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Paul Gebauer – „akademický malíř a sedlák“ 

 

Slezské zemské muzeum společně s Oblastní galerií v Liberci a Muzeem v Bruntále 

postupně představí v putovním výstavním projektu dílo významného slezského malíře Paula 

Gebauera. Smyslem výstavního cyklu je připomenutí a rehabilitace díla tohoto německého 

autora, který byl po roce 1945 odsunut a jeho majetek včetně většiny jeho děl byl zkonfiskován.  

 

Paul Gebauer (1888–1951), který studoval malbu ve Vídni a Drážďanech, byl čelným 

představitelem meziválečného německého malířství ve Slezsku. Celý život prožil v rodné 

Sosnové, kde po otci vedl rodinný statek, ve volném čase se však intenzivně věnoval malování. 

Gebauerovy obrazy, ač zachycují obyčejná témata především z venkovského prostředí, jsou 

pojaty velmi modernistickým uměleckým rukopisem, od počáteční impresionistické tvorby 

po fotorealismus 30. let minulého století. A jsou natolik kvalitní, že si jich začínají všímat 

i odborníci ze zahraničí. 

Paul Gebauer se těšil ve 30. letech minulého století velkému zájmu veřejnosti. Vlivem 

poválečných událostí ovšem začala být díla jak Paula Gebauera, tak i ostatních slezských 

německých malířů označována za esteticky nehodnotná a podle toho se s nimi také zacházelo. 

Je tedy našim současným úkolem navrátit umělcům, jakými byli Paul Gebauer, Otto Schweigel, 

Raimund Mosler a velká řada dalších, jejich původní renomé, kterého právem zasluhují. 

Po letech nezájmu o tyto autory je tato výstava první výstavou Paula Gebauera ve Slezsku 

po více než 80 letech. 

 

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 21. 1. 2020 v 17 hodin v Historické výstavní 

budově Slezského zemského muzea a výstava potrvá do 26. 4. 2020. 

Na vernisáži vystoupí přední sólisté souboru opereta a muzikál Národního divadla 

moravskoslezského. 

 

V Historické výstavní budově bude možné zakoupit kolektivní monografii s katalogem 

díla Paula Gebauera, kterou vydal Národní památkový ústav. 

 

Kontakt pro média:  

Mgr. David Váhala, Oddělení vnějších vztahů, vahala@szm.cz, +420 733 376 234. 

 

Místo konání: Historická výstavní budova, Komenského 10, Opava. 

Otevírací doba: ÚT–NE, 9–17 hod. 

 

Vstupné do Historické výstavní budovy: 80 / 40 / 160 Kč (celé / snížené / rodinné). 

Vstupné pouze na výstavu: 35 / 20 / 70 Kč (celé / snížené / rodinné). 


