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So  8 - 12 hod., Ne za vře no

JANA SAL FIC KÁ

Na ro di la se 19. 8. 1952 v Pře lou či. Vy stu do va la SPŠ
v Jab lon ci nad Ni sou, obor bižute rie. Od roku 1971 pů -
so bi la jako pro pa gač ní vý tvar ni ce v PKO v Par du bi cích,
poz dě ji pra co va la ve vlast ní pro pa gač ní fir mě „Pas tel ka“. 

Žije a pra cu je v Heř ma no vě Měst ci. 

Je člen kou pro fes ní or ga ni za ce Unie vý tvar ných uměl ců
par du bic ké ho re gi o nu, se kte rou pra vi del ně vy sta vu je

své prá ce.

Jana Sal fic ká vstou pi la na par du bic kou vý tvar nou scé nu
pře kva pi vě ne jako tvůr ce bižute rie, k čemuž by ji před -
ur čo va lo pů vod ní ško le ní, ale jako tex til ní vý tvar ni ce,
pra cu jí cí s roz měr něj ší mi kom po zi ce mi z pří rod ní ho,
rus ti kál ní ho ma te ri á lu – si sa lu. Ve svých tex til ních kom -
po zi cích pra cu je Jana Sal fic ká s vy so kým, až re li éf ně vrst -
ve ným ma te ri á lem, do kte ré ho včle ňu je dal ší, v pří ro dě
na le ze né před mě ty, nebo ke ra mic ké či por ce lá no vé
frag men ty. Sou čás tí kom po zic jsou čas to ot vo ry či du ti -

ny, kte ré pří jem ně na ru šu jí jed no li tost plo chy.

Pa lič ko va ná kraj ka, ke kte ré se au tor ka uchý li la poz dě ji,
zna me na la cel ko vé zly rič tě ní tvor by a také ná stup ko -
mor něj ších for má tů. De cent ní umě ře nost a re spek to vá -
ní zá ko ni tos tí ma  te r i á lu cha rak te r i zu jí tvor bu Jany
Sal fic ké, kte rá se bě hem let své tvor by vy pra co va la

v jed nu z před ních tex til ních vý tvar nic na še ho re gi o nu.

L. Ne tu šil



Bludiště
Pračlověk Janeček
Polednice

Variace na burské oříšky
Pole s obilím

Podzimní nálada

Přední strana: Rostlinný motiv, zadní strana: Divotvorný klobouk�
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Uni ver zi ta Par du bi ce
Vás zve na vý sta vu

JANA SALFICKÁ

TEXTILNÍ KOMPOZICE

Ga le rie Uni ver zi ty Par du bi ce
Uni ver zit ní knihov na

Stu dent ská 519
Par du bi ce - Po la bi ny

9. června - 2. září 2011

otev ře no: 
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

Za há je ní
ve středu 8. června v 17 ho din.
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