




Tøetí sezona pøedstavuje v životì každé galerie významné období. 
Samotný výstavní prostor ztrácí punc žhavé novinky a stává se souèástí 
kulturního prostøedí mìsta. Zájem obecenstva se více pøesouvá 
k vystavujícím umìlcùm a jejich pracím. Do popøedí vystupují otázky 
promyšlenosti výstavní koncepce, udržení a zvýšení dosažené kvality 
expozic, výbìr vystavovaných dìl, kulturní marketing, návštìvnický 
servis, propagace a desítky dalších drobnìjších problémù. Galerie 
Orlovna v roce 2010 zvyšuje oproti pøedchozím létùm poèet výstav 
na dvojnásobek. V souladu s výstavní koncepcí nabízí návštìvníkùm 
ucelenou kolekci od prací žákù a studentù výtvarných oborù, pøes 
objevování mladých umìlcù, až po nejvýznamnìjší osobnosti èeské 
výtvarné scény. Jejich pøehled najdete v tomto katalogu. Potìšující je, 
že se Galerie Orlovna stala v letošním roce souèástí Via Artis 
Arcibiskupského zámku a zahrad v Kromìøíži, kde je zaøazena vedle 
Zámecké obrazárny a Biskupské mincovny. Naplòuje se tak jedna 
ze základních myšlenek stojících u zrodu galerie: vzájemné propojení 
starého a souèasného výtvarného umìní v Kromìøíži. Je nám ctí, 
že i v roce 2010 získal projekt Galerie Orlovna „Kromìøížské výtvarné 
léto – souèasné umìní v památkách UNESCO“ záštitu Èeské komise 
pro UNESCO. Pøeji všem návštìvníkùm galerie bohaté kulturní zážitky.

Ing. Jiøí Antoš, CSc.
Pøedseda správní rady Galerie Orlovna

Michal Jemelka, Velké pùlky / Grand Halves, 2010
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                                                                                        Mìsto Kromìøíž 
                                                                                         je odedávna významným 
                                                                                           kulturním centrem regionu. 
                                                                                             Mnohými je vnímáno zejména jako
                                                                                                 mìsto hudby. Hudební tradice sahají 
                                                        až do 17. století, do slavné éry zámecké kapely biskupa Karla         
                                                      Lichtensteina Castelcorna vedené Pavlem Josefem Vejvanovským. 
                                                 Hmatatelným dùkazem zachovaným do dnešní doby je hudební archiv 
                                           na zdejším zámku, který uchovává více než šest tisíc pøevážnì barokních 
                                      skladeb. Bohatý hudební život se opírá i o mnohaletou pùsobnost hudebního 
                                   školství, jehož poèátky sahají až do roku 1882. Každoroènì se ve mìstì konají tøi velké 
                                    hudební festivaly, které na sebe témìø plynule navazují. Ve mìstì pùsobí nìkolik 
                                      pìveckých sborù, které sklízejí úspìchy daleko za hranicemi naší zemì. 
 
                                     Tìší nás, že mìsto je v poslední dobì také zajímavým cílem milovníkù výtvarného 
                                           umìní. Na zámku je rozsáhlá sbírka obrazù významných evropských malíøù, 
                                    považovaná za druhou nejvýznamnìjší v naší zemi. V Muzeu Kromìøížska je stálá 
                            expozice díla slavného kromìøížského rodáka Maxe Švabinského. V poslední dobì 
                     se ve mìstì konaly pozoruhodné výstavy (Andy Warhol, Salvator Dalí), konají se výstavy 
                    našich místních výtvarníkù, výtvarníkù z partnerských mìst a mnohé další. Tento výèet 
                               je v posledních tøech letech obohacen zajímavými akcemi konanými 
                     v Galerii Orlovna mìsta Kromìøíže, která se zamìøuje pøedevším 
           na prezentaci souèasných a zaèínajících umìlcù všech výtvarných oborù. 
            Poèet výstav v galerii se každoroènì zvyšuje. O kvalitì se mùže každý 
    pøesvìdèit i z této roèenky. 

 Cílem o. s. Galerie Orlovna je nejen poøádání výstav, ale také rekonstrukce 
         prostor bývalé arcibiskupské vodárny s pùvodním technickým 
                      zaøízením. Pokud se podaøí obì èásti objektu propojit, 
                                        vznikne moderní multifunkèní kulturní prostor.  
                                                  Mìsto Kromìøíž tím získá pozoruhodné 
                                                                                 výstavní prostory, jaké jistì 
                                                                                                       nenajdeme široko 
                                                                                                                         daleko.

