TISKOVÁ ZPRÁVA
Vítkovice Machinery Group zahájí unikátní výstavu smaltu v Dolních
Vítkovicích
Ostrava, 24. 6. 2015 - Strojírenská společnost Vítkovice Machinery Group (VMG) zahájí tento pátek
26. 6. 2015 v Dolních Vítkovicích od 18 hodin výstavu V peci pod pecí. Výstava představí díla
výrazných, soudobých umělců Josefa Bolfa, Martina Froulíka, Veroniky Holcové, Šárky Koudelové,
Pavly Malinové, Jany Vojnarové, Jana Vytisky, Lubomíra Typlta a Moniky Žákové. Vernisáž zahájí
kurátorka výstavy Veronika Holcová.
Výstava je složena z uměleckých smaltů vzniklých v průběhu 9. ročníku výtvarného sympozia Smalt Art,
které se uskutečnilo poslední dubnový týden na půdě smaltovny společnosti Vítkovice Power
Engineering. Kurátorka výstavy Veronika Holcová k výstavě dodává: „Setkala jsem se s lidmi, kteří na
vzniklé smalty reagovali velmi pozitivně a měli zájem využít jednotlivá díla do jejich soukromých
interiérů i exteriérů. Pochopili, že pro jejich záměr kombinovat architekturu s uměleckým dílem, je ve
své odolnosti smalt ideálním prvkem, což jasně demonstruje i výstava, která se uskuteční v útrobách
Nástavby Vysoké pece č. 1 - Bolt Tower“. Instalace výstavy probíhá od středy a je zapotřebí speciální
techniky, díky které můžeme s těžkými smalty manipulovat.
Až na Lubomíra Typlta všichni umělci se smaltem pracovali poprvé, ani letos si umělci nestanovili
jednotného téma. Generální ředitel VMG a patron VÍTKOVICE SMALT ART Jan Světlík k výtvarníkům
dodává: „Když jsem se poprvé potkal s umělci, působili tak plaše a nenápadně, až jsem se začal trochu
obávat, zda se techniky vypalování smaltu nezaleknou. Výsledná díla však předčila má očekávání. Sázka
na mladou generaci se vyplatila, umělci díky svým neotřelým nápadům, autentickém projevu a
zpracování, ale také díky soustředěné práci vytvořili mimořádné smalty a já jen mohu doufat, že i
návštěvníky výstavy o svých kvalitách přesvědčí“.
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.
K výstavě vychází katalog.
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