TISKOVÁ ZPRÁVA OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI
(14. května 2010)

Galerie připravila volné vstupy
(Liberec) Od úterý 18. května mohou návštěvníci Oblastní galerie v Liberci využít speciální
nabídku – při zakoupení katalogu budou mít zdarma vstup do všech expozic i krátkodobých
výstav.
Až do 13. června potrvá v grafickém kabinetu výstava kreseb mladého autora Vladimíra Vély.
Tento malíř velkoformátových pláten s expresivním rukopisem se narodil v Turnově roku
1980 a zde také částečně žije. Absolvent Akademie výtvarných umění má za sebou už řadu
výstav a uznání. Jeho úspěchy, neutuchající píle a malířské výsledky dávají tušit, že se zde
objevil velice zajímavý talent, který stojí na prahu svého výtvarného rozvoje. Liberecká
galerie se proto rozhodla uspořádat mu komorní výstavu tušových kreseb. Zájem o
představení tvorby Vladimíra Vély projevila i Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou,
takže výstava rozšířená o průřez jeho malířským dílem poputuje z Liberce na jih Čech.
Výtvarník reprezentující liberecký region se tak v létě představí v další významné české galerii
v České republice.
Oblastní galerie v Liberci si při této příležitosti dovolila pro návštěvníky připravit drobnou
pozornost. Od úterý 18. května až do konce trvání výstavy Vladimíra Vély s tajemným
názvem Kyproplej budou mít návštěvníci vstup do celé galerie zdarma, pokud si zakoupí
katalog právě k této výstavě. Publikace v hodnotě 50,-Kč představuje současnou autorovu
tvorbu jak malířskou, tak i kreslířskou, obsahuje barevné reprodukce, odborné texty
předních českých teoretiků současného umění Vlastimila Tetivy a Petra Vaňouse a anglický
překlad. Na jeho vydání se podílela Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a Kulturní
fond Statutárního města Liberec.
Stálé expozice a krátkodobé výstavy jsou v Oblastní galerii přístupny denně mimo pondělí od
10 do 18 hodin, ve čtvrtek až do 19 hodin. Liberecká galerie patří mezi pět největších galerií v
České republice, v depozitářích pečuje o více než 20 000 sbírkových předmětů. Kromě
výstavní činnosti pořádá výukové programy pro školy, víkendové výtvarné dílny pro děti
anebo výtvarné kurzy pro dospělé.
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