MUDr. Jarmila Èíhalová
místostarostka mìsta

Mìsto a galerie



                                                   GO!
                                              „Jdi! 
                                            Bìž 
                                        se tam 
                                    aspoò podívat! 
                                To by pøece bylo nìco, galerie moderního umìní v komplexu 
                           Arcibiskupského zámku a zahrad“, øíkal mi vnitøní hlas, když jsem 
                       se dovìdìl o úmyslu umístit galerii do bývalé orlovny. A šel jsem. 
                    Spolu s Jiøím Antošem jsme se rozhlédli po skladišti a já jsem vidìl, 
                že by to šlo. V letošní sezonì je již Galerie Orlovna zaøazena do nové 
           prohlídkové trasy za umìním. Lze tak na jednu vstupenku vidìt 
        zámeckou obrazárnu, výstavu v galerii moderního umìní a biskupskou 
   mincovnu. Byl tady jasný cíl a vùle spolupracovat. Zaèíná nová sezona 
a galerie již má své pravidelné návštìvníky a všichni vìøíme, že jich bude 
    pøibývat. Pro Národní památkový ústav a jeho správu zámku je to další 
        pøíklad, jak vracet do památek život a jak hledat partnery, se kterými lze 
            zpøístupnit nové prostory. Máme spolu s obèanským sdružením, které 
                galerii provozuje i plány do budoucna. Rozšíøit galerii o prostor 
                   vodárny. Už jsme si øekli, že by to šlo. Je to samozøejmì otázka penìz, 
                        ale co dneska není? Zkusíme se pro zaèátek do vodárny aspoò 
                            podívat. Za nìjaký rok tam snad budou proudit návštìvníci. 
                                Již letos je však v Galerii Orlovna pøi každé návštìvì nìco 
                                   k vidìní. Bìžte 
                                        se tam 
                                            podí-
                                               vat.
                                                  GO!

Ing. Jan Slezák
Øeditel
Národní památkový ústav 
Územní odborné pracovištì v Kromìøíži5
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Fakulta stavební vysoké školy báòské, navazuje na 166 let starou tradici výuky 
stavebních disciplin v Ostravì. Studijní obor mìstského stavitelství a inženýrství 
poskytuje svým absolventùm ucelený soubor znalostí z teorie stavby mìst, 
technické infrastruktury a urbanismu. Mìsto Kromìøíž s Galerií Orlovna 
realizovaly výstavu studentských prací z tohoto oboru zejména pro pragmatický 
pøístup ostravské stavební fakulty k souèasným potøebám mìst a obcí. Pro 
reálný koncepèní pøístup k rozvoji osídlení zamìøený na pøestavbu nevyužitých 
a opuštìných ploch uvnitø zastavìného území. Studenti i uèitelé této fakulty 
uchopili územní rozvoj sídel nikoliv z hlediska akademicky výluèné tvorby, ale 
z pozice potøeb veøejné správy. Výstava prací byla umístìna na frekventovaném 
místì vstupu do kromìøížské radnice a vzbudila oprávnìný zájem veøejnosti. 

OSTRAVSKÉ STAVITELSTVÍ A INŽENÝRSTVÍ

DODATEK

Výstava absolventských prací

TEXT VYPRACOVAL

Ing. arch. Jan Slanina 

FAKULTA STAVEBNÍ
VŠB - TU OSTRAVA

KATEDRA MÌSTSKÉ
STAVITELSTVÍ - 222

MÌØÍTKO

ÈÍSLO VÝKR.

1:150
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FORMAT    210X210

05/03 – 01/04/2010



PRÙØEZY

Kromìøížské výtvarné léto 
bylo v Galerii Orlovna zahájeno 
výstavou Prùøezy. Pøedstavily 
se dvì Základní umìlecké školy 
- Kromìøíž a Brno-Veveøí. 
Výtvarné obory tìchto škol 
pøedstavily širší obèanské 
i odborné veøejnosti své práce 
na této velkoryse a pøesvìdèivì 
koncipované výstavì v Malé 
galerii Muzea Kromìøížska 
a v Galerii Orlovna.

Na výstavì byly prezentovány 
práce žákù a studentù od pøed-
školního vìku až po maturanty, 
od kratších výtvarných øad pøes 
tematické celky po výtvarné 
projekty. Nebyly vynechány ani 
práce žákù - výrazných 
individualit. 

S radostí jsme procházeli mezi 
vystavenými pracemi a obdivo-
vali bohatství nápadù, originalitu 
zpracování i široký rozsah 
použitých výtvarných materiálù. 
Z vystavených prací byl patrný 
velký posun ve vývoji výtvarné 
výchovy i jeho pøiblížení 
se k ideálùm, o kterých výtvarní 
pedagogové vždy snili 
- komplexnì pùsobit na kultivaci 
smyslù a schopnost samostatné 
tvoøivosti. A souèasnì zde 
zaznívaly myšlenky 
Jana Amose Komenského 
o hravé škole i nejmodernìjší 
tendence výtvarného umìní. 
Krásná výtvarná dobrodružství 
zde provázely symbolické hry, 
ale i konstruktivní hry 
až po projevy dokonalého 
výtvarného myšlení.

05/03 – 01/04/2010



8

Nìkteré vystavené projekty 
diváky zaujaly. V orlovnì jsme 
se procházeli cestou, na které 
dìti malovaly, kreslily, hledaly 
rytmus, aby dospìly 
k historickému období 
gotického umìleckého slohu 
a zde nacházely souvislosti,
pøesahující toto období 
- barevné vitráže, svìtelné 
obrazy. Koruna královny
Meluzíny dokázala, jak se dá 
pracovat s papírem. 
Netradièním nástrojem
malování byla i tenisová raketa. 
Byli jsme také svìdky 
tenisového zápasu na papíøe.

