Žďár nad Sázavou, 21. července 2011

Bohumír Matal, evropský kubista a nejmladší člen Skupiny 42, ve Žďáře nad Sázavou

Akce má za cíl představit město Žďár jako jedno z center kultury a využít pro tuto věc zatím nepříliš známé
a především rozšířené dílo Bohumíra Matala (1922 – 1988). Jedná se o mozaiku na budově vlakového nádraží.
Tato mozaika ( „Život na mořském dně“) je největší Matalovou realizací vůbec. Pochází z druhé poloviny
šedesátých let a sám autor výstavu ve Žďáře podle dostupných informací nikdy neměl. A to i přes skutečnost, že
se zde tato mozaika vyskytuje, jeho plastiky zdobí zdejší gymnázium, podle některých informací je jeho další
mozaika i v jedné ze zdejších bank…
Výstavy proběhly v minulých letech pouze v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, kde jsou také některá
jeho díla uložena.
Bohumír Matal je podle mnoha informací malířem evropského významu – viz například informace zde:
http://www.creativoas.cz/bohumir‐matal.php
Na základě výše uvedených bodů si dovolujeme městu Žďár nad Sázavou nabídnout následující aktivitu.
U příležitosti znovuotevření nádraží ve Žďáře připravíme výstavu Bohumíra Matala ve Žďáře nad Sázavou
doplněnou některými dalšími aktivitami.
Jedná se především o vytvoření speciální animace mozaiky, která je na nádraží. Technicky by mělo jít o to, že
mozaika bude nafocena a pak počítačově zpracována tak, aby ji mohlo být možné promítat v prostorech výstavy.
Slavnostní první představení by samozřejmě mělo být při vernisáži výstavy. Tuto animaci by vytvářela společnost
která graficky připravila například mapping na pražském orloji.
Viz: http://www.youtube.com/watch?v=QjWJHEmFfPA&feature=related
Animace pak bude jakoby stálým dílem vystavovaným na této výstavě. Může být připravena také jako dárková
záležitost pro prodej na DVD, sloužící například i prezentaci města.
Počítat lze i s velkoplošným pomítáním pro občany Žďáru nad Sázavou.
Dalším doplňkem by mělo být vydání měsíčního kalendáře s díly Bohumíra Matala, se zaměřením na jeho
realizace ve Žďáře nad Sázavou.
Konečně by vše mělo být doplněno tiskovinou, která bude občany ZR, ale především jeho návštěvníky
seznamovat se vztahem Bohumír Matal a Žďár nad Sázavou.
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Tolik jenom velmi ve stručnosti základní nástin akce, pro kterou jsem zatím stihli připravit následující:
‐
‐
‐

Domluvit se správkyní díla Bohumíra Matala (dcera Markéta Chovancová)možnost výstavy ve Žďáře nad
Sázavou s tím, že budou vystavena díla, která ještě nikdy vystavena nebyla
Zajistit její souhlas s prací a výše uvedeným pojetím mozaiky pro účely animace
Její přítomnost na výstavě s průvodním slovem, ve kterém ji mohou doplnit přátelé Bohumíra Matala
(Milan Uhde, Dušan Šlosar)

Domníváme se takto, že máme připravenou pro město takovou záležitost, která vysoce pozvedne kulturní
úroveň ve Žďáře nad Sázavou a bude originální a jedinečnou. Má přesah do budoucnosti, staví na regionální
originalitě, které je provázaná s evropskou výtvarnou špičkou. Těžko si lze představit vyšší zdejší devizu,
samozřejmě vyjma Santiniho.
V současné době jsme tedy ve fázi, kdy si tento projekt dovolujeme nastínit městu a v případě jeho zájmu
v projektu aktivně pokračovat.
Předpokládané náklady na celou akci jsou nyní spočítány na cca 190 000 Kč.

S pozdravem Mgr. Luděk Lopour
Tel.: 603 300 792
www.sisky.cz
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