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Alšova jihočeská galerie představí na hlavní výstavě sezony v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou díla Victora Vasarelyho. Retrospektiva, jejíž uspořádání přijde na 1,3 milionu
korun, nabídne i dosud nevystavené práce.
Výstava začne 24. června, prostory zaplní 33 serigrafií maďarského rodáka Vasarelyho (1906 - 1997), jednoho ze zakladatelů optického umění neboli op-artu, i jeho dalších 55 prací z francouzské
Fondation Vasarely.
"Bude to unikátní výstava. Naši kolegové v Muzeu umění Olomouc získali po mnohaletém snažení velmi zajímavý konvolut 33 Vasarelyho serigrafií a vystavili je zatím jen jednou. Zapojila se i
Fondation Vasarely sídlící ve francouzském Aix-en-Provence a podepsali jsme smlouvu, kdy nám zapůjčí dalších 55 děl, z nichž některé ještě nikdy nespatřily světlo světa na výstavě, což je pro nás
velmi významné," řekl Seifert.
Expozici, jež potrvá v západním sále zámecké jízdárny do 1. října, doplní ještě tři tapiserie z Vasarelyho muzea v maďarském městě
Pécs. Podle Seiferta má výstava divácký potenciál. "Jméno není natolik známé, ale ve chvíli, kdy divák uvidí optické klamy, tak se
objeví touha vidět to," řekl ředitel galerie.
Druhou velkou výstavou sezony bude v Hluboké od 14. května kolekce Válečný plakát 1914 - 1918. AJG ji připravuje s Vojenským
historickým archivem. Nejvíce bude anglo-amerických plakátů, ale objeví se i přes 100 prací Vojtěcha Preissiga. Z londýnského
Imperial War Musea získala galerie 15 faksimilí, raritních plakátů, které se zaměřují na Indii, Itálii nebo Austrálii. To vše doplní tři
stovky děl z Vojenského historického archivu.
"Sbírka nebyla nikdy takto představena. Ukáže různé typy plakátů, jako jsou náborové, bojové, půjčkové, které se snaží přesvědčit
obyvatelstvo o tom, aby zakoupilo válečné půjčky. Myslím si, že naši diváci budou ohromeni, plakáty mluví velmi jasně, je to
propaganda, což má co dělat i se současným světem. A je to poprvé, co plakát začal působit ve válečné době," řekl Seifert.
Alšova jihočeská galerie vznikla v roce 1953, ozdobou jejích sbírek jsou díla z gotiky a ze 60. let minulého století. Zřizuje ji Jihočeský
kraj, letos jí dal příspěvek 28,4 milionu korun, o pět milionů více než loni.
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