Mgr. Jitka Dvoøáková

Výstava to byla krásná. 
Ale musíme si také uvìdomit, 
že za každým souborem
vystavených prací se skrývá 
velmi rozsáhlé zázemí jejich 
vzniku. Zde ve složitém 
rozumovém a citovém procesu 
vede výtvarný pedagog citlivì 
své žáky cestou, která 
nepøekraèuje možnosti 
dìtského vnímání a vyjadøování, 
bez nepøimìøené abstrakce 
dospìlých, k pøirozenému 
výtvarnému projevu k 
objevování schopností dítìte, 
k intenzivnímu prožitku tvoøivé 
akce a zvláštnímu uspokojení 
a radosti z nìho. 
S tím je spojeno mnoho dalších
vztahù dítìte ke skuteènosti 
- zkoumání a vnímání svìta 
všemi smysly, rozhodování 
o zvoleném výtvarném postupu, 
prosazování vlastních myšlenek 
a zámìrù a v neposlední øadì 
také získávání dovedností 
a návykù ve výtvarné práci. 

Je obtížné pøivést žáky 
k uvolnìní pøedstavivosti 
a fantazie natolik, aby vidìly 
svìt novýma výtvarnýma oèima. 
Podaøí-li se to, je to jejich výhra 
a takové dìti již obvykle 
získávají trvalou schopnost 
nazírat na svìt kolem sebe 
tímto zpùsobem. Oceòujeme 
práci uèitelù výtvarných oborù
Zemánkové a Babocké z Brna 
a Kuèerové, Hrazdilové, 
Lednické, Ponížilové, Skácelové 
a Wiesnera z Kromìøíže.



JUST A MAN aneb JEN ÈLOVÌK
MICHAL JEMELKA  /  13/04 – 03/05/2010

   První samostatná výstava Michala Jemelky pøedstavuje ve výbìru pøehled autorovy dosavadní tvorby 
a pøedevším na velkých formátech dokumentuje jeho vývoj i souèasné smìøování. Jako základní téma 
je zde prezentováno mužské tìlo v idealizované podobì, lidská figura ztvárnìná osobitým rukopisem, 
se snahou o preciznost vyjádøení a technicky dokonalý výtvarný projev. Rané práce ze studentských 
let se vyznaèují hledáním, jak sebe samého coby autora, tak vlastního místa v životì. Vznikají tak první 
oleje, na kterých je patrná snaha o symbiózu abstraktní a figurální malby, inspirace surrealismem, 
technicky dokonalým výtvarným projevem H. R. Gigera a jeho „odlidštìním“ tìla pomocí mechanických 
prvkù, ale pøedevším tvorbou malíøe Zbyška Siona z 60. a 70. let, vyznaèující se expresivní barevností, 
výrazovou brutalitou a aktualizací tradièních symbolù a témat. Jemelka zde využívá pro svou figura-
tivní plošnou malbu barvu jako nástroj vytváøení emocí, kombinací až nerealistických barev vyjadøuje 
prostor. V tomto poèáteèním období se na barevné ploše objevuje motiv opakujících se modifikovaných 
postav, odlišených právì použitou barvou, využitím hry svìtla ke zdùraznìní napø. citové vyprahlosti, 
konfrontace s pøedsudky a sociální diskriminací, až ke zklidnìní, které pøináší vyrovnání se s okolím. 
Pøedznamenává tak autorùv posun k vyjadøování motivu na více zdánlivì samostatných plátnech, 
která získávají svùj zamýšlený význam až dotvoøením pøi koneèné instalaci.
   I v novìjší tvorbì Michal Jemelka využívá možnosti velkých formátù, kde prostor modeluje pomocí 
barevných pískù. Nosným prvkem zùstává stále figura (mužské tìlo je zde ovšem pouze zástupným 
prvkem, který lze bez problémù zobecnit) modelovaná teï pomocí barevných ploch, se zøetelným 
posunem k abstraktnímu vyjádøení. Autor segmentuje tìlo do samostatných èástí, které pak „stvoøí“ 
opìtným složením. Tato hra s tìlem jako dìtskou skládaèkou tematicky odkazuje na Jemelkovy starší 
práce z devadesátých let. Znepokojující, až násilné vyznìní cyklu Lov, kdy se znovu vrací k motivùm 
podobenství chování lidí a zvíøat, je zdùraznìno využitím pozadí jako symbolu zvíøecí srsti vytváøející 
mimikry, které jsou dùležité pro pøežití v pøírodì, ale stejnì tak v dnešních èásteènì odcizených 
lidských vztazích. 
   V díle Obìtovaný  dochází k rozbití figury do samostatných èástí následnì spojených tradièním 
symbolem zvýraznìným i zvolenou barevností. V nejnovìjších pracích Michala Jemelky Tøetí do páru 
a Velké pùlky již je téma zcela zatlaèeno do pozadí a dùležitým se stává pojetí celé plochy a pøedevším 
její barevné uchopení. Dílo výtvarníka Michala Jemelky nevypovídá  jako solitéru 
putujícím životem a vztahy. Vypovídá pøedevším o snaze  a život skuteènì vnímat.

