
PRŮBĚŽNÁ BILANCE v galerii Konírna 
 
Od pátku 11. července až DO  NEDĚLE 5. ŘÍJNA 2014 vystavují v přízemí galerie 
Konírna v Lipníku nad Bečvou Jana a Otto Bébarovi, manželský pár výtvarníků 
z Horky nad Moravou. Jejich prodejní výstava obrazů a plastik s názvem PRŮBĚŽNÁ 
BILANCE byla veřejnou vernisáží zahájena ve čtvrtek 10. července v 16 hodin za 
přítomnosti obou autorů. Výstavu uvedla doc. Olga Badalíková, hudebně vernisáž 
doprovodil hráč na didgeridou Tomáš Dufek. 
 

Jana Bébarová (*1949 Olomouc) / Autorka umělecké keramiky / 
Studium na katedře výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 1968–1973 / Vedoucí ateliéru 
keramiky na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP 
v Olomouci v letech 1992–2010 – přispěla k rozvoji, prestiži 
tohoto oboru a jeho odborné úrovně / Členka UVU ČR a Spolku 
olomouckých výtvarníků / Zastoupena ve sbírkách Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Slezského muzea v Opavě, Musea 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Muzea umění Olomouc 
a v soukromých sbírkách / Vystavuje od roku 1974 na četných 
kolektivních i autorských výstavách, po roce 1989 jsou její práce 
pravidelně součástí významných přehlídek české keramiky a 

plastiky u nás i v zahraničí / Je autorkou několika realizací ve veřejném prostoru. 
 

Otto Bébar (*1948 Otrokovice) / Sochař, malíř / 1964–1967 
studium Střední průmyslové školy kožařské ve Zlíně / 1968–
1973 studium na katedře výtvarné teorie a výchovy 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci / Člen 
Spolku olomouckých výtvarníků / Od 70. let 20. století se 
účastní řady kolektivních výstav, vystavuje i samostatně / Od 
roku 1988 pracuje jako samostatný umělec / Je také autorem 
realizací v rámci architektur budov nebo měst, například 
bronzového modelu historického centra města Uničova, 
znaku města a návrhu brány s mříží pro město Uničov, 
monumentální dřevěné plastiky pro Roškopov u Nové Paky, 
malovaného keramického panó v Základní škole v Horce nad 
Moravou či návrhu fontány pro náměstí v Hranicích atd. 

Dr. Anežka Šimková 
  

Jana Bébarová v posledních letech využívá výrazněji ve své tvorbě možností, které 
poskytuje bílá kaolinová hmota, přeměněná v procesu vypalování na křehký porcelán, a 
výběr objektů z bílého porcelánu dominuje také na této výstavě v lipenské Konírně. 
Vystavuje jak reliéfy, tak vázy a lampy. 

Otto Bébar na výstavě představuje ukázky 
svých obrazů, také objekty, které vznikaly 
v posledních šesti letech v ateliéru v domě 
Bébarových v Horce nad Moravou, kde se 
daří také kresbě, keramice, kde vznikají 
drobné instalace i návrhy pro realizace 
v rámci architektonických projektů. 
 

V atriu galerie je vystaven objekt Jany 
Bébarové – porcelánová instalace 
Zložekvět (160 x 170 cm). 
 

Prodejní výstava je přístupná zdarma od 
úterý do pátku od 11:00 do 16:00 hodin, 
o víkendech od 10:00 do 17:00 hodin.  
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