Středočeská vědecká knihovna v Kladně

příspěvková organizace

Tisková zpráva
ze dne 17. 6. 2019

Ota Pavel – známý i neznámý
a dětské výtvarné práce oceněné ve
stejnojmenné soutěži
20. 6. – 10. 9. 2019
Vernisáž 19. 6. 2019 od 17:30 s projekcí studentských
filmů FAMU na téma povídek Oty Pavla
V den vernisáže bude umožněná prohlídka výstavy již od
17 hod.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Vás zve na slavnostní vernisáž výstavy Ota Pavel – známý i
neznámý, která bude doplněna pracemi oceněnými ve výtvarné soutěže na téma Ota Pavel. V rámci
vernisáže budou promítnuty absolventské filmy FAMU na téma spisovatelových povídek.
Výstava Ota Pavel – známý i neznámý je autorskou výstavou Mgr. Ivony Kasalické, která přibližuje život i
dílo spisovatele, novináře i redaktora, který část svého života prožil na Kladensku – vzhledem k rodinným
kořenům (prarodiče i otec pocházeli z Buštěhradu) se na Kladensko rád vracel, válečná léta prožil
v Buštěhradě, v mládí pracoval na dole v Dubí a v pozdějších letech navštěvoval svého bratra Huga, který
bydlel v legendárních věžácích v Kladně-Rozdělově. Buštěhrad i Kladno jsou tak místy, kde se odehrávají
Otovy neznámější povídky – Kapři pro wehrmacht, Můžou tě i zabít, Dlouhá míle, Jak šel táta Afrikou
nebo Nejdražší ve střední Evropě.
Výstava je doplněna fotografiemi, materiály i předměty zapůjčenými z Buštěhradského muzea Oty Pavla
– spatřit zde budete moci například Otův rybářský prut nebo knihy s jeho vlastnoručním věnováním.

Rodina Popperů, Ota před kladenskými věžáky a s přítelem Arnoštem Lustigem (archiv rodiny Pavlů a Rudolf Ungr)
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Součástí výstavy je 35 originálů oceněných prací z výtvarné soutěže Ota Pavel – známý i neznámý,
kterou vyhlásila SVK v Kladně společně se spolkem Buštěhrad sobě. Oceněným dětem z Prahy,
Buštěhradu, Plzně, Strakonic a Rožnova pod Radhoštěm předají diplomy a ceny (jednu z cen tvoří
reprodukce oceněné práce, kterou věnovala firma Atlas Advertising Group) zástupci Středočeského
kraje, spolku Buštěhrad sobě a SVK v Kladně.
Vernisáž výstavy se bude konat ve středu 19. června 2019 od 17:30 v prostorách Středočeské vědecké
knihovny v Kladně, v Malé galerii knihovny. Výstavu zahájí předseda Výboru pro památkovou péči,
kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek a autorka výstavy Mgr. Ivona Kasalická ze
Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Velkou část programu vernisáže bude tvořit projekce 4 filmů
na téma povídek Oty Pavla, které natočili během svých studií na FAMU Vladimír Merta – Smrt krásných
srnců (1975), Karel Smyczek – Kapři pro wehrmacht (1975), Miroslav Balajka – Králíci s moudrýma očima
(1982) a Milan Šteindler – Kapr na černo (1983). Poslední jmenovaný autor M. Šteindler přislíbil
osobní účast, představení svého filmu a krátkou besedu.
Výstava byla vytvořena v rámci projektu Židovští autoři Středočeského kraje ve spolupráci SVK v Kladně a
spolku Buštěhrad sobě. Materiály, fotografie i originály použité ve výstavě jsou zapůjčeny
Buštěhradským muzeem Oty Pavla.

Výstavu bude možné navštívit od 20. června do 10. září 2019 v prostorách Malé galerie
Středočeské vědecké knihovny v Kladně, první čtvrtek v červenci (4. 8.) a v srpnu (1. 8.) nabízí
knihovna pro zájemce její komentovanou prohlídku.
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