
 

 
 

 
 
 
 
 
Tisková zpráva k projektu  

30 let po sametu 
 
Pořadatel:          Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje  
Místo konání:    Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje a jeho pobočky 
Termín:               5. 11. 2019 Výtvarná dílna, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary 
                             7. 11. 2019 Beseda, Letohrádek Ostrov 
                             21. 11. 2019 Přednáška, Galerie umění Karlovy Vary  
Kontakt: MgA. Michaela Šárköziová, +420 720 052 725, sarkoziova@galeriekvary.cz 

 
 
U příležitosti oslav výročí třiceti let svobody připravila Galerie umění Karlovy Vary speciální projekt s názvem 

„ 30 let po sametu“, zaměřený na regionální uměleckou a galerijní situaci před a po roce 1989, jehož programy 
budou probíhat ve všech pobočkách Galerie umění KV.  

 
Prvním programem, na který se mohou návštěvníci těšit je výtvarná dílna „Hranice svobody“ inspirovaná 

pojmem svobody jako takovým, jeho filosofickým, ale zejména výtvarným aspektem. Téma programu je motivované 
událostmi v roce 1989, jehož součástí je zamyšlení nad svobodou jako základní lidskou potřebou, ale i nad jejími 
úskalími, pokud nemá oporu v humanitním vzdělání a morálce. Svobodu ve výtvarném projevu chápeme jako 
možnosti volby, bez pevného bodu, od kterého se můžeme odrazit, vnitřní touhy, nadšení a přesvědčení, je však 
velmi těžké zvolit cestu. Náplní výtvarné dílny bude malba na hedvábí, jako upomínka svobody kreativního tvůrčího 
procesu a výtvarné jedinečnosti. Dílna pod vedením Pavly Vargové se uskuteční 5. listopadu 2019 od 16 hodin 
v Interaktivní galerii Becherova vila v Karlových Varech.  
Vstupné je 80 Kč. 

 
7. listopadu 2019 od 17 hodin proběhne v Letohrádku Ostrov beseda s významnými osobnostmi 

karlovarského regionu. Návštěvníci se tak setkají a budou moci pohovořit s Mgr. Zdenkou Čepelákovou, Mgr. 
Boženou Vachudovou, Doc. Františkem Stekerem, Bořivojem Hořínkem a Ing. Josefem Macke. Tématem besedy je 
„Galerijní a umělecká situace v regionu před a po roce 1989“. V rámci besedy je pro návštěvníky připravena 
doprovodná výstava ze sbírek GUKV. Prezentována bude tvorba Vladimíra Boudníka, Stanislava Kolíbala, Adély 
Matasové, Jitky a Květy Válových, Olbrama Zoubka, Adriany Šimotové, Karla Nepraše, Bořivoje Hořínka a Doc. 
Františka Stekera, tedy autorů kteří v osmdesátých letech a na počátku let devadesátých v letohrádku vystavovali. 
Součástí budou také plakáty a fotografie z archivu výstav. Doprovodná výstava bude veřejnosti zpřístupněna pouze 
v čase konání besedy. 
Vstupné je zdarma. 

 
21. listopadu 2019 od 17 hodin v hlavní budově Galerie umění v Karlových Varech uskuteční přednáška 

Mgr. Jaroslava Vlasáka o významném undergroundovém umělci Milanu Kozelkovi (1948-2014), který byl v 80. 
letech spojen s karlovarským regionem a účastnil se velmi aktivně sametové revoluce.  
Vstupné je 30 Kč.    
 

 
Projekt finančně podpořil Karlovarský kraj.  
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