Oblastní galerie v Liberci
Tisková zpráva
Ve čtvrtek na SIAL, v sobotu na animátorskou dílnu
(Liberec, 8. března 2011) – Úspěšnou výstavou o slavném libereckém ateliéru SIAL vás ve čtvrtek
10. března provede jeden z jejích hlavních tvůrců – historik a teoretik architektury Jakub Potůček. V
sobotu 12. března pak bude liberecká galerie patřit dětem a animovanému filmu.
S Jakubem Potůčkem po stopách SIALu
V pořadí již třetí komentovaná prohlídka výstavy SIAL nese název „Mezi environmentalismem,
postmodernou a modernou“. Jakub Potůček, odborný pracovník Muzea umění v Olomouci a
spoluautor výstavy, přiblíží návštěvníkům osudy mimolibereckých staveb převážně z období
osmdesátých let. Řeč bude hlavně o Veletržním paláci v Praze, koncertním domě v Teplicích (Karel
Hubáček za něj dostal mezinárodní ocenění architektury v Sofii), divadle Husa na Provázku v Brně či
sociálních bytech v Berlíně.
„Mnoho lidí si činnost skupiny SIAL spojuje zejména s Libercem. Významné stopy však architekti
zanechali i v jiných městech České republiky, potažmo v zahraničí,“ doplňuje Jan Randáček, ředitel
Oblastní galerie v Liberci. Prohlídka začíná ve čtvrtek 10. března v 17:30.
Sobota pro děti: Natoč si vlastní animovaný film
Na sobotu 12. března připravila Oblastní galerie ve spolupráci s občanským sdružením Ultrafun
animátorskou dílnu, při které děti nahlédnou do tajů animovaného filmu.
Zajímá vaše děti, jak ožívají kreslené postavičky a jak se z loutek stávají hvězdy filmového plátna?
Lektorka Zuzana Bukovinská (VŠUP) je naučí různé animační techniky – od kreslené až po loutkovou.
Zároveň si děti vyzkoušejí i práci s kamerou. „Tyto dílny jsou příjemnou možností, jak netradičně
strávit volný čas s dětmi a nepřímo v nich budovat pozitivní vztah k umění všeho druhu,“ vidí smysl
těchto doprovodných programů ředitel OGL Jan Randáček.
Dílna bude probíhat ve dvou blocích: od 10 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin a je určena pro všechny
zvídavé děti starší 7 let. Pozor, kapacita je omezená, a proto je nutné se včas objednat: buď na tel.
čísle 485 106 325, nebo na emailové adrese adela.pomothy@ogl.cz. Cena 150 Kč.
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