
     
 
 
 
 
 

 
                                                                            
                                                               Tisková zpráva  
 

Město Svitavy spolu s Městským muzeem a galerií ve Svitavách vyhlašují 
pracovní setkání sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevo 

 

VI. ŘEZBÁŘSKÝ MEMORIÁL ALOISE PETRUSE 2015 

LAVIČKY 

 
Alois Petrus byl řezbář, který žil v letech 1945 - 68 ve Svitavách. Ve 30. letech dvacátého století proslul jako 
autor bohatě zdobeného vyřezávaného nábytku a loutkových divadel, které se vyvážely do celého světa. 
Po r oce 1945 již vyřezával především menší solitéry – stolní soupravy, kazety, tabla apod. V letošním roce 
slavíme 125. výročí jeho narození a při té příležitosti je v Městském muzeu a galerii otevřena výstava Alois 
Petrus – příběh řezbáře. 
 
Termín: pondělí 31. srpna – sobota 5. září 2015 
Místo: Prostor pro volno-časové aktivity na Svitavském stadionu 
 

Před šesti lety se poprvé zrodila 
myšlenka vyvést výtvarné umění 
do venkovního prostředí. Abychom 
jej mohli potkávat nejen v muzeích 
a galeriích, ale jen tak mimoděk na 
procházkách městem. Naši 
předkové to dělali již dávno a 
krášlili své obce různými sochami. 
A tak dnes při toulkách po 
Svitavách narazíte nejen na 
dřevěné sochy v místech, kde byste 
je nečekali, ale také na galerii 
obrazů „Venkovka“ různých autorů 
či „Živou zeď“ s autorskými 
výstavami a texty.  
Záměrem výtvarného setkání je 
sochařům umožnit pracovat na 
rozměrnějších výtvarných 

artefaktech v oblíbeném materiálu – dřevu. V průběhu memoriálu dochází k setkávání řezbářů 
s mládeží a diskuzím ohledně řezbářského řemesla a jeho využití v praxi. Výsledek memoriálu 
v podobě velkorozměrných soch zůstává ve městě. Galerii pod širým nebem využívají po celý rok 
svitavské i mimosvitavské školy k různých hrám a programům v rámci výuky výtvarné výchovy 
a estetiky.  
Obsahové zaměření řezbářského plenéru se každý rok mění. V letošním roce bude téma memoriálu 
„Lavičky“, které budou opět vznikat na ploše vedle kurtů na Svitavském stadioně a spojí umění 
s praktickým využitím. Jako každý rok budete mít možnost sledovat řezbáře při práci a v podvečer 
si posedět na koncertech s občerstvením v místě konání plenéru. V průběhu řezbářského plenéru 
vznikne devět nových uměleckých laviček, které budou v příštích letech lákat k posezení v Parku 
patriotů.  



 
 
 
 
 
Letos do Svitav přijedou s řezbářským nářadím Vítězslava Morávková 
z Němčic u Litomyšle, Jiří Jurka z Opatova, Petr Steffan z Městečka 
Trnávky, Jana Vytřasová z Ostravy, Jaromír Dubský z Havlíčkova 
Brodu, Jan Ježek z Dobrušky, František Moravec z Březové 
nad Svitavou a také Michal Hanula z Ružomberoka na Slovensku a 
Wit Pichurski z polského města Opole.  
 
Přijďte se podívat, jak vzniká taková socha, jak se v průběhu týdne 
proměňuje. Městu Svitavy zastoupenému jeho starostou předají 
jednotliví řezbáři své sochy v sobotu 5. září v 15 hodin odpoledne. 
Jste srdečně zváni.  
 
Plánované akce jako součást memoriálu:  
31. srpna  19:00   Koncert hudební skupiny Cirkus Problem - Svitavský stadion  
2. září      19:00    Koncert skupiny Do větru  - Svitavský stadion 
4. září      19:00   Vernisáž Venkovky - náměstí Míru 
                            Vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků vzniklých v netradičním 
                             prostředí a umístěných ve venkovní galerii  
5. září      15:00    Vernisáž Řezbářského memoriálu A. Petruse – Svitavský stadion 
                             Představení řezbářů a předání vzniklých soch starostovi města Svitavy 
                16:00    Koncert hudební skupiny  Johnny Band - Svitavský stadion                 
                20:00    Koncert hudební skupiny Kantoři - náměstí Míru 

               
 
 

 Blanka Čuhelová 
 
 


