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Zveme Vás na zahájení výstavy



KNIŽNÍ SVĚT 
HELENY SALICHOVÉ

Helena Salichová (1895–1975) je výraznou uměleckou osobností, o které nelze mluvit 

jen jako o Salichové – malířce, Salichové – spisovatelce, či Salichové – etnografce. Helena 

Salichová všechny tyto oblasti dokázala dokonale propojit, ze všech oblastí svých zájmů 

načerpat inspirace pro ty ostatní. Etnografický materiál, který se stal předmětem jejího sbě-

ratelského zájmu, se promítl do její výtvarné tvorby, od zájmu o lidovou slovesnost a sbírání 

pohádek přešla k psaní pohádek vlastních.

Pojítkem všech těchto oblastí byla její láska k rodnému kraji. Zaměřila se na sběratelství 

lidové slovesnosti a starých slezských písní, zapisovala si staré recepty a pohádky. Podnikala 

výpravy po okolních vesnicích, promlouvala s pamětníky dávných časů, kteří jí vykládali staré 

zkazky, ukazovali jí pozůstatky slezského kroje uchovávané doma v truhlicích. Salichová tyto 

podněty zpracovala do devíti knih, které ve většině případů i sama ilustrovala. 

V roce 2015 si připomínáme 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí Heleny Salichové. 

Slezské zemské muzeum při této příležitosti připravilo výstavu Knižní svět Heleny Salichové, 

která se bude konat v prostorách Památníku Petra Bezruče od 17. 3. do 31. 7. 2015. Na výsta-

vě budou k vidění jak všechny knihy Heleny Salichové, tak její rozsáhlá ilustrátorská tvorba  

a velká řada olejomaleb s pohledy na krásu našeho slezského kraje.

KNIHY HELENY SALICHOVÉ

1917 Helena Salichová, Slezské lidové písně svatební a jiné z Kyjovic a okolí, 
Kyjovice 1917

1920 Helena Salichová, Národní písně slezské, sv. 2, Kyjovice 1920

1921 Helena Salichová, O hodném děvčátku a kravičce Babulce a jiné slezské 
pohádky, Praha 1921

1932 Helena Salichová, Dětský svět / Z dětského světa, Svinov 1932 

1945 Helena Salichová, Dům z pohádky, Moravská Ostrava 1945

1947 Helena Salichová, Ze starých časů, Praha 1947

1958 Helena Salichová, Slezské bajky, Ostrava 1958

1975 Helena Salichová, O zlatém zoubečku, Ostrava 1975

1975 Helena Salichová, Stařenčina loktuše, Ostrava 1975


