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Tři ostravské galerie nabízejí v těchto dnech česko-polský projekt nazvaný Situation
Silesia 2019. Návštěvníci galerií uvidí díla českých a polských výtvarníků spojených s
Fakultou umění Ostravské univerzity a také se Fakultou umění Slezské univerzity v Těšíně.
V Ostravě tak vystavuje více než stovka umělců z české i polské části Slezska. Jde o vůbec
první projekt takového rozsahu.

Ze známých ostravských výtvarníků jsou zastoupeni například Daniel Balabán, Jiří
Surůvka, Eduard Ovčáček nebo Šárka Mikesková.

Život na konci světa

Kurátoři výstavy uvádějí, že geografický prostor Horního Slezska na polské straně a
Slezska na straně české je kulturně homogenním celkem, jehož historie byla zásadním
způsobem ovlivňována expanzí těžkého průmyslu, těžby uhlí a s těmito fenomény
související dynamikou sociokulturních transferů, jež však byly v rámci jednotlivých
republik vnímány podobně temně: jako život „kdesi na konci světa“.

Do výstavního projektu jsou zahrnuti autoři, kteří významným způsobem ovlivnili dění na
slezské výtvarné scéně na počátku devadesátých let, ale i autoři výrazným způsobem
formující výtvarný projev v následujících dekádách. Zastoupeny jsou i výrazné výtvarné
talenty na výtvarnou scénu právě nastupující.

Michal, Jáma 10, GAFU

Dvě menší výstavy se odehrávají v centru města v galeriích Jáma 10 a v GAFU /Galerie
Fakulty umění Ostravské univerzity/. Největší je pak již na tradičním místě, kde svá díla
představují studenti nebo „odchovanci“ ostravské Fakulty umění – na Dole Michal v
Michálkovicích.

Výstava v Michálkovicích je umístěna v prostorách Cechovny a přilehlých sálů, součástí
projektu je také přehlídka výtvarných děl Institutu Sztuki z Těšína, která je umístěna v
budově Kompresorovny.

Projekt je realizován Fakultou umění Ostravské univerzity a Fakultou umění Slezské
univerzity v Těšíně.

Výstava na Dole Michal potrvá do 8.září 2019, v GAFU /Galerie Fakulty umění Ostravské
univerzity/ do 20. září 2019 a v Jámě 10 do 29. srpna 2019.

Vernisáž polských sekcí Situation Silesia 2019 proběhne v Galerii Uniwersyteckiej v Těšíně
dne 6. listopadu 2019.
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