
Polévka pro oči 
Ve dnech od 1. do 29. února proběhne v PALLADIU (patro +1, naproti butiku ALO diamonds) první prodejní výstava velkoformátových 

fotografií českého autora Josefa Edvarda Gregora s názvem Polévka pro oči.  

 

Výstava začíná už 1. února, ale slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. února od 17 hodin. Účast přislíbili např. herec Ivan 

Vyskočil, umělec Pavel Vohnout a členové jeho nové kapely „Kyklops“, herečka Kateřina Janečková a další osobnosti uměleckého i 

společenského života. 

 

J. E. Gregor (nar. 1969) získal odborné základy na Institutu tvůrčí fotografie v Ostravě. Zpočátku se věnoval podnikání v jiném oboru, ale 

postupně se na radu svého známého, profesionálního fotografa, vrátil k fotografování. 

Jeho doménou se stala velkoformátová fotografie, snad proto, že vždycky usiloval o vyjádření vlastního názoru nekonformními 

prostředky. Odlišnost a originalita tvoří součást celého jeho způsobu vidění světa i uměleckého vyjadřování, a to vše je ve finální 

podobě umocněno profesionální zručností a pečlivostí, které neunikne žádný detail. 

Jeho učitel Pavel Scheufler o jeho práci řekl: "Josefova fotografie je obraz, velkoformátový obraz, který má více významů a souvislostí, 

nelze jej přečíst povrchně jedním pohledem. Jsou to obrazy, na které se můžete dívat a nacházet v nich nové souvislosti  i po delší době, co 

vám visí doma..." 

  

Tématem výstavy jsou motivační umělecké foto obrazy. Tato myšlenka přesahuje rámec běžné produkce v oboru velkoformátové 

fotografie, protože vystavované exponáty se přímo dotýkají jednotlivých sfér osobního růstu. Nové a svěží je na tom to, že divák není 

pouze stimulován k vyššímu výkonu, ale hledá a nachází pevnou půdu pod nohama ve svém základním osobním nastavení, založeném 

na původních vesmírných principech úspěchu, ale i pravdy, síly, spravedlnosti a lásky. 

 

Jednotícím prvkem celé výstavy je myšlenka, že bez velkých formátů neporozumíme detailům, a že cesta k úspěchu vede přes pochopení 

těch nejširších, ale zároveň nejjednodušších souvislostí. 

 

Srdečně zveme všechny zájemce – přijďte a objevte své větší JÁ! 
Můžete se těšit na inspiraci z následujících obrazů: 

Naděje, Láska, K Nebi, Hrdinovo lože, Horizont, Romantika, Zamilovanost, Plavba do Nikam, Báje o Lédě. 


