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Neděle, 27 listopad 2011

Nová výstava v černčické galerii Emila Juliše představuje dosud neprezentované obrazy
a sochy ze sbírek dr. Marie Imbrové a Ilony Bittnerové.
V Galerii Emila Juliše v Černčicích proběhla v neděli poslední
vernisáž letošního roku. Pevel "Vejr" Vejražka zde představuje
moderní africké umění Tanzánie, Keni, Zimbabwe a Senegalu ze
sbírek PhDr. Marie Imbrové a Ilony Bittnerové. Úvodní slovo
pronesl Doc. Phdr. Josef Kandert CSc., významný sociální
antropolog se specializací na prostor Afriky. Krátce seznámil
přítomné o vývoji moderního umění na africkém kontinentu v druhé polovině 20.
století. V současnosti je jedním z hlavních středisek sochařská komunita v zimbawském
Tengenenge. Ta je v Čechách a hlavně na Lounsku známá díky PhDr. Imbrové z
Černochova, která tam léta jezdí a pomáhá zejména dětem.
V Galerie je mnoho sochařských výtvorů z této komunity, velmi pěkné a zajímavé,
podobné těm, které jsme mohli vidět na několika předchozích výstavách Dr. Imbrové.
Druhou polovinu tvoří obrazy afrických umělců z dalších zemí Afriky. Většina mne zaujala
ohromnou barevností a hlavně tvary, liniemi a přirozenou lidskostí. Myslím, že vystavená
díla upoutala i dalších asi 30 přítomných hostů vernisáže. Vystavené obrazy by se mi
líbily i na stěnách mého bytu. A pokud zaujmou i vás, můžete si je koupit. Výstava je
prodejní. Návštěvu černčické galerie a případnou koupi vystavených děl můžete dojednat
přímo na místě. Spojení máte na stránkách Galerie Emila Juliše.
Po skončení vernisáže a prohlídce vystavených děl, jak to zde bývá běžné, poseděli
hosté v příjemném suterénu galerie.
FOTO z vernisáže
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Výborný program,
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