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PLZEŇSKÝ SALÓN 2018

Nevím, zda je to dobře nebo špatně, ale je to 
zkrátka tak. Vždy to tak bylo. Ještě jsem se v životě 
ani jednou nenudil. A i když jsem poslouchal nudné 
řeči či hleděl na nudné představení, vždy jsem si 
na všem našel něco pozoruhodného. Jakou euforii 
jsem pak teprve zažíval při pozorování těch věcí, 
které mě uměly vždy strhnout. Příroda, architektura, 
hudba, divadlo a výtvarné umění, kterému jsem na-
prosto propadl. Nepřeženu, když řeknu, že jsem jím 
posedlý. Výtvarné umění mne provází již od nejút-
lejšího dětství. Zaujímá v mém životě důležité místo. 
Snad právě proto, že sám vůbec malovat neumím, 
mám k tomuto umění takový obdiv. Ono nejde jen 
o to umět malovat, ale o to, aby si člověk našel oso-
bitý rukopis a vyjádření. Téma. Proč vlastně malo-
vat, co prostřednictvím malby sdělit, vyjádřit a ja-
kým způsobem. A to vše v době, kdy člověk má 
pocit, že už tu vše bylo řečeno. Stejné je to v hudbě, 
v každé tvůrčí disciplíně. Třebaže nepatřím mezi 
malíře nebo sochaře, často si jako režisér tvořím 
svůj svět, který usadím do scénografie, kterou si 
vymýšlím. Ať již režíruji, vytvářím scénografii, hraji 
divadlo v roli herce, stavím organizačně projekt na 
nohy, řediteluji, tím vším se řadím mezi ty šťastlivce, 
kterým je jejich povolání koníčkem. No, spíše ko-
něm, který mě ničí a válcuje, buší do mě kopyty, ale 
vzápětí mi dá prožít smrtelnou rozkoš, když se mi 
ho na chvíli podaří ovládnout a unáší mě vesmírem 
z hvězdy na hvězdu. Jsem šťastný, že mohu praco-
vat pro divadlo. A jsem šťastný, že mohu pracovat 
právě pro naše divadlo, pro jednu z nejvýznamněj-
ších institucí nejen v tomto regionu. Nádherné pro-
středí Velkého divadla i prostorné a moderní Nové 
divadlo jsou mi každodenní inspirací.

Bylo to foyer Nové scény, které mě přivedlo 
k myšlence oživit divadelní prostor právě uměním 
výtvarným. Divadlo J. K. Tyla je největší kulturní in-
stitucí od Prahy k západním hranicím. A já vnímám 
jeho roli tak, že je naší povinností pomáhat rozvoji 
kultury a kulturnosti v celém tomto teritoriu. Vytvářet 
příznivé podmínky pro všechny múzy, včetně těch 
výtvarných. Proto už čtvrtý rok obrazně podáváme 
ruku výtvarníkům plzeňského regionu a využíváme 
prostory především Nového divadla k výstavní čin-
nosti. 

Během celé sezóny pořádáme výstavy, které mo-
hou zhlédnout naši diváci před představeními 

nebo o přestávkách, ale od počátku po otevření 
Nového divadla uvádíme také jednu velkou prázd-
ninovou… Po výstavě nazvané Jan Nepomucký, 
světec střední Evropy, se před třemi lety konal první 
ročník Plzeňského salónu 2016, prezentující sou-
časné výrazné osobnosti výtvarného umění města 
a celého našeho regionu. V roce následujícím jsme 
Plzeňským salónem 2017 s podtitulem „Byli mezi 
námi“ přiblížili průřez tvorbou těch, kteří již bohužel 
nejsou mezi námi, ale zanechali významnou stopu 
nejen v našem regionu, ale i mimo něj. Velmi mě 
těší, že při realizaci těchto velkých výstav můžeme 
spolupracovat s odborníky na slovo vzatými, Zá-
padočeskou galerií v Plzni, Unií výtvarných umělců 
Plzeň a Artotékou města Plzně, s institucemi, které 
nám v minulosti laskavě zapůjčily řadu exponátů. 
Velký dík patří i soukromým vlastníkům, kteří nám 
svěřují svá díla.

