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Zdeněk Veselý u přítele Juliše
Napsal Plazík st.   
Neděle, 13 březen 2011

    V Galerii Emila Juliše v Černčicích vystavuje v březnu a dubnu teplický malíř Zdeněk
Veselý. Vernisáž velmi zajímavé výstavy za účasti autora proběhla 6.března.

   Majitel galerie Pavel "Vejr" Vejražka s jedním z
nejvýznamnějších výtvarníků, působících na severu Čech, Zdeňkem
Veselým, spolupracuje mnoho let. Dá se považovat za zachránce
jeho děl po likvidaci malířova ateliéru v okamžiku, kdy se s
obdivuhodným nadhledem rozhodl zanechat malování a věnovat se
své nemocné manželce. Vejr mnoho děl tohoto teplického umělce

zachránil a na jejich restaurování se podíleli i další malíři z Lounska. Již jednou ukázal
výběr z Veselého tvorby, tentokráte se rozhodl k velké výstavě v prostorách své galerie,
která nese jméno přítele Zdeňka Veselého, významného lounského básníka a výtvarníka
Emila Juliše.
    Tradičně v nedělní odpoledne se do Černčic sjeli příznivci a
znalci výtvarného umění a pravidelní návštěvníci GEJ. Nechyběl ani
autor Zdeněk Veselý. Typické vejrovské krátké zahájení a nastalo
prohlížení výtvarných děl a diskuze nad nimi. Mne zaujaly zejména
obrazy krajiny a mořského pobřeží. Některé téměř realistické,
některé pouze z geometrických různobarevných tvarů. A na čelní
stěně dokonce pouze černobílé a ty mne chytly snad nejvíce. Ve všech obrazech však
bylo jakési přitažlivé tajemno, které láká ke vstupu do ztvárněného prostředí. Vedle krajin
je zde i figurární malba a portréty. Stejně jako v nich je ve všech dílech otisk malířských
vzorů 20. století, ale s originálním pohledem Zdeňka Veselého. Malou součástí výstavy
jsou i lynority s koncentrovanými pohledy na architekturu měst, ale opět i postavy a až
erotické nástiny.
   Také jako vždy byla vernisáž doplněna posezením v suterénních prostorech galerie s
dobrým občerstvením a přátelským popovídáním. Nenechte si ujít v březnu a dubnu
návštěvu výstavy Zdeňka Veselého v černčické Galeri Emila Juliše. Návštěvu si můžete
naplánovat dle informací na jejích stránkách http://www.vejr.cz/gej/.

FOTO z Vernisáže

FOTO - ukázka vystavených děl.
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