
23.6.2010, Nová scéna Národního divadla

Obraz II Václava Bláhy na rok nahradí 
Českou krajinu ve foyer Nové scény ND

Foyer ve 4. podlaží Nové scény Národního divadla poskytuje kromě výhledu na Národní
třídu také asyl velkorysé malbě Františka Jiroudka Česká krajina. Obraz s apoteózou
české krajiny byl vytvořen přímo do interiéru Nové scény a je od otevření v roce 1983
její součástí. Modro-zelená kompozice ustoupí na příští sezonu nové instalaci
současného malíře Václava Bláhy, jehož dílo bude ve dnech 21.   22.6. 2010 dočasně
umístěno před obrazem F. Jiroudka, do foyer Nové scény Národního divadla.

Obraz „Obraz II“ byl poprvé vystaven v Mánesu na výstavě, která byla úmyslně koncipována na konec roku
1999, přelomu tisíciletí. Výstava s názvem „Vzkazy“ obsahovala dva rozměrné obrazy o velikosti 350 x 350
cm, „Obraz I, Obraz II“ a kompozici 100 vzkazů, malých obrazů   poznámek, sestavených do kompozice 
o rozměru 350 x 600cm. Ve všech obrazech byl, a je, zašifrovaný vzkaz, který je poselstvím nejen končícímu
století a tisíciletí, ale také generacím příštím. Každý pozorovatel textové a figurální struktury rozměrného
plátna si může nalézt v jednotlivých detailech svůj prostor imaginace.  

Obraz II (1999, malba akrylem a pastelem na plátno) byl v roce 2003 zakoupen soukromou sběratelkou
Dr. Dadjou Altenburg-Kohl. V roce 2005 byl součástí výstavy „HOT DOKS“ ve frankfurtské AustelungenHalle
a ještě téhož roku byl vystaven v Berlíně na výstavě HOT DOKS II v Galerie Palas Festungsgraben. Návštěvníci
Nové scény Národního divadla budou mít možnost prohlédnout si obraz ve foyer od 23. června 2010 
do konce sezony 2010/2011. 

TISKOVÁ ZPRÁVA



O autorovi:

Václav Bláha, narozen 1. 4. 1949 v Praze

studia

1964-1968 SOŠV Václava Hollara v Praze

1968-1974 AVU atelier monumentální malby prof. A. Paderlíka

člen volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a  S.V.U. Mánes žije a pracuje v Praze

Výstavní činnost zahájil v roce 1973, samostatně vystavoval v České republice, Slovensku 
a Německu. Účast na společných výstavách v České republice, Slovensku, USA, Finsku, Dánsku,
Německu, Rakousku, Holandsku, Anglii a Francii. 

Zastoupený ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Světové banky ve Washingtonu , v regionálních
galeriích v Čechách a na Slovensku a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Realizace ve veřejném prostoru:

„Průnik“ instalace ve veřejném prostoru, město Charlotte Severní Karolina USA

„Evropský Dům“ instalace v krajině u města Eschlkam, Bavorsko, Německo 

Instalace obrazu do foyer Nové scény Národního divadla je možná pouze díky laskavé podpoře 
Nadace DrAK, pod záštitou její prezidentky Dr. Dadji Altenburg-Kohl. 

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte Marcelu Strakovou, 
e-mail: m.strakova@narodni-divadlo.cz, tel.: +420 731 600 651

TISKOVÁ ZPRÁVA


