Náchodský výtvarný podzim
34. ročník přehlídky umění regionu
Náchodský výtvarný podzim je určen výhradně výtvarníkům, kteří životními
osudy a peripetiemi souvisejí s širším regionem – oblastí Náchodska, Jaroměřska, Broumovska, Trutnovska a části Rychnovska. Výstava má charakter salónu.
To znamená, že jeho prostřednictvím mohou a mají vyzvaní umělci, dle vlastního
výběru a uvážení, představit svoji současnou tvorbu, nejlépe z posledního roku.
Zvláště v posledním desetiletí je pro přehlídku charakteristická postupující generační výměna. Za dobu trvání přehlídky téměř odešly dvě umělecké generace
(více než čtyřicet osobností). V důsledku výměny autorské „základny“ se přehlídka umění regionu ve svém výrazu razantně proměnila. K účasti jsou vyzýváni absolventi vysokých a středních uměleckých škol, výtvarní pedagogové škol a základních uměleckých škol i okruh etablovaných amatérů. Takto specifikované
autorské zázemí a zastoupení mnoha výtvarných oborů je zárukou rozmanitosti
a reprezentativnosti každého ročníku. Salón představuje výtvarnou tvorbu tematicky, námětově i v autorských přístupech mnohovrstevnatou, po formální stránce pestrou. Pravidelně jsou zastoupeny malba, kresba, grafika, fotografie, fotografika, koláž, plastika, textil, keramika, sklo; v některých ročnících se objevuje
i konceptuální tvorba a videoart.
Letošního 34. ročníku se účastní 56 autorů ze 121 oslovených, vystaveno je 148
prací. Někteří výtvarníci vystavují pravidelně, jiní příležitostně. Letos je nejstarším
vystavujícím malíř Miloš Petera (1937) ze Dvora Králové, nejmladším Milan Drašnar (1989) z Nového Města nad Metují. Poprvé se náchodského salónu účastní
Jan Holec z Javornice.
Širšími kolekcemi jsou naposledy zastoupeni Jana Švábová a Stanislav Kulda,
kteří v tomto roce zemřeli.
Výstava typu salónu pravidelně informuje o situaci a aktuální podobě výtvarnictví ve sledované oblasti a jistě i proto se těší neustupující oblibě veřejnosti nejen
dotčené oblasti. K Náchodskému výtvarnému podzimu jsou pravidelně připravovány vedené edukativní programy s výtvarnými činnostmi pro všechny typy škol
(MŠ, ZŠ, SŠ).

V průběhu výstavy, 2. prosince od 14 do 16 hod.,
proběhne sobotní Adventní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
s námětem „vánoční andělé“, odkazující k lidovým vánočním
tradicím. Dílna je určena pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší
sourozenci jsou vítáni a podle svých možností se mohou
dílny účastnit. Přihlášky na tuto výtvarnou dílnu je třeba
poslat předem na info@gvun.cz, je možno se objednat
i telefonicky (491 427 321), vhodné je uvést počet dětí a jejich
věk, doporučuje se pracovní oděv. Více informací lze nalézt
na www.gvun.cz nebo viz facebook.com/galerienachod.
Objednávky na zmíněné programy přijímají edukátorky
galerie MgA. Tereza Burdová a Mgr. Veronika Mesnerová.

Ve čtvrtek 21. prosince od 18. hodiny se v prostředí výstavní
expozice uskuteční již tradiční koncert Vokálně instrumentálního souboru MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia v Náchodě
nazvaný „Vánoční roztomilosti“. Vstupné je dobrovolné.
Náchodský výtvarný podzim je možno navštívit denně
mimo pondělí od 9 do 17 hodin. O vánočních a novoročních
svátcích je otevřeno denně včetně pondělí 25. 12., na Štědrý
den od 9 do 12 hodin, na Nový rok od 13 do 17 hodin. Výstava
potrvá do 7. 1. 2018.
Galerie výtvarného umění v Náchodě, 547 01 Náchod, Smiřických 272, 
gvun@gvun.cz, tel./fax: 491 423 245, mobil. tel.: 606 647 216.

