7.3.2012 Olomouc
Muzeum a galerie VETERAN ARENA v Olomouci připravila k historickým
automobilům novou výstavu Tendence 2012, která se pro veřejnost otevře od
15.3.2012.
Dosavadní čtyři výstavy v areálu Veteran areny beze zbytku prokázaly, že kombinace
technických exponátů a dobového designu s uměleckými díly, jejichž vznik podmiňuje
kreativita volní, senzuální povahy, je nanejvýš vhodnou volbou.
Nová prodejní výstava Tendence 2012 je komponována z prací šestadvaceti autorů,
vesměs členů Unie výtvarných umělců Olomoucka, která patří k největším výtvarným
spolkům na území České republiky. Ambicí této expozice však není jen plošná prezentace
individuálních tvůrčích programů, nýbrž snaha poukázat na základní umělecké tendence,
které se nejvýrazněji uplatňují především v tvorbě autorů starší a střední výtvarné
generace v regionu Střední Moravy. Návštěvníci Veteran areny tak mají možnost poznat i
zhodnotit současnou podobu figurativní, konkrétní, hyperrealistické, abstrahující a jinak
koncepčně zaměřené tvorby ve sledovaném prostoru.
Doufáme, že konfrontace estetických kvalit technických objektů s artefakty volného
umění umocní jejich dojmy z návštěvy muzea historických automobilů.
Zveme všechny milovníky a sběratele současného umění do galerie VETERAN ARENA, kde
si vystavená díla mohou prohlédnout v příjemném prostředí a po zralé úvaze těmito díly
obohatit své interiéry popř. rozšířit vlastní sbírky. K výstavě bude vydán průvodní
katalog.
Souběžně v muzeu Veteran arena probíhá největší výstava historických telefonů a
telefonní techniky v České republice. Unikátní kolekce více než 400 dobových přístrojů
přiblíží návštěvníkům vývoj telefonní techniky.
Hlavní výstava historických automobilů a motocyklů byla doplněna o 20 nových exponátů
jako je např. Wikov 40, Wikov 28 a další výjimečné historické automobily. V současné
době je k shlédnutí na 160 exponátů souvisejících s historií motorizmu.
Turistickým magnetem v roce 2012 je koncept „3 výstavy za 1 vstupné“ kdy
návštěvník v rámci prostoru muzea VETERAN ARENA shlédne výstavu
historických automobilů a motocyklů, výstavu historie techniky (nyní historické
telefonní přístroje) a galerii umění, kde jsou pořádány autorské prodejní
výstavy významných umělců a uměleckých skupin. Muzeum VETERAN ARENA od
otevření 15.5.2010 do dnešních dnů navštívilo více než 43.000 návštěvníků.
Více informací naleznete na www.veteranarena.cz
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