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Nova ,,rezavA'' 
vj'stava v kampusu 

Pardubice - Dnes v 17 ho
din bude v Galerii Univerzi
ty Pardubice v univerzitnim 
kampusu zahajena vystava 
del malirky a graficky Sarky 
Hrouzkove nazvana Rezave 
otisky a kolaze. Vytvarnice, 
ktera od roku 1990 zije a 
pracuje ve vychodnich Ce
chach, stala u zalozeni Vy
tvarneho studia v Dolnim 
Ojezdu u Litomysle, kde se 
venuji nadanym detem a 
mladezi. ,z jejich obrazu 
vyzaruji hluboke zemite 
energie a zarive oslnujici 
svetlo. v poslednich letech 
experimentuje s rezavym 
plechem, konkretneji rez na 
papire a na platne, asam
blaze a kolaze," priblizil ku
rator vystav pardubicke 
univerzitni galerie Lubomir 
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PARDUBICKO DNES 
 
Pardubice – Dnes v 17 hodin bude v Galerii Univerzity Pardubice v univerzitním kampusu zahájena 
výstava děl malířky a grafičky Šárky Hrouzkové nazvaná Rezavé otisky a koláže. Výtvarnice, která od 
roku 1990 žije a pracuje ve východních Čechách, stála u založení Výtvarného studia v Dolním Újezdu 
u Litomyšle, kde se věnují nadaným dětem a mládeži. „Z jejích obrazů vyzařují hluboké zemité energie 
a zářivé oslňující světlo. V posledních letech experimentuje s rezavým plechem, konkrétněji rez na 
papíře a na plátně, asambláže a koláže,“ přiblížil kurátor výstav pardubické univerzitní galerie 
Lubomír Netušil. 
 
Region| Východní Čechy 
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Pardubice – Dnes v 17 hodin bude v Galerii Univerzity Pardubice v univerzitním kampusu zahájena 
výstava děl malířky a grafičky Šárky Hrouzkové nazvaná Rezavé otisky a koláže. 
 
"Výtvarnice, která od roku 1990 žije a pracuje ve východních Čechách, stála u založení Výtvarného 
studia v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde se věnují nadaným dětem a mládeži. 
„Z jejích obrazů vyzařují hluboké zemité energie a zářivé oslňující světlo. V posledních letech 
experimentuje s rezavým plechem, konkrétněji rez na papíře a na plátně, asambláže a koláže,“ přiblížil 
kurátor výstav pardubické univerzitní galerie Lubomír Netušil. Výstava v Galerii Univerzity 
Pardubice ve vestibulu Univerzitní knihovny potrvá do 7. listopadu. 
V září je galerie otevřena od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 
hodin a v sobotu a neděli je zavřeno. V říjnu a listopadu je otevřeno od pondělí do středy od 8:00 do 
20:00 hodin, ve čtvrtek od 8:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 
12:00 hodin, v neděli zavřeno. Vstup je zdarma. 
" 
 
 
URL| https://pardubicky.denik.cz/kultura_re...ii-rezave-otisky-a-kolaze-20180910.html 
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