Název výstavy:

VE STÍNU VELOBIKA

10. jízda BRNO-LOMNICE

Termín: 6.10-28.10.2013
Vernisáž: v neděli 6.10.2013 ve 14hodin
Otvírací doba: v sobotu ,v neděli a ve svátky od 13.00- 17.00 hodin
Místo: Výstavní síň SYNAGOGA, Lomnice
Kurátor výstavy: Tomáš Hlavenka
Pořadatelé: Moravia velociped a Městys Lomnice
Vystavující: Radek Čák, Jaroslav Červený, Jan Franckevič, Vítek Franta, Jana Hlavenková- Prekopová,
Tomáš Hlavenka, Julie Kačerovská, Jan Klimeš, Jan Sláma, Jakub Valášek, Petr Urválek, Kateřina
Zemanová
Hudba na vernisáži: Tomáš Jenček a spol.
Klíčová slova: velociped, historická kola, cyklistika, hlava býka, krajina, klub Moravia velociped,
Městys Lomnice, výtvarné umění, výstava, sochy, obrazy
Více info:
www.vestinuvelobika.cz
www.moravia.velociped.cz, www.lomnice.cz
MgA. Tomáš Hlavenka (kurátor výstavy): tel. 777 298 426 , tomashlavenka@centrum.cz ,
Web: http://www.atelieryhybesova.cz/hlavenkatomas.html

Tisková zpráva:
Každoročně od roku 2004 na přelomu září a října v ranních hodinách vyjíždějí příznivci historických kol,
členové MORAVIA VELOCIPED od brněnského Anthroposu k úpatí nejbližší sedmistovky horz Sýkoř.
Bezmála pětatřicet kilometrů dlouhá trasa s mnohými zastávkami v oblíbených restauracích je
jakýmsi pomalu popojížděcím pábitelským pelotonem, který rok co rok vítají na náměstí v Lomnici
členové místního zastupitelstva v čele se starostou.
První říjnovou sobotu 2013 pojede klub z Brna do Lomnice již po 10 té. Hned druhý den na to,
v neděli 6. 10. 2013 ve 14 hodin slavnostně zahájí multimediální výstavu „ VE STÍNU
VELOBIKA“ v lomnické Synagoze.
Výstavní projekt „ VE STÍNU VELOBIKA“ , je oslavou k 10. ročníku jízdy Brno-Lomnice. Kurátor výstavy
a předseda MV Tomáš Hlavenka dává do souvislostí výtvarná díla nejrůznějších médií (malba, objekt,
fotografie, video, instalace) zpracovaná profesionálními i amatérskými výtvarníky z řad klubu.

Vystavené práce jsou citlivě doplněny foto dokumenty z nejrůznějších klubových jízd či několika
skutečnými velocipedy z 30.tých let, na kterých se stále jezdí.
Název výstavy „VE STíNU VELOBIKA“ , není volen náhodně, naopak, je promyšlenou slovní hříčkou.
Pablo Picasso v roce 1942 vytvořil objekt „Hlava býka“ právě z cyklistických dílů (ze sedla a z řídítek),
ztvárnil tak v jednoduché zkratce národní španělský symbol- Býka, znak mužnosti a síly. Nepřímo tím
odkázal i na to, že Španělsko bylo a je kolébkou cyklistiky.
Protože na výstavě bude k vidění cca na 20 výtvarných artefaktů od 9 ti absolventů Fakulty výtvarných
umění VUT Brno a 3 profesionálně neškolených autorů, můžeme chápat název „VE STÍNU
VELOBIKA“ jako ironickou reakci na známou ikonu moderního umění.
Uvidíme mimo jiné, práce autorů zastoupených ve sbírkách Národní galerie v Praze , malířky Jany
Hlavenkové Prekopové a sochaře, malíře a kreslíře Jana Klimeše, který se v poslední době hlavně
věnuje ilustrátorské práci. Julie Kačerovská v roce 2012 získala ocenění na mezinárodní přehlídce
ARTIST`S BOOK ON TOUR a společně s pracemi Tomáše Hlavenky jsou zastoupeni ve stálé expozici „Od
moderny po současnost- galerie současného brněnského umění“ v Muzeu města Brna na Špilberku.
Výstava potrvá do pondělí 28.102013. Otevřeno v sobotu , v neděli a ve svátky od 13.00do
17.00hodin.

Ukázky vystavených prací:

Jan Klimeš, Na ledě, olej na sololitu, 180x200cm, 2012

Jana Hlavenková Prekopová, Koupání (Retro), olej na plátně, 130x100cm, 2013

Julie Kačerovská, Topolabyrint, autorská kniha, 2011

Tomáš Hlavenka, 70 let po té, železo, 42x44x28cm, 2013

Ukázky vystavených velocipedů:

Zbrojovka Brno, Typ č.1 ORIGINAL RADIAL ,1937 , renovace 2004

MIFA , dámské kolo, dochovalý stav,Německo 1942

PREMIER WORKS CHEB, pánské kolo, dochovalý stav,1933