V započaté tradici nadále pokračujeme. Letos 
uvádíme Plzeňský salón 2018, výroční výstavu 
Unie výtvarných umělců Plzeň, s podtitulem „Sto 
let republiky očima současných výtvarníků naše-
ho regionu“. Díla vzniklá v posledních dvou letech 
jsou volně inspirována tímto výročím a zejména 
„osmičkovými roky“, které v historii naší vlasti byly 
přelomové. Na výstavě se prezentují malíři, socha-
ři, grafici, keramici, fotografové a architekti z Plzně 
a Plzeňského kraje.

Během sezóny budeme dále postupně odkrývat 
tajemství zákulisí a příprav divadelního představení 
v rámci dokumentárním cyklu výstav „Jak se dělá 
divadlo“. Po expozicích „Jak se dělalo divadlo za 
Vendelína Budila“, „Divadlo očima současných vý-
tvarníků“ a „Jak se dělá kostým“ se v sezóně 2018/ 
2019 můžeme společně těšit na výstavy s názvem 
„Jak se dělá divadelní scéna“ a „Divadlo za opo-
nou“.

Věřím, že nová, dnes již čtyřletá, tradice výstav 
v Novém divadle poskytne čím dál širší prostor pro 
komunikaci mezi výtvarníky, divadelníky a občany 
našeho krásného města.

Milí diváci a milovníci umění, těšíme se na Vás 
a na naše setkávání v Divadle Josefa Kajetána Tyla 
v Plzni. 

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.
ředitel Divadla J. K. Tyla 
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PILSEN SALON 2018

I do not know whether it is good or bad. This 
is how it has always been. Never in my life was  
I bored. Even though I sometimes listened to boring 
conversations or watched boring performances,  
I was always able to find within them something in-
teresting. The euphoria I felt while observing things 
which moved me! Nature, architecture, theatre 
and fine arts, to which I became addicted. It is no 
exaggeration to say I became obsessed. Fine arts 
have been with me all my life. They occupy an im-
portant place in my life. Perhaps I admire painting 
so much because I cannot paint at all. It is not just 
about know-how but to find oné s distinct form of 
expression. A theme. Why paint, and what to say 
through painting and by what means? And that all 
today, when one feels that everything has already 
been said. It is similar in music as in any creative 
discipline. Although I am not a painter or sculptor, 
as a director I often create my own world set in my 
own design. Whether I am directing, setting sce-
nography, acting in a theatre, putting a project on 
its feet, or managing, I am one of the lucky ones 
for whom their profession is their hobby and a big 
hobby at that. Destroying, teasing, and beating me 
with its hooves, only to delight me when I succeed 
in conquering it. It allows me to float through the 
universe amongst the stars. I am happy to work for 
the theatre. And I am happy I work for this particu-
lar theatre, one of the most important institutions in 
this region and beyond. The splendid interior of the 
Grand Theatre and the spacious and modern New 
Theatre are my every day inspirations. 

It was the foyer of the New Scene which stimu-
lated me to come up with the idea to enliven the 
theatre interior using fine arts. J. K. Tyl Theatre is 
the biggest cultural institution in this country west of 
Prague. And its role is to support the development 
of culture in this whole territory. To make favourab-
le conditions for all muses, including the art ones. 
Therefore, this is the fourth year we are supporting 
artists of the Pilsener region by using interiors of the 
theatre for exhibition events.

We organise exhibitions throughout the season 
which our audience can see before performances 
or during breaks. Since the New Theatre was ope-
ned, we have also organised a large vocational 
exhibition. The first volume of the Pilsen Salon took

place in 2016, presenting well-known artists of the 
city and region. Just before this, there had been an 
exhibition called Saint John of Nepomuk, about  
a saint in Central Europe. In 2017, the Pilsen Salon 
exhibition was called “They were once among us” 
and presented a selection of art created by artists 
who had passed away, leaving a significant mark 
in our region and beyond. I am very pleased to 
have the opportunity to cooperate with outstanding 
professionals from the Gallery of West Bohemia, 
the Union of Fine Artists, Pilsen, and the Artoteca of 
Pilsen City, whose institutions graciously lent us nu-
merous artefacts. We also express thanks to private 
owners and collectors who entrusted their artworks 
to us. 

