
DoMalého divadla
přicválají Srnky
Sobota 23. března od 19.00

Svérázný humor, liberecké reálie.
Malé divadlo zve na veleúspěš-
nou komedii Srnky o několika
tragikomických obyvatelích

města pod Ještědem. Režíroval, napsal a
vymyslel Tomáš Svoboda. V hlavních ro-
líchMartin Stránský,
Martin Polách
nebo Karolína
Baranová.
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Do Lidových sadůmíří
bratři Ebenové
Středa 20. března od 19.30

Kryštof, Marek a David Ebenové
potěší tento týden i své liberecké
příznivce. Sourozenecké trio oso-
bitých hudebníků vystoupí na

koncertě v Lidových sadech. Kapela se na
české hudební scéně pohybuje už od roku
1979. Největší slávu jim pak přineslo al-
bumTichá domácnost a později i Já na
tom dělám, na kterém spolupracovali
například i s řadou známých osobností.

V Prostoru vystavuje
Stanislav Diviš
Dílo významného českého výtvarníka
si mohou od začátku března prohléd-
nout návštěvníci Galerie Prostor 228.

GABRIELA GARBOVÁ VOLNÁ

A ž do konce dubna si v liberecké
Galerii Prostor 228 budoumoci
prohlédnoutmilovníci moderní-

ho umění osobitémalby slavného české-
ho výtvarníka Stanislava Diviše. Ten se v
komorním prostoru galerie ve Studniční
ulici představuje v charakteristických té-
matických cyklech s výrazným barevným
rukopisem. K vidění jsou například jeho
malby inspirované vitrážemi z katedrály
Notre-Dame v Chartres (cyklus Květy z
ráje) či notovými zápisy Leoše Janáčka
(cyklus Partitury).

NAHRANĚABSTRAKCE
Stanislav Diviš se narodil v roce 1953
v Kutné Hoře. Je absolventem pražské
AVU, kde také později pracoval jako od-
borný asistent. Od roku 2003 až 2010
působil jako vedoucí ateliérumalby na
VŠUP v Praze a v roce 2008 byl jmenován
docentem.
„Stanislav Diviš patří mezi nejvýznam-
nější představitele českého výtvarného
umění generace 80. let 20. století. Jeho
tvorba se pohybuje na hraně abstrakce,
ale vždy s pozůstatky předmětnosti po-
mocí zástupných znaků,“ sdělila galerist-
kaMichaela Jermanová. Divišovumalbu
podle ní od počátku provázejí výhradně

práce v rozsáhlých tematických cyklech,
které se vyznačují výrazovou jednotou.
„Zpracovává v nich nejrůznější organi-
zované systémy s odkazem na vědecké
ilustrace, záznamy, dráhy pohybů cvi-
čenců na ploše stadionu, vzorníky látky,
půdorysy staveb nebo pohledů na Prahu,“
dodala. Jeho dílo je zastoupeno v četných
významných sbírkách například v Ná-
rodní galerii v Praze, v Galerii hlavního
města Prahy, v Galerii moderního umění
v Hradci Králové, v kutnohorské Galerii
Felixe Jeneweina a v soukromých sbír-
kách v Čechách i zahraničí. Malíř žije a
pracuje ve Vidicích a v Praze.
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