Kulturní region Bavorsko – Čechy 2017
55. Zwieselský strakapoud – mimořádná výstava
„Jindřich Bílek - in memoriam“ s pohledem do
sousední země
Tisková zpráva ze dne 25.07.2017
Foto: Dílo z výstavy prezentující tvorbu Jindřicha Bílka (Zdroj: Egon Thum, 1. Předseda sekce
Zwiesel im Bayer. Wald-Verein a organizátor)

Umělecká výstava Zwieselský strakapoud zahrnuje v tomto roce v rámci projektu
Kulturní region Čechy-Bavorsko 5 umělců z Čech. Tato mimořádná výstava
„Jindřich Bílek - in memoriam“ s 20 kusy jeho umělecké tvorby je věnována muzikantu a obrazovému umělci Jindřichu Bílkovi, který zemřel v roce 2014.
Český malíř a violoncellista Jindřich Bílek z Klatov bohužel v roce 2014 zemřel, a tak období jeho
umělecké tvorby nebylo uzavřeno. Za jeho života byla jeho tvorba několikrát vystavována na Zwieselském strakapoudu. Letošní výstava Zwieselský strakapoud bude na památku věnována právě
jemu.
Jindřich Bílek studoval umění a hudbu a byl označován jako biatlonista mezi českými umělci. Biatlonista proto, že se v jeho osobnosti spojovaly dva velké talenty – hudba a umění. Mnoho jeho velmi výrazných maleb zobrazuje muzikanty se svými nástroji. Jasnými, barevnými a ostrými tahy
štětcem zvládl Bílek na hrubé plátno vykreslit atmosféru jeviště, klubů nebo zkušebny. A pokud se
člověk intenzivně zadíval na dílo, mohl slyšet hudbu.
Na druhé výstavě se prezentuje sklářská odborná škola z Zwieslu skleněnými objekty vytvořenými
studenty, které nesou téma ‚Sousedé -Život v kulturním regionu Bavorsko-Česko. Na další výstavě
ukazuje spolek Sklářský kout Bavorský les ty nejnovější kreace „bixlu“ - tak se říkalo nádobkám na
šňupací tabák.
Spolku Bayerischer Waldverein e.V., sekce Zwiesel velmi záleží na podpoře umění a kultury.
Cílem, který přetrvává do dneška, je dát možnost všem umělcům z oborů jako je malířšké umění,
sochařství, keramika, grafika a sklářství svá díla prezentovat na výstavě Zwieselský strakapoud.
Také nezasvěcení a prázdninoví hosté získají na čtyřtýdenní prezentaci povědomí o umělecké
tvorbě a rozmanitých uměleckých aktivitách regionu.
Doba trvání výstavy: od 30.07. do 27.08.17, denně otevřeno od 11 do 17 hod.
Místo konání: Střední škola Zwiesel, Böhmergasse 7
Zodpovědná osoba: Bayerischer Waldverein, sekce Zwiesel e.V., 1. předseda Egon Thum
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