Unie výtvarných umělců Plzeň
se smutkem oznamuje, že dne 12. ledna 2022
zemřel pan

Jaroslav Pleskal

člen Unie výtvarných umělců Plzeň
Narodil se 23. října 1933 v Plzni a svému městu zůstal celoživotně věrný. Náležel k známým výtvarným umělcům,
byl také dobrým pamětníkem a bystrým glosátorem výtvarného života a uměleckého dění. Měl rád lidi, kolegy umělce
a také svoji rodinu. Za péči o nemocnou manželku mu náleží obdiv a poděkování.
Jaroslav Pleskal vstoupil do výtvarné práce záhy, byl ještě aktivním účastníkem činnosti Sdružení západočeských
výtvarných umělců, pracoval i v následných profesních organizacích. S mnohými členy ho pojily pevné přátelské vazby,
znal jejich soukromý i umělecký život a také mnohým nezištně pomáhal. Měl rád Františka Kolihu, přítele Jiřího Trnky,
nebo svého někdejšího profesora kreslení Jana Weniga. Ve vlastní umělecké práci preferoval Jaroslav Pleskal komorní
i exteriérovou keramiku. Se svým spolupracovníkem a kamarádem Savvasem Vojatzoglu vybudovali keramický ateliér
v Plzni Lobzích, kde v peci s živým ohněm tvořili svá umělecká díla. K nejznámějším patrně náleží sousoší Spejbla
a Hurvínka v Kopeckého sadech v Plzni, které dělá radost všem. Ostatně i všechna další díla, s nimiž se v domácích
interiérech i na veřejných prostranstvích setkáváme, nesou autorův bytostný humor, laskavost, porozumění pro lidské
radosti i strasti. Početná řada pohádkových bytostí, čertíků, vodníků, babek čarodějnic aj. také vždy potěší a přinesou
úsměv. Jaroslav Pleskal měl také moc rád loutkové divadlo a divadlo vůbec. Proto se v kontextu jeho tvorby setkáváme
s loutkami a scénografickými pracemi, atˇ již pro divadlo U Bradů nebo pro Divadlo J. K. Tyla. Také velmi rád maloval
a v obrazech přinášel malířské výpovědi především o městě, které měl rád a v němž obdivoval krásná zákoutí
v architektuře a přírodě, především kolem řek. Několik svých obrazů daroval do sbírky Západočeské galerie.
UVU Plzeň natočila nedávno Pleskalův medailonek, v němž se s úsměvem ohlíží za svým životem a tvorbou. Bylo
s ním opravdu radostno pobývat.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 21. ledna 2022 ve 14. hodin v kostele sv. Ducha ve Všerubech u Plzně.
Čest jeho památce

