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Graficky jednoznaãnû vymezené tvary sklápí a pfiená‰í
do jin˘ch rovin a vytváfií… varianty struktur v mnoha di-
menzích. Zapletalovo deskriptivní cítûní prostoru… se
váÏe na pevn˘ vnitfiní fiád skuteãnosti.“ (17). Tyto obec-
né spojitosti s konstruktivním zaloÏením kubismu na-
b˘vají konkrétnûj‰ích podob vlivem scénografického
studia u prof. F. Tröstra, kter˘ byl pokraãovatelem
Vl. Hofmana, autora fiady kubistick˘ch fie‰ení divadelní
scény. Vedle rozvíjení kubistick˘ch podnûtÛ v prostoro-
tvorn˘ch kresbách a objektech (kresba Pokus o ãtvrtou
dimenzi, 1969 a objekt Zrození svûtla, 1970) se objevují
kubistické tendence pfiedev‰ím v Zapletalovû scénogra-
fii, provozované v 60. letech v plzeÀském Divadle
J. K. Tyla v osobitém rozvíjení dynamiky tvaru, svûtla
a prostoru (napfi. jeho návrh scény k baletu B. MartinÛ
Istar, 1967). Tato cesta mu byla zahrazena v normali-
zaci, vrátil se k uãitelské profesi, pozdûji od roku 1978
na v˘tvarné katedfie PF a souãasnû k návrhÛm grafic-
k˘ch a prostorov˘ch úprav. Ve volné tvorbû (napfi. kres-
by tuÏkou z cyklu Katedrály, 1996–98) se pak zejména
kresbou „…fiadí k tvorbû tûch nemnoha ãesk˘ch v˘tvar-

n˘ch umûlcÛ, ktefií jsou schopni zcela pfiirozenû s plnou
tvÛrãí invencí spojit abstraktní matematizované my‰lení
se senzitivní vizualitou malífie…“ (17). Smysl pro spojení
tûchto „nesmifiiteln˘ch“ pólÛ projevuje od roku 1990
také ve vedení UVU plzeÀské oblasti.

Pfiíklon ke kubistickému cítûní tvaru a nûkdy aÏ ku-
boexpresivní barevnosti se soustavnûji projevuje v tvor-
bû Stanislava Metelky (1936–1998). Ve sv˘ch obra-
zech, zejména v pojetí figury, se opírá o pevnou stavbu
tvarÛ volnû vycházejících z proporcí tûla a tváfie, po-
zmûnûn˘ch podle potfieby obrazové rovnováhy. Jde tu
o typickou kubistickou deformaci tûlesn˘ch prvkÛ do
svébytného znaku. Napûtí, vycházející z formotvorné
vÛle v konfrontaci s pamûtním záznamem lidské tûles-
nosti, zmírÀuje tlumením koloritu, pfiibliÏujícím se aÏ
k monochromnosti (olej Îenská figura, 1965–66). Tam,
kde je v zájmu zesílené v˘razovosti pojetí figurální tvar
kubisticky ostfie fiezan˘ch obrysÛ udrÏován v celistvosti,
je v˘znamové pnutí zesilováno barevnou kontrastností,
témûfi kubi‰tovského koloritu (ãerveno-zelenomodré la-
dûní profilovû pojatého oleje Don Quijote, 1978). Ma-
lífiovu v˘stavní aktivitu 60. let vystfiídala léta izolace
v normalizaãním období, kdy jsme mohli sledovat jeho
tvorbu jen v ateliéru. Krátce po rehabilitaãním návratu
do plzeÀské v˘tvarné obce se v nemoci po roce 1990

tvorba malífie dlouhodobû pfieru‰ila a v létû 1998 se
jeho úmrtím navÏdy uzavfiela.

