Tisková zpráva Oblastní galerie v Liberci
(9. 7. 2010)

V liberecké Oblastní galerii pokračuje výstava mapující akvizice za posledních 10 let.

SHOPPING 2000/2010 – výtvarná díla kvalitní, zajímavá a kuriózní
(Liberec) Stěžejní výstava letní sezóny v liberecké galerii představuje nové přírůstky do galerijní
sbírky. K vidění je výběr toho nejlepšího a divácky nejatraktivnějšího co se podařilo během
posledních deseti let nakoupit. Obrazy, sochy, kresby i grafiky představují velice kvalitní ukázky
z díla vybraných autorů, kteří patří k renomované špičce české výtvarné scény. Výstava je pestrá
stejně tak jako celá galerijní sbírka. Představuje jak ukázky z děl staršího umění, práce sudetských
autorů a autorů působících v regionu, tak zejména díla současného českého umění.
Sbírka obrazů Oblastní galerie v Liberci obsahuje bezmála 1 900 děl. V období 2000–2009 bylo
zakoupeno nebo získáno darem 44 obrazů od 25 autorů. Z těch nejhodnotnějších přírůstků musíme
připomenout zejména obraz Eliase van den Broecka Květiny v lesním podrostu, zakoupený v roce 2000
s finanční pomocí Ministerstva kultury České republiky. Kurátorka sbírky Zuzana Štěpanovičová o něm říká:
„Tento skvost holandského umění významnou měrou obohatil galerijní sbírku holandské malby 17. století. Je
to obrazový typ květinového zátiší zvaný sottobosco, lesní podrost s živočichy, hmyzem a s dekorativními
kompozicemi pěstěných rostlin. Takový typ do té doby nebyl v naší sbírce zastoupen.“
Na výstavě jsou ale zastoupeny také novější práce. Mgr. Štěpanovičová poukazuje na příklad na dvě
práce Stanislava Kolíbala, výtečného grafika a kreslíře, kterého na výstavě reprezentují díla přísně
geometrická, anebo na Jaroslava Rónu, zakládajícího člena známé skupiny Tvrdohlaví.
Na nejkurióznější exponáty upozorňuje kurátorka výstavy Markéta Kroupová: „ Myslím si, že na této
výstavě je divácky nejatraktivnější plastika Františka Skály s názvem Kůže z draka. Ta svým charakterem
vybočuje z celé galerijní sbírky plastik a opravdu vyvolává fantazie o bájném zvířeti . A kuriozita? To je
dvoudílný linoryt netušených rozměrů od Jana Vičara, který návštěvníci naleznou až v samotném závěru
výstavy.“
Výstava SHOPPING 2000-2010 potrvá do neděle 12. září. Oblastní galerie v Liberci je otevřena denně
mimo pondělí od 10 do 18 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin. Každou první středu v měsíci je vstup zdarma.
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