
KONFRONTACE 2 v galerii Konírna 
 
Pod tímto názvem probíhá v galerii Konírna v Lipníku nad Bečvou 
druhý ročník bienále lipenských výtvarníků. Díla několika generací 
umělců žijících v Lipníku nad Bečvou i mimolipenských absolventů 
výtvarného oboru ZUŠ jsou k vidění v přízemí galerie i v prostoru Na 
Patře až do 24. května 2015. Pozitivní umělecká, generační i žánrová 
konfrontace zahájila výstavní sezónu v galerii Konírna, která letos 
slaví 5 let od svého otevření. 

Výstavy se účastní 25 výtvarníků, z nichž patnáct se prezentovalo 
již při prvním ročníku v roce 2013, deset autorů vystavuje na 
Konfrontaci poprvé. K vidění jsou fotografie (Antonín Sony 
Cikánek, Eva Červenková, Iveta Juchelková, Pavel Motan, 
Hynek Polák, Jaroslav Vacek), dokumentace exteriérových 
velkoplošných realizací (Jaroslav Kulíšek), malby (Lenka 
Markusíková, Alena Kvapilová, Petr Marvan, Anna Pátková, Josef Smyčka, Čestmír 
Vlček, Ondřej Vrbík, Jitka Winklerová), grafiky (Leona Zezulová, Jiří 
Vrbík), kresby (Nikola Lauberová), digitální malby a montáže (Tomáš Kvapil, Jakub 
Politzer, Michal Novák), keramika (Vendula Radostová), dřevořezby (Alena Kvapilová, 
Jiří Hilscher, Pavel Zeiner), ručně vyrobené knihy (Nikola Lauberová, Leona Zezulová), 
modely společenských šatů (Vendula Šubrtová). 

Hlavní grafické motto letošního ročníku je opět 
jeden z exponátů, tentokrát fotografie Jaroslava 
Vacka s názvem Ona. Zdobí plakáty, pozvánky, 
banner výstavy. Je také na titulní straně stolního 
kalendáře na rok 2016 s názvem 
KONFRONTACE 2, který je zároveň katalogem 
výstavy. Obsahuje fotografie 53 exponátů a 
miniprofily všech vystavujících autorů. Po dobu 
trvání výstavy je možné kalendář-katalog 
zakoupit v galerii Konírna za 75 Kč. 

Kurátorkou výstavy je Mgr. Marcela 
Kleckerová, zkušená tvůrkyně většiny výstav v galerii Konírna. Na vzniku expozice se podílela 
svým doporučením autorů také Mgr. Soňa Kojzarová, dlouholetá vedoucí výtvarného 
oboru Základní umělecké školy A. Dvořáka. Mladí umělci zastoupení na výstavě většinou 
získávali své první výtvarné zkušenosti právě pod vedením paní Kojzarové. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve 
čtvrtek 12. března v 16:00 hodin 
v galerii Konírna v Lipníku nad 
Bečvou. 

Výstava Konfrontace 2 je zdarma 
přístupná od středy do pátku od 12 
do 16 hodin, o víkendech od 10 do 
16 hodin, v pondělí a úterý je 
zavřeno. Mimo uvedenou dobu lze 
prohlídku výstavy domluvit na 
telefonu 602 540 685. Výstavu 
pořádá SVČ a město Lipník nad Bečvou. 

Třetí ročník bienále KONFRONTACE v Lipníku nad Bečvou se uskuteční v roce 2017... 

Plakát výstavy:  


