JANA SALFICKÁ
Na ro di la se 19. 8. 1952 v Pře lou či. Vy stu dova la SPŠ
v Jablonci nad Nisou, obor bižuterie. Od roku 1971 působila jako pro pa gační výtvar nice v PKO v Pardubicích,
později pracova la ve vlastní pro pa gační fir mě „Pastelka“.
Žije a pracuje v Heřma nově Městci.
Je členkou profesní or ganizace Unie výtvar ných umělců
pardubického regio nu, se kterou pravidelně vystavuje
své práce.
Jana Salfická vstoupila na pardubickou výtvar nou scénu
překvapivě ne jako tvůrce bižuterie, k čemuž by ji předurčova lo původní ško lení, ale jako textilní výtvar nice,
pra cu jí cí s roz měr něj ší mi kom po zi ce mi z pří rod ní ho,
rustikálního ma teriálu – sisa lu. Ve svých textilních kompozicích pracuje Jana Salfická s vyso kým, až reliéfně vrstveným ma teriálem, do kterého včleňuje další, v přírodě
na le ze né před mě ty, nebo ke ra mic ké či por ce lá no vé
fragmenty. Součástí kompozic jsou často otvo ry či dutiny, které příjemně na rušují jedno litost plochy.

GALERIE UNI VER ZI TY PAR DU BI CE
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

Pa ličkova ná krajka, ke které se autor ka uchýlila později,
zna mena la celkové zlyričtění tvorby a také nástup ko mor nějších for mátů. Decentní uměřenost a respektování zá ko ni to s tí ma te ri á lu cha r ak te ri zu jí tvor bu Jany
Sal fic ké, kte rá se bě hem let své tvor by vy pra co va la
v jednu z předních textilních výtvar nic na šeho regio nu.
L. Netušil

JANA SALFICKÁ
TEXTILNÍ KOMPOZICE
Studentská 519, Pardubice - Po labiny
otevřeno Po - Čt 8 - 20 hod., Pá 8 - 18 hod.,
So 8 - 12 hod., Ne zavřeno

Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
9. června - 2. září 2011

Podzimní nálada
qq

Variace na burské oříšky
Pole s obilím q

q

Bludiště
Pračlověk Janeček
Polednice

Přední strana: Rostlinný motiv, zadní strana: Divotvorný klobouk

q

Univerzita Pardubice
Vás zve na výstavu

Univerzita Pardubice
Vás zve na výstavu

Univerzita Pardubice
Vás zve na výstavu

JANA SALFICKÁ

JANA SALFICKÁ

JANA SALFICKÁ

TEXTILNÍ KOMPOZICE

TEXTILNÍ KOMPOZICE

TEXTILNÍ KOMPOZICE

Ga lerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
Studentská 519
Pardubice - Po labiny

Ga lerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
Studentská 519
Pardubice - Po labiny

Ga lerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
Studentská 519
Pardubice - Po labiny

9. června - 2. září 2011

9. června - 2. září 2011

9. června - 2. září 2011

otevřeno:
Po - Pá 8 - 18 hod., So 8 - 12 hod.,

otevřeno:
Po - Pá 8 - 18 hod., So 8 - 12 hod.,

otevřeno:
Po - Pá 8 - 18 hod., So 8 - 12 hod.,

o prázdninách (1. 7. - 31.8.):
Po 8 - 16 hod., Út - Pá 8 - 15 hod.,
od 18. 7. do 14. 8. ZAVŘENO

o prázdninách (1. 7. - 31.8.):
Po 8 - 16 hod., Út - Pá 8 - 15 hod.,
od 18. 7. do 14. 8. ZAVŘENO

o prázdninách (1. 7. - 31.8.):
Po 8 - 16 hod., Út - Pá 8 - 15 hod.,
od 18. 7. do 14. 8. ZAVŘENO

Zahájení
ve středu 8. června v 17 hodin.

Zahájení
ve středu 8. června v 17 hodin.

Zahájení
ve středu 8. června v 17 hodin.

