Štenclové s 

názvem „Jak nahoře, tak i dole“,  barevné linoryty dvou grafiků-linorytců Pavla 

Piekara a Michala Cihláře s názvem „Portréty od A do Ž“, mezinárodní kolekci plakátů 

„Demokracie – především!“, zachycujících různé výtvarné pohledy na sociální a 

politické otázky, které hýbou současností, a také výstavu k výročí 130 let 

Psychiatrické nemocnice Opava nazvanou „PEL-MEL.“  

 

 

 

 



Dialogy 2019: Cyklus výstav, ve kterých na díla ze sbírek GVUO reagují současní 

umělci. První výstava nese název Ubývání gravitace. Návštěvníkům se představuje 

výjimečná sbírka soch, reliéfů a asambláží 60. let (např. díla Karla Nepraše, Aleše 

Veselého, Jana Koblasy, Arnošta Paderlíka) ze sbírky GVUO. Na tato umělecká díla 

reaguje svou tvorbou pražský intermediální umělec a sound designer Martin Janíček, 

který svůj pocit z  děl převedl do zvukové stopy, která výstavu doprovází. Kurátorem 

celého projektu je Jaroslav Michna. 

Self-fee: Malířská tvorba Pavla Formana z let 2017 až 2019, která se z větší části 

věnuje portrétu, autoportrétu či jejich deformovaným fragmentům. Název Self-fee 

je slovní hříčkou vycházející z novodobého fenoménu selfie, tedy z určité formy 

sebereflexe a následné prezentace sebe sama v digitálním prostředí.  

 

Socha: Díla designéra a hudebníka s bulharskými kořeny, rodáka z Bohumína 

Stefana Milkova. Autora charakterizuje postmoderní přístup k tvorbě, ve kterém je 

skryt také obdiv ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století.  

 

Ugly colours: Díla Venduly Chalánkové, konceptuální umělkyně a kreslířky 

komiksových stripů. K vidění jsou nejen komiksy, ale mimo jiné díla ze série Plenér, 

což jsou malby, na kterých jsou v poměru 1:1 věrně zachyceny panely ze 

solárního pole poblíž Blanska. 

 

Bc. Petra Špornová 

 tisková mluvčí 

www.oko-opava.cz 

mobil: +420777661914 

 

 

 

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

