TISKOVÁ ZPRÁVA OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI
(29. listopadu 2010)

Lichožroutí parta pronikla do galerie!
Známé a oblíbené postavičky z knížky o lichožrotech jako třeba Hihlíka, Kudlu Dederona
a jeho partu, Mojitu, profesora Kadeřábka a nebo Škrtiče Čanga můžete nalézt na výstavě
v liberecké galerii. Figurky vytvořila ilustrátorka paní Galina Miklínová, která představí i
další své hrdiny.
Výstava kreseb známé české ilustrátorky a režisérky animovaných filmů Galiny Miklínové
seznámí dětské i dospělé návštěvníky s postavičkami, které znají z mnoha knížek i večerníčku.
Galina Miklínová je autorkou jak oblíbeného příběhu O Kanafáskovi známého z televize, tak i
například ilustrací k sérii dobrodružství Harryho Pottera. K tomu, co na výstavě můžete vidět,
kurátorka Markéta Kroupová dodává: „Autorka vždy pracovala buď na svých autorských
projektech, ilustrovala novodobé pohádkové příběhy a nebo veselé básničky Pavla Šruta, takže
nikdy nevyšla pohádková kniha s jejími obrázky. Pokud tedy někdo na této výstavě hledá
princezny, draky nebo rytíře, tak je zde nenajde!“ Grafický kabinet se tak zaplní podivnými
postavičkami, lichožroutů, kteří mají ze všeho nejraději ponožky, hrdiny krutých, ale
spravedlivých příběhů z Valašského království, výjevy ze života kouzelníka Futura a nebo
obrázky Verunky a kokosového dědka.
„ K výstavě jsme připravili několik akcí pro děti, v jejichž rámci si mohou vyrobit svého
lichožrouta, poslechnout si čtení z knihy Pavla Šruta Lichožrouti a nebo si zkusit práci na
animovaném filmu,“ dodává galerijní lektorka Adéla Pomothy. Ta také říká: „Doufáme, že
výstava i doprovodné akce pomohou dětem zpříjemnit předvánoční období i sváteční chvíle
volna.“

Souhrnné informace:
Název výstavy: Galina Miklínová / Lichožrouti a jiné příběhy
Termín: 30. 11. 2010 –16. 1. 2011
Vernisáž: v sobotu 11. 12. v 16:30 hodin ve Zlatém salonku v rámci workshopu pro děti za
přítomnosti autorky, výstavu zahájí Markéta Kroupová, scénické čtení z knihy
Lichožrouti v podání herců Malého Vinohradského divadla
Autorka výstavy: Markéta Kroupová
Kurátorka výstavy: Markéta Kroupová
Katalog: k výstavě vychází skládanka, která je k dispozici zdarma
Doprovodný program:
Od 6. prosince k dispozici samoobslužný program ve výstavě pro nejmenší děti / skupiny
se musí objednat

11. prosince 2010
14:00 a 15:30 hod. Vyrob si svého lichožrouta – za přítomnosti autorky
POZOR: dílny jsou na objednávku
Výtvarné odpoledne pro děti od 4 do 10 let

16:30 hod. oficiální zahájení výstavy
Scénické čtení z knihy Pavla Šruta Lichožrouti v podání herců Malého Vinohradského
divadla
Autogramiáda
8. ledna 2011
Animátorská dílna
10:00-13:00 a 14:00-17:00 hod. Animátoři ze sdružení ULTRAFUN připravili
workshop pro děti 1. stupně ZŠ
POZOR: dílny jsou na objednávku, vstupné: 150,-Kč/dítě
Ve středu 8. prosince 2010 a 5. ledna 2011 vstup na výstavu zdarma
Po celou dobu výstavy možnost zakoupení knih ilustrovaných Galinou Miklínovou
16. ledna 2011 ukončení výstavy.

Markéta Kroupová
T: 485 107 789, 724 834 547
E: marketa.kroupova@ogl.cz

