Tisková zpráva Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace

V Oblastní galerii se ve čtvrtek otevřou nové výstavy
(Liberec) Ve čtvrtek 11. prosince se od 16.30 hodin uskuteční v
Oblastní galerii v Liberci vernisáž dvou výstav. Monografickou
výstavu krajináře Wilhelma Riedela (1832–1876) uvede její
autorka Šárka Leubnerová z Národní galerie v Praze a výstavu
ilustrací dětských knih představí Markéta Kroupová, kurátorka
Oblastní galerie v Liberci. Hudební doprovod zajistí Žesťové
kvinteto Liberec.
Výstavu Wilhelma Riedela Oblastní galerie připravila ve spolupráci s
Národní galerií v Praze. V případě Oblastní galerie se jedná o již třetí
výstavu tohoto umělce. Velká část vystavených obrazů a kreseb pochází
přímo ze sbírek liberecké galerie, kam se dostaly na konci 20. let
dvacátého století díky nákupu sbírky bratrů Blochových z Prahy.
„Riedelova výstav pro nás má i další rozměr – Wilhelm se narodil v
Antonínově v Jizerských horách a pocházel ze slavné sklářské rodiny. Je
určitě zajímavé, že továrna Riedel dodnes funguje v Rakousku,“ vysvětlil
důvody pro konání výstavy Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie.
Wilhelm Riedel (1832–1876) patří ke generaci českých realistů. Již od
poloviny šedesátých let 19. století maloval krajinu v okolí Barbizonu, na
pobřeží Bretaně a na Normanských ostrovech. Díky svému německému
původu byl dlouhá léta českou historiografií opomíjen a jako českého
Němce si jej nevšímal ani německý dějepis umění. Plné ocenění jeho
výtvarného talentu a kosmopolitního postoje přichází až v dnešní době;
Riedelovy práce jsou zařazeny do stálých expozic největších českých
galerií a jeho retrospektivní výstava, uspořádaná Národní galerií v Praze
a Oblastní galerií v Liberci v roce 2008, doplněná první Riedelovou
monografií, je splacením dluhu české historiografie tomuto vynikajícímu
umělci.
Výstavě Wilhelma Riedela sekunduje výstava ilustrátorky Evy SýkorovéPekárkové (narozena 1958) v Grafickém kabinetu Oblastní galerie. V rámci
již tradičního spojení Vánoce – výstava ilustrací galerie představuje práce
naší přední ilustrátorky, která je autorsky podepsaná pod několika knihami
a večerníčky pro děti. „Výstavu jsme oživili samoobslužným koutkem pro
děti, které si zde budou moct vyrobit loutky, vybarvit omalovánky nebo
budou k pohádkovému textu hledat správnou ilustraci,“ doplnila autorka
výstavy Mgr. Markéta Kroupová. Úspěch se samozřejmě v tomto odvětví
měří nadšením dětského diváka, ale vedle toho se může autorka pochlubit
i řadou ocenění, např. Zlatá stuha za rok 1998 nebo ocenění z Festivalu
animovaného filmu v Třeboni a Festivalu dětského filmu ve Zlíně. V
poslední době svoje aktivity rozšířila i do muzejní pedagogiky a stala se
autorkou doprovodného programu pro děti k výstavě Stopy lidí konané v
Národním muzeu v roce 2007. Výstavu doplňuje prodej knih ilustrovaných
Evou Sýkorovou-Pekárkovou.

„K oběma výstavám jsme připravili bohatý doprovodný program, který je
tentokrát určený už těm nejmenším v mateřských školách,“ dodal k
výstavám Jan Randáček. Středoškoláci a žáci základních škol budou
navštěvovat doprovodný program od ledna 2009. Veřejnost se může těšit
na tradiční komentované prohlídky nebo víkendové dílny. A první
komentovaná prohlídka se uskuteční hned ve čtvrtek 11. prosince po
vernisáži – Mgr. Šárka Leubnerová představí dílo Wilhelma Riedela.

Jan Randáček, 8. prosince 2008
T: 485 113 950, 723 194 450
E: jan.randacek@ogl.cz

Souhrnné informace k výstavám:
Wilhelm Riedel (1832-1876)
ve spolupráci s Národní galerií v Praze
výstavní prostory přízemí Oblastní galerie v Liberci
Termín: 11. 12. 2008 – 29. 3. 2009
Autorka výstavy: Šárka Leubnerová
Kurátorka výstavy: Zuzana Štěpanovičová (zuzana.stepanovicova@ogl.cz, T:
485 107 789)
Vernisáž: čtvrtek 11. 12. 2008 v 16.30 hodin
Komentované prohlídky (vždy ve středu od 16.30 hodin):
14. 1., 18. 3. 2009 s autorkou výstavy,
11. 2., 25. 2., 25. 3. 2009 s kurátorkou výstavy
Doprovodný program pro dospělé:
21. 1. 2009 Riedelové - sklářští králové z Jizerských hor, přednáší PhDr. Petr Nový
Doprovodný program pro děti a mládež:
19. 1.-13. 3. 2009 JINÁ KRAJINA, doprovodný program pro I.-II. stupeň ZŠ, SŠ, ZUŠ
a gymnázia (přihlášky: adela.pomothy@ogl.cz, tel.: 485 100 435)

Eva Sýkorová-Pekárková dětem...
výstavní prostory Grafického kabinetu Oblastní galerie v Liberci
Termín: 24. 11. 2008 – 15. 2. 2009

Autorka výstavy: Markéta Kroupová (marketa.kroupova@ogl.cz, T: 485 107
789)
Vernisáž: čtvrtek 11. 12. 2008 v 16.30 hodin
Komentované prohlídky (vždy ve středu od 16.30 hodin):
10. 12. 2008 s autorkou výstavy
Doprovodný program pro děti a mládež:
8. 12. 2008-15. 2. 2009 Samoobslužná dílna pro děti (v prostorách Grafického
kabinetu, přístupné veřejnosti). Doporučujeme, aby se větší skupiny dopředu
objednaly! Objednávky: adela.pomothy@ogl.cz, tel.: 485 100 435
Víkendová dílna:
10. 1. 2009 Povídání na téma jak se dělá večerníček, promítání večerníčkových
příběhů O kachně Matyldě, výtvarné hrátky, autogramiáda. Vede Eva SýkorováPekárková!