We are keeping the tradition going. This year we 
are planning Pilsen Salon 2018, an annual exhibi-
tion of the Union of Fine Artists, Pilsen, and calling 
it “100 years of the republic through the eyes of 
regional artists.” Artworks created over the last two 
years were freely inspired by this anniversary, espe-
cially the “8-year” period, which is often a miles-
tones in our history. Painters, sculptors, engravers, 
ceramists, photographers and architects from Pilsen 
and the Pilsener region will present their artworks. 

During the theatre season, we are gradually go-
ing to uncover the secrets of backstage preparati-
ons of a theatrical performance in a documentary-
-style collection of exhibitions called “How theatre 
is done.” After these exhibitions: “How theatre was 
done in the times of Vendelin Budil”, “Theatre throu-
gh the eyes of contemporary artists” and “How 
costumes are made” there will be other exhibitions 
called “How theatre scene is set up” and “The thea-
tre behind the curtain.” 

I believe that the now 4-year tradition of exhibi-
tions in the New Theatre will provide broader and 
broader space for communication between artists, 
theatre staff and the citizens of our beautiful city.

Dear audience and art lovers, we are looking 
forward meeting you in the J. K. Tyl Theatre in Pilsen. 

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.
J. K. Tyl Theatre Director
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Je obecně známé, že ze svobodně zvolené 
příslušnosti každého člověka ke skupině stejně 
smýšlejících lidí, ať už se jedná o stranu, sdružení, 
klub, skupinu, spolek, vyplývají nejen práva, ale 
také povinnosti. Obé je vždy právně zakotveno 
ve statutu či stanovách a jejich naplnění závazně 
platí pro všechny členy.

Také UVU Plzeň, profesní spolek výtvarných 
umělců regionu, má své stanovy, které vymezují 
rámec činnosti a mimo jiné ukládají členům, v sou-
časnosti 83, povinnost zúčastnit se členské výsta-
vy, pravidelně pořádané zhruba v dvouletém in-
tervalu.

Pro většinu členů není tato regule povinností 
omezující, zatěžující, zlou, ba naopak se na tako-
vou příležitost všichni těší, čekají, co ostatní vytvo-
řili a s radostí očekávají vzájemné diskuse, které 
společná výstava samozřejmě přináší. A to je 
přece náramně dobře, neboť přátelských hovorů 
v oboru a o oboru je v každé svobodné společnos-
ti velice, velice třeba. V posledních letech nesou 
členské výstavy UVU Plzeň název Bilance, neboť 
nejsou pouhou prezentací, ale také hlubším zamy-
šlením nad výsledky umělecké práce členů. Přiná-
šejí rovněž dílčí postřehy, konstatování a diskuse 
o dalším směřování veškeré práce spolku. Shrnout 
přínosy společných tvůrčích přehlídek pak lze my-
šlenkou, kterou formuloval Robert Musil: Velkou 
úlohu v umění hraje konkurence dvou ideálů: ideál 
básníka, který dává tvar tomu, co cítí jeho vrstevní-
ci, a básníka, který je dál než jeho vrstevníci. 

Letošní Bilance 2018 je však proti dřívějším 
hned dvakrát odlišná. Poprvé je možnost výtvar-
ná díla představit v prostoru Nové scény DJKT. 
Za tuto významnou příležitost náleží poděkování 
panu řediteli Martinu Otavovi a všem pracovní-
kům divadla, kteří se na přípravě podíleli.

Druhou výjimkou je pak samotný rok konání, 
čas, kdy si všichni připomínáme 100. výročí sa-
mostatného života naší vlasti. Těch sto let nebyla 
vůbec lehká doba. Hanebnost dvou světových 
válek i tíha následného režimu, podivné postoje 
některých lidí, kteří nechtěli či opět nechtějí nic 
vědět, u nichž vítězí snadnost bytí a služba peně-
zům. Jedno století tak bolestné a zároveň i sto let 
tak radostných. Velké myšlenky, velké dějinné udá-
losti, ale hlavně každodenní život pěti generací, 
běžné lidské starosti i potřeba naděje, lásky, lid-
ského tepla, tvůrčích snů. Jak velká jsou najednou 

s odstupem doby ta drobná hrdinství dřívějších 
generací i prosba o „chléb vezdejší“, ten chléb sy-
tící i ten život tvůrčími myšlenkami naplňující. A jak 
malicherné se v ohlédnutí času jeví nakonec všech-
ny zbytečně velké řeči kdysi velkých. Však kdysi 
jeden spisovatel k takovým zvolal: Ukazuj cestu 
do budoucna, ale nevyvolávej stále proti nám jen 
a jen duchy mrtvých. Člověk potřebuje stále zdra-
vit sluncem vnitřní radosti. 