…jen o èlovìku
být èlovìkem

Mgr. Markéta Mercová, Dr.



       TØETÍ DO PÁRU / ODD-ONE IN

       2009 

       HLAVA (støíbrná) / A HEAD (silvered) 

       2008

       ZOTROÈENÍ / THE ENSLAVEMENT

       2006 

       LOV / A HUNT

       2007 

kombinovaná technika, plátno 

mixed media, canvas, 200 x 133 cm

kombinovaná technika, plátno 

mixed media, canvas, 62 x 44 cm

kombinovaná technika, sololit 

mixed media, fiberboard, 140 x 60 cm

kombinovaná technika, sololit

mixed media, fiberboard, 80 x 300 cm
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dr ak. soch. Rostislav Illík
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlínì

Ateliér Grafický design (AGD) je jedním 
z jedenácti ateliérù Fakulty multi-
mediálních komunikací Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlínì. Byl založen - jako 
první - v roce 1996 panem
akademickým malíøem Janem 
Meisnerem a v tzv. nultém roèníku mìl 
tøi studentky. Od té doby AGD vychoval 
desítky absolventù v obou stupních 
vysokoškolského vzdìlání. Bakaláøské 
studium je tøíleté, ukonèené získáním 
titulu BcA., navazující magisterské 
je dvouleté, ukonèené získáním titulu 
MgA. 
V souèasnosti je možno studovat AGD 
ve dvou základních formách studia: 
V prezenèní (denní) a pro zájemce 
o studium, kteøí již mají za sebou 
odbornou praxi také v kombinované 
formì (døíve dálkové). Nyní studuje 
v prezenèní formì 48 studentù 
a v kombinované formì 35 studentù.

Souèasný grafický design je obor, který vyžaduje 
od studujících pøirozený výtvarný talent, 
všeobecný kulturní pøehled, poèítaèovou 
gramotnost, notnou dávku znalostí, úsilí, píle 
a mnoho hodin strávených pøi tvorbì grafických 
øešení a aplikací. Dnes je díky poèítaèové 
technologii samozøejmostí, že grafický designér 
pøedává svùj produkt, projekt tzv. ,,na klíè“, tedy 
pøipravený kompletnì do tisku a k realizaci. Aby 
to vše zvládl, potøebuje patøièné odborné 
vzdìlání, které jednak ovlivòuje pochopení 
celého oboru a pøímo i dosažené výsledky. 
Jakým zpùsobem probíhá a graduje proces výuky 
v AGD se tato výstava snažila objasnit co nejširší 
veøejnosti. Na základì graficky znázornìného 
diagramu studia grafického designéra na FMK 
v úvodní èásti výstavy se návštìvníci mohli 
seznámit se vším, co musí absolvovat studenti 
AGD bìhem svého studia. Pro zájemce byla 
rovnìž pøipravena osobní prezentace pedagogù 
AGD v Galerii Orlovna každé úterý po dobu 
konání výstavy. Na tìchto setkáních máte 
možnost vyslechnout odborný výklad 
k vystavovaným pracím a dovìdìt se vše o studiu 
v ateliéru Grafický design a FMK. 

ATELIÉR GRAFICKÝ DESIGN
Výstava studentù grafického designu Fakulty multimediálních komunikací 

11/05 – 31/05/2010 



PAVLÍNA JAŠKOVÁ / 

KATEØINA ORLÍKOVÁ / 

Mladý Obal / Obalový design na cukrovky

Logo KCZ

ONDØEJ KAHÁNEK / 

JANA MACUROVÁ / 

Vlastní portrét

Emauzy
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   Fotografie Vladimíra Židlického se v posledních letech objevují v pøedních svìtových výstavních síních 
(Paøíž, New York, Jekatìrinburg, Bratislava, Chiasso ad.). Galerie Orlovna ve spolupráci s autorem 
pøipravila do Kromìøíže kolekci, která pøedstavuje výbìr z tvorby za necelých pìt let. Po Uherském 
Hradišti a Hodonínì se Kromìøíž stává letos dalším moravským mìstem, kde se s výjimeènými 
fotografiemi tohoto autora mùže veøejnost setkat.
   Vladimír Židlický patøí k umìlcùm, kteøí se na konci 60. let po øadì experimentù s malbou, kresbou 
a dalšími médii, systematicky zaèal vìnovat fotografování. Brzy eliminoval fotografii reportážní 
a dokumentární, a také celou velkou oblast komerèní fotografie. Malíøská minulost a z toho vyplývající 
intuitivní potøeba manuálních zásahù do jinak silnì exaktního média pøedurèila jeho smìøování 
až do souèasnosti. V dobì svého vzniku jeho „fotoobrazy“ èasto vyvolávaly více rozpakù než pochopení, 
avšak velmi brzy zaèaly pronikat na výstavy do západní Evropy i USA, a do svých sbírek je zaøadila
mnohá významná svìtová muzea jako Centre Georges Pompidou v Paøíži, Museum of Modern Art 
v New Yorku, Ludwig Museum v Kolínì nad Rýnem ad.  
   Co se týká tématu. Zpoèátku ho zaujala krajina, krajina industriálního Hodonínska (odkud pochází),
zátiší. Uvedením reálných postav na scénu zvýraznil existenciální problematiku. Docílil tím i užšího 
kontaktu s diváky.  Postupnì figura pøevládla. A tady pøedevším žena jako vìèná inspirace, i když 
pracoval samozøejmì I s mužským modelem. Židlický se zamìøil na inscenovaný moment a díky tomu 
(èasto vìdomì, nìkdy mimodìk) navazuje na tradici umìlcù jako František Drtikol, Josef Sudek nebo 
ze zahranièních fotografù Willy Kessels. Z dnešního pohledu mají tyto „fotoobrazy“ nejblíže k jakési 
konceptuální vizi, která faktickou realitu (figuru, prostor) více èi ménì ignoruje a používá ji jenom jako 
pøedlohu nebo základní stavební kámen. Ten je pak, èasto k nepoznání, opracován do koneèné podoby, 
rezonující s autorovým intuitivním pohledem na svìt. Smìøuje od skoro abstraktních kompozic s èastým 
používáním kresby svìtla k dramatickým scénám s nahými postavami, které zbavené konkrétních 
atributù místa a èasu plují v prostoru (figury bez tváøe), umocnìné hnìdým tónováním a rytím 
a škrábáním èástí negativù èi kresbou svìtlem do silnì stylizované podoby.

