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Andrej Bielak se narodil v Brně 
(1957), vyučil se v oboru chladírenský 
mechanik a nějakou dobu tuto profe-
si vykonával. Poté pracoval jako lepič 
plakátů, aranžér (Park kultury a odde-
chu Brno a poté v Moravském zem-
ském muzeu v Brně) a od počátku 90. 
let jako OSVČ v oboru užitá grafika 
– výstavnictví. Absolvoval kurz kres-
lení a grafiky u prof. Helgy Heindlové  
v Brně a v letech 1981-1986 vystudoval 
večerně Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Brně. Účastnil se řady výstav  
v České republice i v zahraničí.
Otevřeno ve všední dny od 9 do 16 hodin 
nebo po domluvě na čísle 533 332 032.

ANDREJ BIELAK – DYNAMIKA KRAJINY

Malá galerie, VÚVeL 
Hudcova 70, Brno
Andrej Bielak – Dynamika krajiny
1. října – 15. listopadu 2015

Poeovská výstava rekapitulující brněnský zářiový workshop 
atelieru KreAt se na zbytek roku přesunula z galerie Kata-
komby do galerie Slébárna Vaňkovka u kavárny Práh v areálu 
brněnské Vaňkovky. Sdružení Práh poskytuje sociální služ-
by osobám s psychickým omezením, a je tak tedy pro atelier 
KreAt přirozeným partnerem. Vernisáž proběhla ve středu 
25. listopadu 2015. Na zahájení promluvili PaedDr. Blanka 
Veškrnová, ředitelka a předsedkyně sdružení a Petr Čichoň, 
básník a spisovatel. Výstava potrvá do 22. prosince 2015. Na 
vernisáži bylo možno zakoupit trojjazyčné vydání Poeova 
Havrana, bibliofilii, kterou atelier KreAt letos vydal a kterou 
ilustračně doprovodili účastníci workshopu. Báseň na verni-
sáži rovněž v české a slovenské verzi zazněla. Hudbou celou 
akci doprovodil písničkář Vít Šujan.

Vpravo nahoře (zleva): PaedDr. Blanka Veškrnová, Petr Čichoň  
a Vít Šujan
Vpravo uprostřed (zleva): Ivan Petlan a Martin Helcman recitují 
český a slovenský překlad Havrana
Vpravo dole (zleva): Ratmir Bataev (Rusko), grafiky z dílny KreAt
Dole: grafiky Lucie Juriové a Lucie Goldmannové

Galerie Slévárna Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1, Brno
Havran na Prahu! 
25. listopadu – 22. prosince 2015


