Tisková zpráva
Do Milan Dobeš Musea se dnes po čtyřech měsících vrátila ikonická díla, cestovala
z prestižní výstavy v Polsku
Ostrava, 8. 3. 2018 – Právě dnes se do Milan Dobeš Musea vrátila některá zásadní díla Milana
Dobeše, která byla od listopadu minulého roku zapůjčena do prestižního Museum of Modern Art ve
Varšavě. Návštěvníci muzea je tak budou moct v Gongu znovu zhlédnout například již tuto neděli při
komentované prohlídce s kurátorem výstavy.
Díla ze sbírky Milan Dobeš Musea byla od 17. listopadu do 12. února součástí prestižní výstavy The
Other Trans-Atlantic Kinetic and Op Art in Eastern Europe and Latin America 1950s – 1970s. „Z Dolních
Vítkovic odcestovalo do Varšavy celkem pět děl. Mezi nimi byly ukázky tvorby nejen Milana Dobeše, ale
také Zdeňka Sýkory či Kosice Gyula,“ říká výkonný ředitel DOV Petr Koudela. Výstava představovala díla
více než 30 umělců a uměleckých skupin z obou stran Atlantického oceánu, kteří se ve své tvorbě
vymykali ustáleným estetickým otázkám výtvarného umění 50. – 70. let. „Mezi obrazy, které se do
expozice našeho muzea nyní vrací je také jedno z dominantních děl Milana Dobeše z roku 1960 Terč,“
doplňuje Koudela.
Význam sbírky Milan Dobeš Musea dokazuje zájem další prestižní zahraniční umělecké instituce o
zapůjčení vybraných děl pro výstavu v Moskvě „Přímo z Varšavy se nyní budou některé exponáty
přesouvat do Garage Museum of Contemporary Art. Jedná se například o díla Pulsující rytmus či Pohyb
světla a prostoru Milana Dobeše nebo Červeno – zelenou strukturu Zdeňka Sýkory,“ uzavírá Koudela.
Dolní Vítkovice spustily od nového roku zbrusu nový web muzea. Návštěvníci zde najdou základní
informace o muzeu, fotografie z akcí a mohou zde sledovat také aktuální dění či plánované akce a
informace o komentovaných prohlídkách. Vstupenky do muzea stejně jako reklamní předměty a
vybrané publikace je možné zakoupit přes e - shop Dolních Vítkovic.

Kontakt: Pavlína Copková, tel: 776 207 996, e – mail: pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz.
Web: milandobes.cz, www.dolnivitkovice.cz, eshop.dolnivitkovice.cz.