08/06 – 12/07/2010



   V roce 1977 zaèal Vladimír Židlický vyuèovat na oddìlení fotografie brnìnské umìleckoprùmyslové 
školy. Jeho pedagogické pùsobení trvalo až do konce ledna 1990 a bylo velmi úspìšné. Nìkteøí jeho 
žáci se nadále projevují na poli souèasné èeské fotografie  jako napø. Václav Šedý, Jiøí Víšek, Jiøí Korecký, 
Martin Vybíral. Následovala pomìrnì dlouhá tvùrèí pøestávka, kdy se vìnoval øízení rodinné firmy. 
Odmlka, i když ne absolutní, trvala více než tøináct let. I v té dobì probíhaly pøedevším zahranièní 
výstavy, úèastnil se skupinových výstav a vedl workshopy. Rok 2006 však znamenal absolutní návrat 
k pøerušené tvorbì. Vrhl se do práce s novou energií a s novými tvùrèími ambicemi. Digitální 
technologie, na níž pøešel, zjednodušila pøístup k barevné fotografii, které se do té doby vyhýbal. 
Magická síla barvy a nové tvùrèí možnosti z ní vyplývající ho pøemohly a staly se programem, který 
se asi hned tak nevyèerpá. Na jeho souèasných fotografiích se setkáváme nejen s barvou, ale poprvé 
i s pohledy modelù. Poprvé mùžeme pøesnì vidìt také scénu, kterou se mùže stát velký ateliér 
s vysokým stropem, pozadím, závìsy a kobercem nebo obývací pokoj (Pøíjemná návštìva è. 2, 2009),
divadelní jevištì apod. Model již není jen zjevením, ale stal se tìlem pøítomným. Tìlesnost v Židlického 
posledních „inscenacích“ také dovoluje nové motivy: široce otevøená ústa portrétované ženy hned 
na nìkolika obrazech vyjadøují nìco jako bezhlasý køik. V názvech dalších tiskù jsou jasnì pojmenovaná 
gesta a autor je, víc než døíve, zasazuje do divadelního kontextu (Scénický bìh, 2009, Night game, 2008). 
Nìkteré témìø jednobarevné skupinové choreografie, uspoøádané jako fresky pøipomínají prvky 
ze starších dìl.
    Židlický, který zaèínal svou umìleckou kariéru jako malíø, se obvykle odkazoval na spøíznìné umìlce: 
na futuristu Giacoma Ballu (v roce 1981), Františka Muziku (v roce 1982), dnes pøidává poctu Gustavu 
Klimtovi. A právì tato fotografie se objevila na obálce nové knihy, která uvidìla svìtlo svìta a byla 
pokøtìna pøi vernisáži v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti v lednu 2010. Výstava 
z Uherského Hradištì putovala do Domu umìní v Hodonínì, odtud do Paøíže, dalším mìstem bude 
švýcarské Chiasso, New York, nyní Kromìøíž.

 
 studium fotografie na Filmové a televizní fakultì AMU Praha (FAMU, 1971-1975)

1977–1990 vyuèuje fotografii na SUPŠ v Brnì

1992–2004 vìnuje se øízení rodinné firmy (dochází ke znaènému omezení a pøerušení tvùrèí èinnosti)

od roku 1990 nepravidelnì vede workshopy a pøednáší o fotografii (Èeská republika, Rakousko, Dánsko, Francie, Belgie, 

Slovensko, Rusko)

v roce 2005 opìt se plnì vìnuje umìlecké tvùrèí èinnosti jako nezávislý fotograf

2008 kurátor evropského projektu "DERNIERA"

2009 jeho monografie ocenìna v Bratislavì na Mezinárodním mìsíci fotografie jako nejlepší publikace souèasné fotografie 

ze støední a východní Evropy vydaná v letech 2007 až 2008.

