Tisková zpráva Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace
(26. 2. 2011)

Oblastní galerie nabídne vstup zdarma, přednášku o Naivním
divadle a grafickou dílnu pro děti.
(Liberec) Pro nadcházející týden připravila Oblastní galerie v Liberci bohatou
nabídku. Ve středu mohou návštěvníci využít volný vstup na všechny výstavy, ve
čtvrtek se mohou dozvědět zajímavou historii nerealizované přestavby Naivního
divadla z dílny Sialu a o víkendu mohou děti navštívit grafickou dílnu.
Volný vstup o galerie se již stal tradicí – každou první středu v měsíci si mohou návštěvníci
prohlédnout všechny stálé expozice a krátkodobé výstavy. „Předpokládám, že návštěvníci budou
mít zájem především o výstavu Sialu, která má u veřejnosti velký ohlas. Ale doporučil bych všem
navštívit taky druhou výstavu Grafické lahůdky, protože tam si mohou prohlédnout velmi kvalitní
grafiky od evropsky známých autorů,“ pozval na návštěvu Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v
Liberci. Galerie je ve středu otevřená od 10 do 18 hodin.
Ve čtvrtek 3. března pak v galerii vystoupí Iva Karásková a Jiří Bláha se svoji přednáškou o
nerealizované přestavbě Naivního divadla v Liberci. Na přednášce budou představeny návrhy Karla
Hubáčka a diplomový projekt Mirko Bauma, který později působil ve známé Školce Sialu. K oběma
projektům se dochovaly architektonické modely, které byly dlouhou dobu považovány za ztracené.
Objeveny byly teprve nedávno a oba jsou vystaveny na výstavě Sialu v Oblastní galerii v Liberci.
Přednáška Jiřího Bláhy a Ivy Karáskové, která začíná v 17.30 hodin, je součástí série doprovodných
akcí k výstavě Sialu.
Závěr nabitého týdne je vyhrazen pro děti. Na výtvarné dílně pro děti od 7 let pod vedením zkušené
lektorky Lenky Václavíkové (ZUŠ Liberec) objeví malí výtvarníci kouzlo tiskařských barev. „Děti
si nejprve prohlédnou výstavu Grafické lahůdky a pak si pohrají s experimentálními grafickými
technikami, jako je např. monotyp, protisk, tisk ze šablony, rytí do křídového papíru a jejich
kombinace,“ představila obsah výtvarné dílny Adéla Pomothy, lektorka galerie. Z důvodu kapacity
sálu je omezen počet míst a je nutné se dopředu přihlásit v galerii. Dílna se koná v sobotu 5. března
od 14 do 17 hodin.
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