Tip na výstavu

V Liberci připomenou meziválečné německé výtvarníky
(Liberec, srpen 2013) ‐ Půvaby výtvarného umění z období mezi světovými válkami představí nová
výstava Oblastní galerie v Liberci nazvaná Mladí lvi v kleci. Vůbec poprvé ve velké ucelené kolekci
návštěvníci spatří dosud spíše opomíjenou tvorbu členů německy hovořících výtvarníků, kteří se
v meziválečném období sdružovali v uměleckých skupinách v Čechách na Moravě i ve Slezsku.
Výstava začne vernisáží 12. září a potrvá do konce roku. Doplní ji bohatý doprovodný program.
„Výstava rekonstruuje činnost hlavních uměleckých spolků v rozmezí let 1918 až 1938 a současně
ukazuje další charakteristické momenty a témata související s tvorbou sledovaného okruhu autorů,“
říká kurátorka výstavy Anna Habánová.
Autorům výstavy se díky dlouhodobému výzkumu podařilo shromáždit exkluzivní výběr dosud
neznámých děl z veřejných i soukromých sbírek. Výstava nabídne realismy a expresionismy
meziválečného období v celé šíři jejich dnešního chápání. Prezentována bude malba, plastika, kresba,
grafika, plakát a výběrově umělecké řemeslo. Přehlídku doprovodí odborný katalog kolektivu autorů,
v české a německé verzi, s řadou reprodukcí. Předpokládaný rozsah výstavy je zhruba 220
uměleckých děl, která pochází ze sbírek Oblastní galerii Liberec, Národní galerii Praha, dále z menších
muzeí v České republice a především ze soukromých sbírek. Mnohé práce téměř nikdy nebyly
prezentovány veřejnosti.
„Součástí výstavního projektu je i vydání stejnojmenné publikace, s odbornými texty, seznamy členů
spolků i medailony 86 vybraných umělců. Doplněna bude i velkým množstvím obrazového materiálu,“
dodala Anna Habánová. Vyjít má v říjnu letošního roku.
Mladí lvi v kleci: Projekt je důležitým přínosem pro česko‐německé poznání, pro rozšíření
vzájemného kulturního, uměleckého a historického povědomí. Zpracování je možné díky aktivnímu
zapojení českých a německých odborníků. Smyslem je seznámit veřejnost – českou stejně jako
německou – s významnou kapitolou vzájemného soužití.
Název výstavy: Mladí lvi v kleci
Termín: 13. září – 31. prosince 2013
Vernisáž: 12. 9. 2013 v 17:30 hodin
Dernisáž: 15. prosince 2013, 10 – 17 hodin
Místo konání: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace, U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec 5
Otevírací doba: denně kromě pondělí 10–18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin. Každou první středu v
měsíci vstup zdarma!
Vstupné: dospělí 50 Kč, studenti a děti od 10 let 20 Kč, důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
Doprovodný program: www.ogl.cz/mlk

Kontakt pro více informací:
Blanka Daníčková, Communication, press@ogl.cz, tel. 777 796 430
Mgr. Anna Habánová, Ph.D., kurátorka výstavy, anna.habanova@ogl.cz, tel. 724 834 554