Z plzeÀsk˘ch v˘tvarníkÛ narozen˘ch ve 40. letech,
ktefií se ve své tvorbû „potkali“ s kubismem, mÛÏeme
jmenovat napfi. sochafie Karla Nûmce (nar. 1946 v Pra-
ze). Do Plznû pfii‰el z praÏské sochafiské prÛpravy (vy-
uãen kamenosochafiem, studium stfiední odborné v˘-
tvarné ‰koly a AVU u K. Lidického) v roce 1974. Jeho
monumentálnû cítûné sochafiské zkratce nejlépe vyho-
vuje práce v kameni, kde se také nejzfietelnûji prosazuje
spfiíznûnost s kubisticky vyhranûn˘m tvarem (napfi. Dûti
na houpacím koni, pískovec, sídli‰tû Bolevec, 1986).
Vedle figurálního kubizujícího tvarování uplatnil K. Nû-
mec geometrizovan˘ rytmus rozehran˘ do prostorov˘ch
souvislostí i v dekorativnû symbolické poloze (reliéfy
Energie, Vesmír, DÛm techniky PlzeÀ, 1977 a objekt
Ruka, 1987). Kubismus uÏ ov‰em pro K. Nûmce ne-
mohl znamenat ono osvobozující nadechnutí jako pro
umûlce narozené v pfiedchozím desetiletí. V˘tvarné
vzdûlávání zapoãal jiÏ v 60. letech a doba jeho ná-
stupu na akademii (1968) byla u nás vstfiícná ke v‰em
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Jaroslav Zapletal: Istar, 1967, scénick˘ návrh, kresba tu‰í

Stanislav Metelka: Don Quijote, 1978, olej

Karel Nûmec:
Dûti na houpacím
koni, 1986,
hofiick˘ pískovec
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1990–2010
Galerie Jiřího Trnky, nám. Republiky 40, Plzeň
Vernisáž ve středu 17. února 2010 v 17 hodin
K výstavě promluví ak. mal. Jaroslav Zapletal
Kulturní program: Jan Ježek, housle

Beseda s pamětníky
4. 3. 2010 v 16.30 hodin
Galerie Jiřího Trnky

Otevřeno denně mimo neděli 
10–12, 13–17 hodin
sobota 10–14 hodin
Výstava potrvá do 13. 3. 2010

www.uvu-plzen.cz

Březina Karel (1922–2004)
Fládr Ladislav (1935–2007) 

Franče Miloš (1928–2007)
Frauknecht Karel (1925–1995)

Gryc Jan (1943–2002)
Havlic Jan (1938–1990)

Havlic Vladimír (1944–2004)
Hes Milan (1945–2002)

Hostaša Ivan (1948–2007)
Janke Svatopluk (1909–1995)

Jílek Zdeněk (1936–2004)
Jurík Stanislav  (1948–1993)
Kantor Jaroslav (1921–1996)

Kovařík Jiří (1932–1994)
Levora Vladimír (1920–1999)

Losenický Bronislav (1933–2006)
Metelka  Stanislav (1936–1998)

Patera Jiří (1924–2003)
Pavlas František (1931–1994)

Skolka Jan (1931–2005)
Sopr Alois (1913–1993)

Šteffel Josef (1928–2001)
Tázler Miroslav (1925–2007)

Topinka Lumír (1927–2002)
Vojatzoglu Savvas (1936–2006)
Votlučka Jaroslav (1913–1996)
Zikmund Miroslav (1931–2004)

Živný Zdeněk (1949–1998)   
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Město Plzeň
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
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Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
Dominikánská 12, 301 00 Plzeň
tel.: 377 236 938, 732 187 016 
e-mail: uvu-plzen@quick.cz
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Hosta‰a Ivan (1948–2007): (In Memoriam)
Havran, glazovaná keramika 

Zakrákoral havran, neviditelnû se vzná‰ející v ‰edé mlÏné
vfiavû, opodál druh˘, tfietí mu odpovídal, ãejky zdû‰enû po-
kfiikovali, rackové zlostnû láli a vysoko, vysoko nad mofiem
mlh, za ãirou hradbou mrakÛ, zahlaholila unyl˘m zvonov˘m
zvukem dlouhozobá  koliha, jeÏ podle staré provensálské
báje Ïiví se ãist˘m vzduchem nebesk˘m 

K. Klostermann : Mlhy na blatech, 
Nakladatelství J. R.Vilímek, Praha, 1941
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JOSEF ŠTEFFEL
Ve větru, 1986

olej na sololitu, 100 x 140 cm
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MILAN HES
Florencie, 1981

olej na sololitu, 90 x 120 cm
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