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Obří jablko je dominantou z  výstavy GOURMET, jejímž autorem je mladý sochař 

Ondřej Oliva. Mimo něj výstava nabídne plastiky mušlí, spletenec vidliček svírajících 

krvavé maso, či svátost, která v dnešním konzumní době  symbolizuje plátek salámu… 

 

 

Jídlo a umění. Dvě na první pohled zcela neslučitelné věci a přesto jdou stále více ruku v ruce. 

A toto propojení je možné si na vlastní oči i jazyk „vychutnat“ ve wellness hotelu 

Augustiniánský dům v Luhačovicích. Tam je od neděle 2. září možné zhlédnout výstavu 

mladého sochaře Ondřeje Olivy s názvem Gourmet. 

 



 
 

Wellness  spa hotel Augustiniánský dům,  A. Václavíka 241, 763 26 Luhačovice, Česká Republika 

Tel: +420 577 113 666 
E-mail: recepce@augustian.cz , www.augustian.cz 

 

 

 

 „Jídlo, to je nevyčerpatelná studnice inspirace," sdělil sochař Ondřej Oliva. Sám se rovněž 

označil za velkého gurmána. A možná právě proto hledal i v gastronomii svou inspiraci, 

jejímž výsledkem jsou právě díla vystavená v luhačovickém hotelu. Jedno z těchto děl – 

Zakázané ovoce – zdobí prostory před Augustiniánským domem a svým způsobem tak láká i 

návštěvníky k nevšednímu gurmánskému zážitku. 

„Jde vlastně o nakousnuté jablko. To symbolizuje začátek, kdy si Eva kousla do zakázaného 

ovoce. A tím, že je tvořeno jako z formiček na cukrovinky, tedy něčeho, co lze brát také jako 

hřích, jde tedy o spojení určité symboliky víry s jídlem. 

„Není náhoda, že jsme se potkali právě v gastronomii. Chceme přinést lidem nové poselství, 

kterým je propojení gurmánských zážitků s originálním designem, a být tak zároveň i 

inspirací pro všechny. " přiblížil dále marketingový manažeru Augustiniánského domu 

Roman Taťák. 

Kromě uměleckých děl si mohou právě v tomto hotelu lidé vychutnat i tradiční regionální 

jídla, která pocházejí z rukou místního šéfkuchaře. 

 

 

ZAKÁZANÉ OVOCE, 2012 

  

Dalo by se říci, že jablkem vše začalo. Jablko, nejen jako symbol, doprovází člověka od 

počátku historie. Utržení jablka ze stromu poznání bylo prvotním hříchem lidského pokolení. 

Pokusil jsem se přenést problematiku odepření si něčeho výjimečného do dnešní doby, kdy 

právě různé delikatesy a deserty se stávají pro mnohé lidi oním zakázaným ovocem. Jablko 

bylo jako první , deserty a sladkosti jsou servírovány jako chod poslední. 

Spojil jsem tyto dva významy v jeden celek, kdy tvar jablka je tvořen z několika stovek 

prvků, tvarově vycházejících z papírových košíků servírovaných pod cukrovím či deserty. 

Tento tvar jsem vybral záměrně také proto, že díky jednoduchosti své formy je znakově 

rozpoznatelný a všem čitelný. 

 


