
 

Tisková zpráva, 24. 1. 2022 

Lednové výstavy odhalí tranzitní města, přírodu i propojení 

textu s obrazem 

V lednu odstartuji v opavském Domě umění 27. ledna tři nové výstavy. Skupinová 

výstava děl umělců s názvem Transit City je věnována tranzitním městům v 

blízkosti hranic, výstava Postřehy z krajiny Jiřího Sibinského představuje na 

velkoformátových plátnech poselství přírody a touhu zachránit se v současném 

konformismu. Třetí výstava Paradise lost nabídne díla Vladany Fuchs, která je 

opavskou básnířkou a malířkou. 

Skupinová výstava v přízemí Domu umění a v kostele sv. Václava s názvem Transit 

City mapuje místa, kde se setkávají dvě země, dva rozdílné ekonomické i kulturní sektory. 

Mezi vystavenými díly převládá malba a prostorová malba, kterou doplňují sochy, fotografie i 

kombinované instalace. Expozice mimo jiné zdůrazňuje vztah a podobnost Opavy a Drážďan: 

měst, která jsou blízko hranic. „Mezi vystavujícími umělci jsou například Petar Bocin, Lena 

Dobner, Andrey Klassen, Eleonora Nanu, Ivoš Škuta nebo Hynek Chmelař. Všechny 

zúčastněné spojuje Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech,“ sdělil Dominik Beneš, 

dramaturg Opavské kulturní organizace. 

Další výstava Postřehy z krajiny Jiřího Sibinského, který je jedním z nejvýraznějších 

umělců Ostravska, je umístěna ve Sloupové síni. Zájemcům nabídne velkoformátové digitální 

tisky s motivem přírody. Grafiky zobrazují například fascinující světla  na vodní  hladině, 

obrazy leknínů, stíny stromů, průhledy k obloze, náznaky horizontů i biomorfní tvary ve 

fantastické, až snové vizi. Proti klasickému obrazu je zde vedle barvy, tvaru a udivujících 

struktur výrazný podíl světla, které dává grafikám nebývalou hloubku a prostor. 

Díla opavské básnířky a malířky Vladany Fuchs s názvem Paradise lost najdou zájemci ve 

Sloupové síni, kde ve svých dílech propojuje světy textu a obrazu. „Tajemství tvorby Vladany 

Fuchs, ať už výtvarné či básnické, spočívá v nečekaných spojeních důvěrně známého 

s překvapivým a to, co je tím ozvláštňujícím prvkem, není snaha šokovat za každou cenu. 

Originalita jejích uměleckých nápadů se obejde bez nutnosti upozorňovat na odlišnost,“ říká 

Marcela Mrozková Heříková, ředitelka Opavské kulturní organizace.  

Vernisáž za účasti Jiřího Sibinského, Vladany Fuchs a všech 12 autorů výstavy Transit City se 

bude konat 27. ledna v Domě umění od 17:00 hodin. Výstavy potrvají až do 3. dubna.  
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