UMĚLECKÁ VÝSTAVA

55. Zwieselský strakapúd
malby . sklo . keramika . sochy

30.07.2017 - 27.08.2017
Denně od 11:00 -17:00 hod
Annemarie Pletl

Fritz Saller

Simon Sýkora

Karel Rehak

Vernisáž

29.07.2016 od 19:00 hod
S hudebním doprovodem skupiny
„Relutool” z Klatov

Místo konání
Jindřich Bílek

Oskar Langer

Herbert Muckenschnabl

Ladislav Sýkora

Klaus Büchler

Gertraud Höltl

Anna Halasova

Mittelschule Zwiesel (střední škola), Böhmergasse 7
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Další inform

Pro příznivce umění je akce „Zwieselský strakapúd“ obzvláštním požitkem. Tradiční výstava
umění se bude v roce 2017 konat již po 55 a vypovídá o umělecké tvorbě umělkyň a umělců
z Bavorska, především z Dolního Bavorska, a z přilehlých oblastí Čech.
V letošním roce, u příležitosti 55. výročí existence umělecké výstavy Buntspecht – strakapúd
klade pořadatel, zwieselská sekce Spolku Bavorský les, zvláštní důraz na účast českých
umělců. V rámci nadregionálního projektu „Kulturní region Bavarsko Čechy“ podporuje tuto
akci v roce 2017 Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) a bavorské ministerstvo financí a místního rozvoje.

organizátor
Bayerischer Waldverein, Sektion Zwiesel e.V.
www.waldverein-zwiesel.de

Christine Irsigler

15. Zwieselská skleněná noc

Jindřich Bílek (speciální výstava)

sklo . oheň . světlo

Byl členem „Unie výtvarných umělců“ na Plzeňsku, „Asociace výtvarných umělců v Jižních

Pondělí, 14.08.2017

malby září jasnými barvami. Často zobrazovaná hudební a taneční témata vyzařují radost

Čechách“ jakož i „Kreativní skupiny P 89“, sdružení umělců z Prahy a okolí. Jeho olejoa vzletnost. Nechal se inspirovat jazzem, což rovněž vyjadřoval v mnoha obrazech. Za
svého života byl označován za „biatlonistu mezi umělci.“ Po mnoho let vystavoval své

od 18:00 hod

malby na „Zwieselském strakapúdu“. Zemřel 02.11.2014.

u strakapúda

Navštivte u příležitosti Zwieselské skleněné noci i naši uměleckou
výstavu. Na terase střední školy hraje naše

Livemusik Touch

Bixl (speciální výstava)

Skleněné tabatěrky na šňupací tabák mají v tomto regionu dlouhou tradici a přesto jsou

Down k tanci.

znovu jiné, osvěžující, inovativní. Bixl mládnou a nabírají na mezinárodním významu.
Nechte se překvapit výjimečnými pracemi umělců.

odborná sklářská škola ve Zwieselu
Náladu zvednou pivo, víno, limonáda, minerálka,
jakož i kulinářské dobroty.

Představuje se opět řadou sklářských unikátů. Návštěvníci mohou shlédnout skleněné objekty, zhotovené studenty této školy, které obdržely Dannerovu cenu.
Touch Down, Band aus Langdorf

Jindřich Bílek

Franziska Baumgärtner