*1945 / HODONÍN

PhDr. Milada Frolcová



Zvláštní hra /

Kouzlo intimity /

 

 

Special Play, 2008

Charm of Intimacy, 2009
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Vìtší než malé množství vìtších 
než menších obrazù, kresby, 
fotografie a snad i nìjaké video, 
animace a objekty pøedstavují 
reprezentativní prùøez prací 
šesti autorù, kteøí se víceménì 
dobøe znají, kteøí mnohdy 
studovali na stejných školách 
a ve stejných ateliérech. 

Autoøi výstavy mají spojenou 
potøebu hledání a vytváøení 
osobních svìtù, kde hrdiny jsou 
èasto oni sami, a� už skrytì, 
nebo pøímo. Malují, kreslí 
a jinými zpùsoby zachycují 
pøíbìhy z reálného i smyšleného 
svìta, nebo se obèas zaplétají 
do pøíbìhu, mnohdy i nìkoho 
úplnì jiného. Prolínají se v nich 
hrdinové pop kultury, stejnì 
jako pøedmìty každodenního 
života, sny, parodovaný svìt 
filmu, literatury nebo reklamy.

Autoøi a tvùrci této výstavy 
upøímnì doufají, že zážitky z ní 
divákovi vydrží dlouho 
a zanechají v nìm 
nezapomenutelný dojem. 
A vzhledem k tomu, že i malé 
dìti v indonézské továrnì 
na tenisky si vydìlají více než my, 
je tato výstava prodejní!

LuLu

Petr Baøinka / Simona Blahutová / Lucie Ferliková / Denisa Krausová / Lukáš Malina / Petr Strouhal

20/07 – 23/08/2010
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Simona Blahutová

*1979 / Zlín

     VŠUP v Praze (2000–2002)

    Snaží se tvoøit ve 2D i 3D prostoru. Dùležité pro nìho je, 
     aby spolu vìci vzájemnì fungovaly a doplòovaly se. 
     Aby daly dohromady imaginární království plné 
     podivných bytostí a pohádkových pøíbìhù, ve kterých 
     se zrcadlí naše všední realita.

     Žije a pracuje støídavì v Praze a ve Zlínì.

     ENDLAND No4 / 2010 / akryl, pøekližka / 100 x 70 cm

*

POHLED DO TVÁØE ÈASU (DOSTAVENÍÈKO NA OKRAJI SVÌTA) 
      2009 / akryl, sprej, lak a plátno / 180 x 120 cm

1980 / Zlín

     AVU v Praze (2000–2006)

     Obrazy vycházejí z pøipravených koláží, jsou 
     vytvoøeny kombinováním barev, sprejù 
     i vlepováním útržkù èasopisù. Kolážovitý 
     charakter je v obrazech zachováván, pomáhá 
     zvýraznit iluzi prostupování rùzných dimenzí-
     èasù. Hlavním tématem zùstává èlovìk, který 
     je jakýmsi vìznìm tohoto Èasu = trvání, èlovìk 
     hledající øešení - tedy místo, kde se stala chyba.

     V souèasnosti žije a pracuje v Praze.

     
 

Simona BlahutováSimona BlahutováSimona BlahutováSimona BlahutováSimona BlahutováSimona BlahutováSimona Blahutová

Petr BaøinkaPetr BaøinkaPetr BaøinkaPetr Baøinka Petr BaøinkaPetr BaøinkaPetr BaøinkaPetr BaøinkaPetr BaøinkaPetr BaøinkaPetr Baøinka

Simona Blahutová



Lucie Ferliková

Denisa Krausová

*1979 / Kyjov

     FaVU VUT v Brnì (1999–2004)
     AVU v Praze (2004–2005)

     Jejími nejèastìjšími inspiracemi jsou sny, regresivní 
     vzpomínky, náboženství, mýty a jejich symbolika, 
     severská gotika, manýrismus, umìní dálného východu, 
     Alenka v øíši divù, Èervená karkulka, Jan Švankmajer, 
     neomezenost prostoru, formy i vyjádøení street artu 
     a jeho schopnost propojování slovních i obrazových 
     høíèek.

     Od roku 2006 uèí malíøství a kresbu na SSUPŠ Zámeèek 
     v Plzni. Žije v Praze.

     AKT KYBELÉ / 2005 / akryl, plátno / 150 x 190 cm

*1981 / Jihlava

     FaVU VUT v Brnì (1999–2005) 
     
     Obrazy staví na základech propracované kompozice,
     nazvìtšovaných artefaktù, propletených  s reálnou 
     krajinou, která dává obrazu øád. Èasto pracuje se zmìnou
     mìøítka zobrazovaných objektù a vytváøí tak vlastní
     „pseudoarchitekturu“, která je podnìcována  
     vzpomínkami na náhodnì nalezené lesní „minizahrádky“. 
     Dùležitým aspektem její práce jsou detaily – hledání
     takzvaných „nalezencù“, stínù, které jsou deformovány
     do nových, nám povìdomých forem.

     Žije a pracuje v Jihlavì.

