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VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU A GALERII VE SVITAVÁCH 

VÝSTAVA DVA SVĚTY 
Vernisáž 21. března v 17 hodin 

 

 
 

Výstava "Dva světy", která se otevře v sobotu 21. března, bude zajímavým spojením dvou 
svitavských výtvarníků - fotografa Pavla Juříka a keramika Honzy Vostřela. Na výstavě se spolu 
setkají dvě generace, díla plošná a plastická, svět akademický i svět undergroundu.  
 
Pavel Juřík je absolventem Ateliéru reklamní fotografie na UTB ve Zlíně, kde v současnosti 
dokončuje své magisterské studium. Během studia mimo jiné absolvoval studijní stáž na Nottingham 
Trent University v oboru výtvarné fotografie a zaznamenal dva úspěchy v prestižní soutěži Czech 
Press Photo v letech 2011 a 2013. Prošel si postupně žánry dokumentu, krajiny a konceptuální 
fotografie. Na výstavě představí stěžejní díla i projekty zcela nové. 
 
Honza Vostřel je umělecký keramik, který tvoří tak, jak vidí věci ve své mysli, jednoduše a 
několika tahy sochařské špachtle. Tvoří tak, že je z jeho práce cítit kus autora, jeho uvolněnost a 
radost z tvorby. Jeho dílo spojuje výtvarný talent a umění vyjádřit podstatu věci společně s 
náročností a zdlouhavostí výrobního procesu pro něj tolik typických keramických reliéfů. Honza má 
v galeriích po celé ČR vystaveno přes padesát obrazů, má za sebou několik společných i 
samostatných výstav. Pro výstavu "Dva světy" chystá nové a dosud nevystavené práce. 
 
Oba autoři Vás srdečně zvou na vernisáž, která proběhne v sobotu 21. března od 17:00 v 
Městském muzeu a galerii ve Svitavách.  
 
 

 
 



 
 

   

HUDBA VE SPIRÁLE 
  HISTORIE GRAMOFONŮ V ČESKÉ REPUBLICE 
  Výstava Národního technického muzea 

1. února – 31. května 2015  
       

Výstava Hudba ve spirále ve svitavském 
muzeu si klade za cíl představit 
návštěvníkovi vývoj gramofonového 
průmyslu v Čechách a na Moravě v letech 
1890 až 2014 prostřednictvím sbírek Muzea 
elektrotechniky a médií Národního 
technického muzea v Praze. Hlavní akcent 
výstavy je kladen na individuální 
reprodukční stroje, tedy gramofony a 
fonografy. Výstava hravou formou také 
přibližuje technologický vývoj média, od 
nejstarších záznamů do cínové folie, 
voskových válečků a šelakových desek, přes 

vinylové singly a dlouhohrající desky, k deskám s digitálním záznamem. Autoři výstavy René 
Melkus a Jan Hosťák též poukazují na současný pozoruhodný návrat klasické analogové 
gramofonové desky a také na skutečnost, že Česká republika je dnes světová jednička ve výrobě 
gramofonů a gramodesek.  
Domácí fonografy a gramofony, oděné do skříněk kopírujících vkus své doby, měly často líbivé 
tvary. Dnes jsou vnímány jako svým způsobem podmanivá umělecká díla, která zrcadlí 
technologickou vyspělost jejich tvůrců. Vývoj designu gramofonu je na výstavě nastíněn přehledně 
v časové ose, a to za pomoci dobových reálií i hodnověrně vypadajících interiérů a exteriérů. 
K navození autentické atmosféry přispívají i ukázky dobové hudby, která jednotlivé epochy 
doprovází. Společným vývojem prošly nejen gramofony a gramodesky, ale také záznamové stroje. 
Proto je nedílnou součástí výstavy i technologické zázemí záznamového a výrobního procesu. 
Pomocníkem prodejce, zprostředkovatelem a často i dobrým rádcem zákazníka byla vkusná reklama. 
Vystavené exponáty jsou tedy doplněny i o soubor plakátů a reklamních tisků. Opomenuty nezůstaly 
ani hezké a ceněné plechové krabičky s hracími jehlami.                   René Melkus, kurátor výstavy 
 

 

PŘEHLÍDKA 2015 
Výstava výtvarníků svitavského okresu 

1. února – 15. března 2015 
Výstava amatérských výtvarníků z regionu svitavského okresu. Obrazy, kresby, grafiku, keramiku, 
dřevořezby, šperky vystavuje 45 výtvarníků. Výstavní síně v muzeu tak, jako každý rok, začátkem 
února zaplnily výtvarné práce umělců ze svitavského okresu. Výstava, která je charakteristická svou 
rozmanitostí, se koná ve Svitavách každoročně již více než čtyřicet let. I letos si určitě každý 
z návštěvníků najde díla, která jej osloví. Možná proto, že se výstava koná ve Svitavách, pochází 
polovina výtvarníků právě ze Svitav a blízkého okolí. Nechybí ani výtvarníci z ostatních koutů 
našeho okresu – po Svitavách má největší zastoupení Moravskotřebovsko K výstavě budou 
připraveny programy pro školní skupiny vhodné pro výuku výtvarné výchovy, ale i ukázkový ateliér 
pro běžné návštěvníky muzea s dětmi. 
 
 

Blanka Čuhelová 


