Středočeská vědecká knihovna v Kladně

příspěvková organizace

Závěrečná tisková zpráva
ze dne 24. 6. 2019

Vernisáž výstavy Ota Pavel – známý i neznámý
a ocenění prací ze stejnojmenné soutěže
19. 6. 2019 od 17:30 do 20:00 s projekcí studentských filmů
FAMU na téma povídek Oty Pavla
Středočeská vědecká knihovna v Kladně uspořádala ve středu 19. 6. 2019
slavnostní vernisáž výstavy Ota Pavel – známý i neznámý a ocenila vítěze
v soutěži na téma povídek Oty Pavla.
Ota Pavel se svým životním přítelem Arnoštem Lustigem
na fotografii R. Ungra

Na vernisáž výstavy o známém spisovateli se přišlo podívat více než 70 hostů včetně rodiny a příbuzných
slavného spisovatele. Program vernisáže byl bohatý, po úvodních proslovech kurátorky výstavy Ivony
Kasalické a zástupce Středočeského kraje Ing. Zdeňka Štefka byla předána ocenění dětem, které zvítězily
ve výtvarné soutěži na téma Ota Pavel – oceněno bylo přes 50 prací, z nichž vystaveno v prostorách
knihovny mohlo být jen 32. Oceněné děti přijely z Prahy, Strakonic, Plzně a dokonce až z Rožnova pod
Radhoštěm, nechyběla ani dvě ocenění pro ZŠ Oty Pavla Buštěhrad. Ocenění (diplomy, vítězné práce
sponzorsky vytištěné firmou Atlas Advertising Group – Janem Zelenkou, knihy od spolku Buštěhrad sobě
a SVK v Kladně a volné vstupenky do Buštěhradského muzea O. Pavla) předali dětem Ing. Zdeněk Štefek
a zástupce spolku Buštěhrad sobě Sylva Malá.
Vernisáž pak pokračovala projekcí čtyř filmů FAMU na téma povídek O. Pavla – filmy Vladimíra Merty
(1975), Karla Smyczka (1975) a Miroslava Balajky (1982). V závěru slavnostní akce představil svůj film
z FAMU z roku 1983 Milan Šteindler, který po zhlédnutí pobesedoval s návštěvníky o jeho vzniku.
Výstava o životě a díle O. Pavla vznikla ve spolupráci knihovny a spolku Buštěhradě sobě a je doplněná
předměty a materiály z Buštěhradského muzea Oty Pavla – spatřit zde budete moci například Otův
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rybářský prut nebo knihy s jeho vlastnoručním věnováním – a více než 30 dětskými oceněnými
výtvarnými pracemi. Navštívit ji můžete zdarma až do 10. 9. 2019 v prostorách SVK v Kladně
(Gen. Klapálka 1641, Kladno) – v červnu a září: pondělí a pátek 9–18, úterý 8–18, čtvrtek 9–19, sobota 9–
12 a o prázdninách: pondělí 9–18, úterý od 8–18 a čtvrtek 9–19. První čtvrtek v červenci (4. 7.) a v srpnu
(1. 8.) se také můžete zúčastnit od 16 do 17 hodin komentované prohlídky výstavy s její kurátorkou.
Po skončení výstavy v SVK v Kladně se stane výstava putovní a bude možné si ji zapůjčit i do jiných
organizací či knihoven. Oceněné dětské práce z výtvarné soutěže budou vystaveny ve vstupní hale
muzea O. Pavla v Buštěhradě.
Výstava byla vytvořena v rámci projektu Židovští autoři Středočeského kraje ve spolupráci SVK v Kladně a
spolku Buštěhrad sobě.

Sál plný návštěvníků

Předávání cen vítězům výtvarné soutěže – Ing. Zdeněk Štefek
(Středočeský kraj) a Sylva Malá (Buštěhrad sobě)

Expozice výstavy

Beseda s Milanem Šteindlerem

Kontakt: Mgr. Ivona Kasalická, Program a PR, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.
tel.: 725 429 967, kasalicka@svkkl.cz
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