     ZÁTIŠÍ LOVECKÉ II. / 2009 / olej, plátno / 135 x 190 cm

Lucie FerlikováLucie FerlikováLucie FerlikováLucie FerlikováLucie Ferliková

Denisa KrausováDenisa KrausováDenisa KrausováDenisa KrausováDenisa Krausová

Lucie Ferliková

Denisa Krausová Denisa Krausová

Lucie FerlikováLucie Ferliková



Petr Strouhal Petr Strouhal

Lukáš Malina
*1980 / Uherské Hradištì 

     FaVU VUT v Brnì (1998–2004)

     Mezi jeho nejèastìjší inspiraci patøí sny, detektivky drsné 
     školy, staré fotografie, filmy noir, upírské a vlkodlaèí 
     horory, støedovìké bitvy, animované filmy, hravost 
     a poetika street artu a renesanèní malíøství.

     Žije v Uherském Hradišti.

     HROZIVÉ MUŠLE A SNÌHULÁKOVA KOSTRA
      1998 / olej, plátno / 130 x 175 cm

*1977 / Prostìjov

     FaVU VUT v Brnì (2001–2006) 
     FAMU v Praze (2004–2005)
 
     Na škole se zabýval malbou, videoartem, animací a témìø 
     dadaistickými asamblážemi z masa, odpadkù, obalù 
     a jiných marginálních a nepotøebných vìcí. V poslední 
     dobì se vìnuje pøedevším fotografii. 

     Od roku 2006 žije a pracuje v Praze.

     EMANUELA / 2009 / fotografie

Lukáš MalinaLukáš MalinaLukáš MalinaLukáš MalinaLukáš MalinaLukáš MalinaLukáš MalinaLukáš Malina Lukáš Malina

Petr StrouhalPetr StrouhalPetr StrouhalPetr StrouhalPetr Strouhal Petr StrouhalPetr Strouhal Petr StrouhalPetr Strouhal



FRANTIŠEK HODONSKÝFRANTIŠEK HODONSKÝFRANTIŠEK HODONSKÝ
31/08 – 04/10/2010

FRANTIŠEK HODONSKÝFRANTIŠEK HODONSKÝ

1959 – 1963  
1963 – 1969  ( prof. František Jiroudek ) 
1990 – , vedoucí ateliéru krajináøské 
              a figurální malby 
1991 – 1997 , vedoucí ateliéru 
                          krajináøské a figurální 
1998 – dosud , 
              vedoucí ateliéru souèasné malby 

 od roku 1976
Zúèastnil se na  doma i v zahranièí

 od roku 1992
 od roku 1996

Zabývá se 
 v západních Èechách

SUPŠ v Uherském Hradišti
AVU v Praze

Docentem na AVU Praha

Profesorem na AVU Praha

Profesorem na Akademii umìní v Banské Bystrici

Samostatnì vystavuje
150 kolektivních výstav

Èlenem Umìlecké besedy
SÈUG Hollar

malbou, grafikou a plastikou
Žije a pracuje v Praze a Holostøevech

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY  /  VÝBÌR

1976 , ÚKDŽ (obrazy, kresby)
1978 , Galerie v Karlovì ulici (obrazy)
1979 , Galerie mladých Mánes (obrazy, kresby, plastiky)
1980 , Galerie V. Kramáøe (obrazy) 
           s P. Šmahou a R. Riedelbauchem
1991 , Oblastní galerie (grafika)
           , Galerie moderního umìní (obrazy)
1995 , Støedoevropská galerie (obrazy, grafika)
2000 , Oblastní galerie, Plovoucí smaragdy (obrazy, 
           plastiky, grafika) 
           , Galerie výtvarného umìní, Plovoucí smaragdy 
           (obrazy, plastiky, grafika)
           , Horácká galerie, Plovoucí 
           smaragdy (obrazy, plastiky, grafika)
           , Èeský institut (grafika)
2001 , Alšova jihoèeská galerie - Wortnerùv 
           dùm, Lužní prostor
           , Západoèeská galerie - Výstavní síò 13, Plovoucí 
           smaragdy
           , Západoèeská galerie, Lužní tìlo - Setkání s malíøem 
           F. Hodonským a jeho poezií

Praha
Praha
Praha
Praha

Liberec
Hradec Králové
Praha
Liberec

Hodonín

Nové Mìsto na Moravì

Maïarsko, Budapeš�
Èeské Budìjovice

Plzeò

Plzeò

*1945 / MORAVSKÝ PÍSEK

Monumentální døevoøezy Františka Hodonského, vytvoøené jako malíøsky cítìné tisky, mohou být 
považovány jako dokonalé ztìlesnìní jeho tvùrèího „doteku“ protikladù. Postupným vyrýváním 
do døevotøískové matrice vypracovává vzorce naplnìné rytmickou energií pøipomínající mikroskopické 
bunìèné struktury, rovinu, kde jsou procesy života nejzøetelnìjší. Vrstva se tiskne na vrstvu, èímž 
celková skladba získává svou pøíznaènou složitost tvaru a barvy. Tyto postupné vrstvy se samy o sobì 
stávají symbolem procesù pøírody. Místo, kde se matrice dotkne receptivního papíru, a tak po sobì 
zanechává své vizuální stopy, se neustále posouvá tím, jak do ní autor pøidává další a další vrypy. 
Výsledný obraz na papíøe, citlivá orchestrace barev a tvarù, má živou plasticitu nejen ve smyslu jisté 
sochaøské povahy, ale také ve smyslu plynutí èasu, které je do nìj zakódováno. Tak se plynulost 
Hodonského forem, nesených vodou, také stává symbolickou pro tok èasu, stejnì jako 
alegorická øeka života, se svým tokem od narození k smrti, vyskytující se v tolika rùzných kulturách.
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Richard Drury

