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Tisková zpráva ze dne 23. 2. 2022 

Výstava Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana 
 

Paleoart – výtvarný směr, který se zaměřuje na rekonstrukce pravěkého života. Pro 

některé možná neznámý pojem, pro milovníky Zdeňka Buriana svět, kde ožívají dávná 

stvoření. Nová výstava Slezského zemského muzea představí tři umělce, kteří se tomuto 

směru věnují a navazují tak na Burianovo dílo. 

Jedná se o tři osobnosti světa ilustrace, Arnošta Hanáka, Petra Modlitbu a Vlada Rimbalu, kteří 

zapůjčili svá díla k prezentaci. Návštěvníci tak budou moci zhlédnout olejomalby, malby 

i kresby, na kterých je zachycena fauna a flóra jednotlivých období pravěku. „Obrazy zachycují 

pozoruhodný život pravěku nejen na souši, ale také pod hladinou moře. Nahlédneme tak do 

karbonských pralesů a močálů, spatříme podmořský křídový útes, setkáme se s dinosaury, 

srstnatými mamuty i nosorožci. Skutečnou raritou jsou výtvarné rekonstrukce prvního 

prokazatelného českého dinosaura, burianosaura, který je popsán podle fragmentů kostí 

končetiny. Kresby budou doplněny o paleontologické ukázky zkamenělin dávných druhů rostlin 

a zvířat ze sbírky Slezského zemského muzea,“ uvádí Mgr. Monika Szturcová, Ph.D., kurátorka 

výstavy. Dále hovoří o autorech: „Arnošt Hanák, rodák z Karviné, studoval u posledního 

Burianova žáka, malíře Juraje Gullára. Dosud vytvořil přes tisíc prací a jeho pravěké 

rekonstrukce se objevují například v časopise ABC. Petr Modlitba se malování věnuje již od 16 

let. Jím vytvořené obrazové rekonstrukce bývají využívány nejen v muzeích, ale také odborných 

přírodovědných časopisech. Vlado Rimbala ilustroval asi dvě desítky článků v populárně-

naučných časopisech a řadu knih, v současné době spolupracuje například s popularizátorem 

paleontologie Vladimírem Sochou, jehož knihy výtvarně doprovází.“ 

Pokud jste milovníky pravěkého světa, navštivte Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, 

Opava), kde bude výstava umístěna od 25. 2. do 31. 12. 2022. Návštěvníkům bude výstava 

přístupna vždy od středy do soboty od 8-12 a od 13-16 hodin. Více na www.szm.cz. 
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