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KDO JSME : 

Centrum Vlasty Buriana je nezisková organizace. Rok vzniku 2015. Je 
to novostavba, moderní městský dům, který svojí činností připomíná 
mimořádnou osobnost filmového a divadelního herce, zpěváka, sportovce, 
jednoho z nejslavnějších libereckých rodáků – Vlastu Buriana. 

Projekt iniciovala Společnost Vlasty Buriana o.p.s., která dlouhodobě svými 
akcemi připomíná význam a odkaz tohoto výjimečného umělce.

Návštěvníkům nabízíme ke shlédnutí expozici fotografií, dokumentů, 
filmových plakátů, knih a kompletní filmografii ze života Vl. Buriana.

Pořádáme besedy o filmech, komentované prohlídky, procházky 
„Po stopách Vlasty Buriana“. Popularizujeme jeho zálibu v kulinářství.

Pro školní mládež  a studenty nabízíme besedy s přednáškami etikety 
a programy o Vl. Burianovi, které je inspirují ke slohovým úlohám.

Využíváme malé tělocvičny pro pravidelné cvičení.

Založili jsme dramatický kroužek pro děti pod odborným vedením herce. 

Pořádáme výstavy obrazů i fotografií, podporujeme místní umělce. 
Vernisáže jsou ozvláštněny kulturním programem. Oblíbené jsou 
cestopisné přednášky.

Nabízíme drobné upomínkové předměty, turistické vizitky, poštovní 
známky, pohlednice, hrnečky s logem, magnetky výhradně s vyobrazením 
Buriana. 

Budova je bezbariérová s výtahem, proto nás často navštěvují senioři 
i vozíčkáři. 

Úzce spolupracujeme s Krajskou radou seniorů a komunitním střediskem 
Kontakt.



Kavárna, galerie Vl. Buriana Projekční místnost

Akce pro školní mládež Přednáška etikety

Besedy s biografem Písně Vl. Buriana, kulinářství

Upomínkové předměty, čítárna Arch. Pavel Šťastný a Eva Jiřičná, ocenění



STRUČNĚ o Vlastovi Burianovi : 

Narodil se 9. 4. 1891 v Liberci, Lucemburské ul. v těsné blízkosti dnešního Centra 
Vl. Buriana. Otec byl krejčí, zanícený vlastenec.

Chodil do obecné školy, dnešní ZŠ 5. Května.

V  r. 1901 se rodina přestěhovala do Prahy. Zde se vyučil obchodním příručím, 
byl mimořádně nadaný na  sport. Věnoval se především fotbalu, chytal za  A.C. 
Spartu.

Jeho komediální talent však byl nepřehlédnutelný. Začínal v kabaretech, později 
založil vlastní divadlo (dnes Divadlo komedie). 

Natočil 36 filmů, první 4 byly němé. Všechny filmové a  divadelní role stály 
na  jeho geniálním herectví a skvělé improvizaci. Filmy jako Přednosta stanice, 
U pokladny stál, Lelíček ve službách Sherlocka Holmese a další se hrají dodnes.

Vypracoval  se v bohatého a úspěšného herce. Dodnes patří k elitě naší kulturní 
historie. 

Za okupace v r. 1944 mu Němci zavřeli divadlo. V r. 1945 Češi zavřeli Buriana. Byl 
nařčen z kolaborace s Němci a odsouzen. Vše na základě nepravdivých obvinění, 
pramenících ze závisti. 

Byl mu zabaven veškerý majetek, nesměl hrát ani vystupovat na  veřejnosti. 
Nejhůře nesl ztrátu cti. 

Na  sklonku života účinkoval pouze v  estrádních vystoupeních. Zemřel 
v zapomnění v r. 1962 v Praze. 

Plně rehabilitován byl až v r. 1994. Pochován 
je na  vyšehradském Slavíně, kam byly 
jeho ostatky přemístěny z  vinohradského 
hřbitova v r. 2002. 

 Budova Centra Vlasty Buriana byla oceněna 
v  prestižní architektonické soutěži GRAND 
PRIX v  kategorii NOVOSTAVBA (květen 
2016.) Autorem projektu je mladý liberecký 
architekt Pavel Šťastný. Stavbu osobně 
navštívila a doporučila k ocenění světoznámá 
designérka arch. Eva Jiřičná.


