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Tisková zpráva          V Ostravě 29. 5. 2018 

OSOBNOST EMANUELA KŘENKA PŘIPOMENOU OSTRAVŠTÍ HERCI A UMĚLCI  

Emanuel Křenek, opavský herec, sběratel umění, fotograf, ilustrátor a pedagog. Osobnost spjatá 

s ostravským regionem a především jeho kulturou. Poctu charismatickému herci, který celý svůj život 
zasvětil umění, přijdou složit jeho přátelé i kolegové herci Jan Fišar a Veronika Forejtová, violoncellista 

Jiří Hanousek i výtvarník Svatoslav Böhm. Vzpomínkový večer u příležitosti výstavy Křenkova daru 
Galerii výtvarného umění v Ostravě se uskuteční ve čtvrtek 31. května v 17 hodin v ostravském Domě 

umění.  

 
Jan Fišar a Veronika Forejtová přečtou úryvky z publikací Emanuela Křenka Setkání s Janem Bauchem a Elegie pro 
Olinku, na violoncello je doprovodí koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava Jiří Hanousek. O své vzpomínky 
se podělí také opavský výtvarník Svatoslav Böhm a další hosté. Slavnostním večerem provede Jiří Jůza, ředitel GVUO a 

kurátor aktuální výstavy v ostravském Domě umění s názvem Dar / Pocta Emanuelu Křenkovi.   
 

„Emanuel Křenek měl k ostravské galerii vřelý vztah, rád ji navštěvoval a často vzpomínal na dětství, kdy bydlel s rodiči 

v blízkosti Domu umění,“ říká Jiří Jůza, kurátor výstavy a ředitel GVUO. „Při jedné příležitosti mě překvapil skromným 
dotazem, zda může odkázat galerii svou sbírku. Nesměle jsem souhlasil. Byl jsem přesvědčen, že se tak dlouho 

nestane, a časem jsem si začal myslet, že se na vše zapomene. Emanuel Křenek však vše naplnil a jeho pozůstalost se 
dostala do veřejných institucí v kraji,“ uzavírá Jůza. 

  

Umělecké sbírky GVUO byly rozšířeny o 38 obrazů, 55 plastik a 79 grafik a kreseb. Většina darovaných předmětů je 
právě vystavena, jedná se o díla Jana Baucha, Františka Hudečka, Františka Grosse, Josefa Istlera, Josefa Lieslera, 

Jaroslavy Pešicové, Františka Štorka, Vladimíra Komárka, Ivana Ouhela, Evy Kmentové, Olbrama Zoubka, Zdeny 
Fibichové, Vladimíra Preclíka a dalších.  

 
V ostravském Domě umění si až do 10. června můžete také prohlédnout výstavu francouzské architektky Odile DECQ s 

podtitulem Horizons, výstavu Ivan Pinkava / Eliáš Dolejší / Napřed uhořet, stálou expozici Nová galerie v nové 

republice a Geometrickou kompozici Radoslava Kratiny, kterou vybral hudebník a výtvarník Vladimir 518 v rámci 
Výstavy jednoho díla ze sbírek GVUO. Dům umění GVUO je otevřen úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné na 

vzpomínkový večer je volné, vstupné na výstavy činí 100 Kč plné, 50 Kč zlevněné. 
 

DAR / Pocta Emanuelu Křenkovi 

11. 4. – 10. 6. 2018 
Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 

Pořadatel: Galerie výtvarného umění v Ostravě  
Kurátor: Jiří Jůza  

Grafický design: Robert V. Novák 

   
Mediální partneři: TV Polar, Deník, Literární noviny, Český rozhlas Ostrava, Artalk, art&antiques, Ostravan, Artikl, 

Program, Radiohouse, A2, A2larm 
Partneři: Moravskoslezský kraj, Rada galerií České republiky, newton media, seePOINT, RENGL, Printo

 
Herec Emanuel Křenek (1932–2016) se narodil v Ostravě a jako elév začínal v Těšínském divadle, odkud v roce 1950 

nastoupil na Divadelní fakultu AMU v Praze. Od roku 1957 až do své smrti byl angažován v Slezském divadle Opava. 

Známý je však nejen jako výborný herec, ale také sběratel umění a autor řady textů o výtvarných umělcích. Byl také 
ilustrátorem a fotografem, zvlášť známé jsou jeho portréty zastoupené v řadě uměleckých publikací. Napsal knihy o 

Janu Bauchovi a Jiřím Kolářovi.  
 

Jana Malášek Šrubařová

  Tisková mluvčí a PR 
srubarova@gvuo.cz 
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