2004 , Mìstské divadlo (spolupráce s Východoèeskou 
           galerií) (døevoøezy + verše)
2005 , Galerie výtvarného umìní - Letohrádek 
           Ostrov, Krajina roste nahá
           , Mìstská galerie (obrazy)
           , Galerie M.A. Bazovského (obrazy, 
           døevoøezy) s J.Hendrychem
2006 , Turèanská galerie, (obrazy, døevoøezy) 
           s J. Hendrychem
           , Severoèeská galerie výtvarného umìní, Lužní 
           (obrazy, kresby, plastiky)
2007 , Galerie u Bílého jednorožce (grafika)
2008 , Galerie výtvarného umìní, Doteky vody (obrazy, 
           plastiky, kresby)
2009 , Galerie Dolmen, Lužní formy, (obrazy, døevoøezy, 
           matrice)
2009 , Galerie Dolmen, Lužní formy, (obrazy, døevoøezy, 
           matrice)
2010 , Galerie Dolmen, Retrospektiva u pøíležitosti 
           vydání autorovy monografie

Pardubice

Karlovy Vary

Tachov
Slovensko, Trenèín

Slovensko, Martin

Litomìøice

Klatovy - Klenová
Most

Praha

Brno

Praha

Národní galerie  
Galerie hlavního mìsta  
Èeské muzeum výtvarných umìní 
Galerie moderního umìní  
Alšova jihoèeská galerie 
Východoèeská galerie 
Oblastní galerie 
Severoèeská galerie výtvarného umìní 
Horácká galerie 
Galerie umìní 
Galerie moderního umìní  
Galerie 
Galerie výtvarného umìní 
Moravská galerie 
Západoèeská galerie 
sbírka Galerie Dolmen
Galerie Wettingen 
Galerie døevoøezu Kyoto 

Praha
Prahy

Praha
Hradec Králové

Hluboká nad Vltavou
Pardubice

Liberec
Litomìøice 

Nové Mìsto na Moravì
Karlovy Vary

Roudnice nad Labem
Klatovy / Klenová

Hodonín
Brno

Plzeò

Švýcarsko
Japonsko

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Jejich vztah nezaniká pøi dokonèení tiskaøského procesu, pøestože již neexistuje fyzické spojení mezi 
matricí a papírem. Døevìná deska, reliéfní objekt, pokrytá pestrými barvami, které na ní byly naposledy 
nanášeny, se v tomto okamžiku stane umìleckým dílem sama o sobì. Vzorce grafik se obrácenì zrcadlí 
ve vzorcích na matrici, zatímco se optická reliéfnost grafiky odráží v doslovné plasticitì desky. Jak již 
bylo poznamenáno, v grafikách a malbách Františka Hodonského objevují se vzájemnì podnìtné rysy. 
Toto platí obzvláš� pro zpùsob, kterým pøevrstvuje tenké nánosy barvy, z èehož vzniká prùsvitná hra 
rùzných odstínù. Vztah mezi jednou a druhou disciplínou lze napøíklad sledovat v jednom z autorových 
nejnovìjších obrazù, Vodní vítr z roku 2008, kde protínající se vlnky, které autor pùvodnì naznaèil 
v døevoøezu se stejným jménem, se nyní objevují ve volnìjší podobì jako malba akrylem a olejem 
na plátnì. Jemnì stavìné plány, peèlivá vyváženost emotivních barev, náznak èirého svìtla nad 
hlubinami a pozvolný pohyb vodní hladiny rozèeøené nepatrným vanem vìtru sbližují Františka 
Hodonského k jednomu jeho spøíznìnému pøedchùdci, Claude Monetovi. Slova, kterými Jean-Louis 
Vaudoyer popsal Monetovy Lekníny v èasopise La Chronique des Arts et de la Curiosité v roce 1909, 
platí ve stejné míøe i pro tvorbu Františka Hodonského: „Zde, více než kdykoliv pøedtím, se malba blíží 
k hudbì a k poesii. Tyto obrazy v sobì mají vnitøní krásu, jež je jemná i pronikavá; jedná se o nádheru 
podívané a o radost z koncertu. Tato krása plastická je i krásou ideální.“

Prof. František Hodonský je zastupován  
www.galerie-dolmen.cz

Galerií Dolmen





Maková pole / 

Kvetoucí / 

Hnízda nad rybníkem / 

2010 / litografie / 27,5 x 44 cm

2010 / litografie / 27 x 44 cm

1989 / olej na plátnì / 80 x 100 cm
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Radní mìsta Kromìøíže
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Èestný èlen Klubu UNESCO Kromìøíž

Odborný lékaø

Mìstský architekt

Øeditel Národního památkového ústavu
ÚOP Kromìøíž

Odbor kultury MìÚ Kromìøíže
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