
 

 

Tisková zpráva, 10. 3. 2020 

Pasta Oner představí svá díla v Domě umění 

OPAVA – Opavská kulturní organizace připravuje unikátní výstavu děl 

Pasty Onera, jednoho z nejvýznamnějších současných vizuálních umělců. 

Vernisáž expozice děl s názvem Naughty by Nature, se bude konat 16. 3. 

v 17:00 hodin v Domě umění na Pekařské ulici. Komentovaná prohlídka a 

křest katalogu k výstavě proběhne za účasti autora děl i kurátora Pavla 

Kubesy 8. dubna v 17:00 hodin.  

Vzhledem k mimořádnému nařízení bude akce omezena na sto osob na 

jednom místě. Jde to součet návštěvníků, zaměstnanců a účinkujících. 

 

Výstava Naughty by Nature nabídne návštěvníkům výběr z  tvorby Pasty Onera za 

posledních osm let. Instalace bude zahrnovat akrylové obrazy, velkoformátové oleje, 

polystyrenové nástěnné plastiky i světelné i multimediální instalace, které pochází 

převážně z předních českých soukromých sbírek. 

„Další výstavu v Domě umění, která potrvá až do 17. května, tvoří díla originální 

osobnosti Pasty Onera, průkopníka českého graffiti a street artového umění, 

známého mimo jiné třeba díky graffiti na pražském Andělu nebo účastí na aukci 

renomované aukční síně Sotheby’s v Londýně, kde byl loni jeho obraz vydražen za 18 

tisíc liber,“ říká Marcela Mrozková Heříková, ředitelka Opavské kulturní 

organizace. 

 

„Výstavu děl Pasty Onera domlouváme už dva roky a mám velkou radost, že ke 

spolupráci na přípravě přijal pozvání také kurátor Pavel Kubesa, který pochází 

z Opavy. Nejnáročnější k instalaci bylo dílo Riot. Jde o legendární auto Volkswagen 

Golf, které jsme přivezli odtahovkou a do Domu umění v Opavě jsme ho takřka 

vpasírovali úzkými dveřmi,“ sdělil dramaturg Domu umění Dominik Beneš. 

Pasta Oner začínal tvořit graffiti ve třinácti letech a jeho díla, která vychází z komiksů 

a pop-artové estetiky, reflektují a ironizuje současnou popkulturní společnost. 

Témata fascinace světem bohatství, sexu, víry, luxusních značek a spotřební krásy 

zařazuje autor do aktuálního kontextu kybernetické společnosti a světa rostoucí 

rychlosti přenosu informací. Pasta Oner kromě tuzemských výstav svými díly často 

reprezentuje Českou republiku na oficiálních kulturních a společenských akcích 

v zahraničí. 



Vstup na vernisáž výstava Naughty by Nature (16. 3., 17:00 hodin) i na křest 

katalogu a komentovanou prohlídku (8. 4., 17:00 hodin) je zdarma. Základní 

vstupné na výstavu pak činí 40 korun, rodinné 90 korun a zlevněné 20 korun. 
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