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KULTÚRA:Na bratislavskej výstave sú veľkoplošné maľby a zvukové sklenené objekty  
 
Vaculovičová: "Výstava obrazov Václava Vaculoviča a sklenených objektov Mareka Trizuljaka je 
súčasťou medzinárodného festivalu súčasného umenia s duchovným zameraním Forfest Kroměříž 
2011. Teraz máme 22. ročník, v posledných štyroch rokoch veľmi intenzívne spolupracujeme tiež so 
SR a to tým spôsobom, že niektoré výstavy a koncertné akcie sú tiež v Bratislave. Inak samozrejme 
so slovenskými umelcami sme spolupracovali od začiatku festivalu. Mnoho interpretov, hudobníkov 
bolo zainteresovaných a účinkovalo na koncertoch v Kroměříži a ďalších mestách ako Olomouc, na 
Morave. Prezentuje rôzne druhy umenia, ale najmä je to výtvarné umenie a hudba."    
 
Bratislava 12. septembra (TASR) - Ranné ostrovy je názov výstavy, ktorú dnes otvorili v bratislavskom 
Zičiho paláci. Je súčasťou 22. ročníka rozsiahleho medzinárodného festivalu súčasného umenia 
Forfest Czech Republic 2011.  
"Je to festival s duchovným zámerom a v posledných štyroch ročníkoch intenzívne spolupracujeme so 
Slovenskou republikou. Slovenskí umelci sa však na festivale zúčastňujú od jeho začiatku," uviedla 
pre TASR Zdenka Vaculovičová z organizátorskej iniciatívy International Festival Forfest Czech 
Republic. Tá už má za sebou od 12. júna množstvo podujatí - v Kroměříži, Olomouci a Bratislave. 
Tohtoročné veľkoplošné obrazy s plochou 2,5 x 4,2 metra - Čierni vtáci, Prielomy nad zemou, 
Mystérium času a Planina siedmich pahorkov s minuloročnými rovnako veľkými maľbami Inkanface či 
Ranné ostrovy - sú od všestranného umelca Václava Vaculoviča. Výstavnú expozíciu dopĺňajú 
sklenené objekty Mareka Trizuljaka. Z nich najväčšie - Stela anjel a Zvoniaca Stela - majú výšku 2,4 
metra. Sú vytvorené z taveného masívneho skla a zlepované z niekoľkých častí, podobne ako ďalšie z 
farebného skla Harfa, Postava a iné. "Sú to aj zvoniace objekty," prezradil bratislavský autor.     
Vernisáž spestrila hrou na piane Elena Letňanová. Výstava potrvá do 30. septembra. 
 
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam 
Object name: Vaculovičová o festivale Forfest  
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