TISKOVÁ ZPRÁVA
Výtvarné symposium VÍTKOVICE SMALT ART 2015 již po deváté zahájeno
Ostrava, 28. 4. 2015 - Strojírenská společnost Vítkovice Machinery Group (VMG) už po deváté pořádá
výtvarné symposium VÍTKOVICE SMALT ART. Deset umělců z celé České republiky se sjelo do
smaltovny společnost Vítkovice Power Engineering, aby podobu osmí dní tvořili rozmanitá díla na
smalt - materiál, se kterým většina pracovala poprvé.
Letos se kurátorské role zhostila malířka Veronika Holcová, která také sestavila tvůrčí tým symposia.
„Oslovila jsem malíře, jejichž tvorby si vážím, a kteří mě zajímají i po lidské stránce. Určující pro mne
bylo poskládat skupinu tak, aby vznikla atmosféra, která se pozitivně odrazí v naší tvorbě.“ I z tohoto
důvodu oslovila kurátorka také jediného zkušeného „smaltartistu“ Lubomíra Typlta, který ve smaltovně
tvořil už v roce 2012.
„Všichni účastníci si vedou každým dnem lépe. Naprosto suverénně se rozmaloval Josef Bolf, naopak
Jana Vojnárová využívá lehkosti vrstvení. Monika Žáková, přišla s novou myšlenkou důmyslného
prostorového zpracování. Jan Vytiska, malíř pop-surreálních výjevů, studoval spolu s Pavlou
Malinovou a Martinem Froulíkem na univerzitě fakulty umění v Ostravě. Jsou to výrazní malíři své
generace a svým návratem do severomoravské metropole mají možnost prožít si deja vu a
konfrontovat svoji současnou tvorbu s prostředím, které důvěrně znají. Ondřej Basjuk a Šárka
Koudelová zase prošli atelierem Vladimíra Kokolii v Praze a svým analytickým přístupem k malbě určitě
posunou hranice smaltu.“ Dodává k výběru účastníků Veronika Holcová.
Stejně jako v předchozích ročnících, ani letos nebylo umělcům stanovené jednotné téma tvorby, slovy
generálního ředitele VMG a patrona VÍTKOVICE SMALT ART Jana Světlíka: „důležité bylo, aby skupina
byla složená z mladých, nadějných umělců, kteří se práce se smaltem nezaleknou, ale naopak se ji
zhostí po svém a dílům vdechnou nový impuls.“ Výtvarné symposium VÍTKOVICE SMALT ART 2015 se
koná po dvouleté přestávce.
Smalt je celistvý, hladký a lesklý povlak silikátového skla natavený na kov, který se vypaluje při teplotě
vyšší než 800 C. Na světe jsou jenom tři místa, kde umí velkoformátové smalty vypalovat.
Slavností zakončení symposia Smalt art proběhne v rámci Dne otevřených dveří 1.5, v hale smaltovny
od 11. hodin. Na symposium naváže výstava VÍTKOVICE SMALT ART 2015, která bude zahájena
začátkem léta letošního roku a bude situována do Dolních Vítkovic. K výstavě vyjde katalog.
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