
Slavnostní zahájení za účasti autorky

Výstavu uvede Jitka Vojtková.
V kulturním programu zahraje
Unplugged kapela Pozdní sběr

u příležitosti vydání svého nového CD - Dvojka.

Výstava potrvá do 27.listopadu 2009.

7. října 2009 v 17 hodin.

www.vojtek-av.com,e-mail:vojtek@vojtek-av.com
telefon 519 372 118,723 930 015,723 887 977

Otevřeno: Út-Pá 14-17 hodin, po domluvě kdykoliv.

Veronika Adlerová

ČAROTŘPYT
(Brno)

Galerie 99 Břeclav, Slovácká ulice 2587
Vás srdečně zve na zahájení výstavy obrazů.

- pokud pijete víno netřeba vysvětlovat…
Skupina Pozdní sběr není na hudební scéně
žádným nováčkem. Jde o kapelu produkující
rockovou kytarovou muziku s bluesovými zá-
klady, tak trošku zavánějící jižanskými vlivy,
stejně jako vlivy ryze místními.
Frontmanem skupiny, a téměř výlučným auto-
rem skladeb a textů je zpěvák, hráč na akustic-
ké kytary a foukací harmoniku Jiří Pařez.
Hráčem na elektrickou kytaru Hynek Dlapal.
Baskytarové party ovládá Zdeněk Mařík.
Za bicími nástroji usedá zkušený Jakub Petr.

Veronika Adlerová vyrůsta-
la v překrásném koutu jižní
Moravy Národním parku Pody-
jí u města Znojma. Již v před-
školním věku namalovala
svoji první labuť a od té doby,
jak sama říká „nebylo jiné
cesty než tvoření“. V raném
období své tvorby se zabý-
vala kromě klasických výtvar-

ných technik i konceptuálními projekty. Po maturitě smě-
řovaly její kroky na výtvarnou katedru Pedagogické
fakulty do Brna, kde realizovala svůj další konceptuální
projekt zapadající do českého eko-artu „Lemouch“.
Vlastní akce se odehrála za účasti diváků a kamer
v brněnském divadla In Flagranti.
      V posledních letech se věnuje hlavně obrazům a foto-
grafii. Původní tvorba vycházela z abstrahované figury.
Vývoj malířky směřoval k hledání „vyššího rozměru“
díla, jež předává lidem radost a evokuje v nich tvůrčí
představivost. Nenuceně nutí diváka pozorovat věci
jinak, neboť její obrazy se v pozorovatelových očích
stále proměňují a každý zde dostává prostor pro své
vidění. Sama tomu říká „krásné okamžení“.
     Má za sebou několik samostatných výstav u nás
i v zahraničí.

 Pozdní sběr

www.pozdnisber.cz


