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Obvod zdobí tři umělecká díla talentovaných sochařů 

22. 2. 2012/ Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky získal tři sochy v celkové hodnotě 255 tisíc 
korun, které darovalo radnici občanské sdružení pro podporu umění Silvie. Díla zdobí regenerovaná 
veřejná prostranství na sídlišti Fifejdy.  

Jedná se o díla, která byla vystavena v rámci Mezinárodního sochařského sympozia Plesná 2011. „Tyto tři 
sochy vybrala starostka osobně při návštěvě sympozia už vloni v létě, ale než se vše konkrétně dojednalo,  
uběhlo zhruba čtvrt roku,“ uvedl sympatický umělec Antonín Gavlas. Sochy však nevybírala úplně sama.  
„Přizvala jsem architektku, která má na starosti regeneraci sídliště na Fifejdách. S instalací na vybraných 
místech  nám  už  pomáhal  Antonín  Gavlas,“  doplnila  starostka  Liana  Janáčková,  která  věří,  že  se 
s talentovaným umělcem dohodne i na další spolupráci a společně ozdobí náš obvod. 

Všechny tři sochy – Král větru, Energie a Zrcadlo budou udržovány na náklady obvodu. Král větru  autora 
Stanislava Pietrusy je z dubového dřeva a její výška je 4,1 metru.  Sochu Energie, která měří 1,3 metru, 
vytvořil  Petr Gavlas (syn Antonína Gavlase) z jesenického mramoru. Ze stejného materiálu je také socha 
Zrcadlo od Soni Samašové, která měří 1,8 metru. 

Spolupráce s Antonínem Gavlasem začala zhruba před pěti lety, kdy získala radnice první tři plastiky v rámci 
regenerace sídliště Fifejdy I. „Tak například jedna z nich je umístěna ve vnitrobloku na odpočinkovém místě 
mezi ulicemi Trnky a Gen. Janka nebo ve vestibulu ZŠ Gen. Janka,“ připomněla starostka Liana Janáčková.

Antonín Gavlas

narozen 27. 4. 1953 v Novém Jičíně

• studoval Filosofickou, Přírodovědnou a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor 
výtvarná výchova a matematika. Žije a pracuje v Ostravě-Plesné 
od r. 1980 se věnoval pedagogické činnosti a zároveň volné tvorbě v 
oboru malby, keramiky, smaltu, fotografie a sochařství.
od r. 1990 členem UVU – SVUT Ostrava
od r. 1992 předseda Občanského sdružení pro podporu umění Silvie 
od r. 1995 je předsedou Výtvarné skupiny In Signum – UVU ČR
od r. 1996 je členem INSEA – sdružení výtvarných pedagogů 
od r. 2005 organizuje mezinárodní sochařská sympozia v Plesné
v roce 2006 organizoval Mezinárodní sympozium smaltu Vítkovice

• uspořádal přes 50 samostatných výstav 

• zúčastnil se více než 160 společných výstav  

Více informací o činnosti občanského sdružení Silvie najdete na www.art-image.cz. 
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