Členové UVU Plzeň na výstavě roku 2018 sou-
časně bilancují i předkládají svá vlastní ohlédnutí 
za uplynulým stoletím. Nalezneme zde široké žá-
nrové i výrazové rozpětí, krajinomalbu velebící 
naši vlast i krásy světa kolem, pohled na obecné 
historické události, jimž velel především rozum. 
A pak jsou zde obyčejná lidská zastavení, oz-
vláštněná emocemi, potřebami duše, touhou po 
zastavení v tom našem prudkém uplouvání času. 
Jsou zde vlastní i obecné oběti, které většinou byly 
pravé, ale některé byly i falešně pravověrné. Věru 
mnoho dokázali umělci říci ve svých dílech výtvar-
nou mluvou, obrazy, sochami, kresbami, grafic-
kými listy i díly z široké oblasti užité tvorby, vždy 
si vědomi, že forma v souladu s obsahem násobí 
účinnost díla. Říká se, že se dějiny opakují, ale pře-
ce v nich vždy dochází k tomu neopakovatelnému, 
co vede v nové fázi současníky k jinému poznání 
a nové skutečnosti.

Umělci tedy vypovídají o nás, o celé společnos-
ti, o tom, že i za tvorbou současnosti se jako dříve 
skrývá prvek velké touhy mít v moderní civilizaci 
všechny hodnoty formulované předchozími gene-
racemi .

Co závěrem? Víru, že poselství umělců, členů 
UVU Plzeň, bude pro návštěvníky obohacující. 
A poděkování všem, kteří výstavu vymysleli a re-
alizovali.

PhDr. Jana Potužáková
čestná předsedkyně UVU Plzeň
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It is generally known that anyonè s freely chosen 
affiliation to a distinct group of people, e.g. a party, 
association, club or guild, means both rights and 
responsibilities. Both are legally binding by a code 
of rules or status and their fulfilment is obligatory for 
all members.

UVU, a guild of professional fine artists of the 
region, has such status which defines the guild’s 
domain and imposes obligation on each of its 83 
members to take part in the biennial membership 
exhibition. 

For most members, this regulation is not limiting, 
burdening, or evil. On the contrary, most members 
look forward to this opportunity, awaiting artworks 
of their peers and joyfully anticipating mutual dis-
cussions at the shared event. And this is great be-
cause friendly conversations within the art industry 
and about the art industry are highly desirable in  
a free society. In the last few years, UVU mem-
bership exhibitions have been called Bilance (Ba-
lance) because they are not just presentations but 
much deeper contemplations on members’ creative 
works. They also address observations and state-
ments, and stimulate discussion about the direction 
of the guild’s activity. It is possible to conclude the 
benefits of the collective creative displays by the 
idea pronounced by Robert Musil: Competition of 
two ideals plays a significant role in art – an ideal 
of a poet giving a shape to what his contemporaries 
feel and an ideal of a poet who has advanced fur-
ther than his contemporaries. 

The other exception is the year – it is a time when 
we all are commemorating the 100th anniversary 
of our country’s independence. This century was 
not an easy time at all. Take, for example, the tur-
pitude of the two world wars and the burden of 
the consequent regime and the strange attitudes 
of some people who did and still do not want to 
know anything, whose effortlessness of existence 
and servitude to money triumph. A century so pain-
ful and at the same time a hundred joyous years. 
Grand ideas, grandiose historic events, and last but 
not least everyday life of five generations, ordinary 
human worries and a need for hope, love, human 
warmth, and creative dreams. Suddenly, with the 
time interval, how big the petty heroism of the previ-
ous generations appears, and the begging for their 
daily bread, both the bread that feeds the body 
and the bread that fills life with creative ideas. And 

in the flashback, how petty all the grand words of 
the once great characters eventually seem to be. 
Well, once there was a writer who called at such 
people: Do not always raise just the spirits of the 
dead against us, show a way to the future. A human 
being always needs to be greeted with the sun of 
inner joy.

At the 2018 exhibition, the UVU Pilsen members 
both balance and present their flashbacks from the 
past century. A broad range of genre and expre-
ssion can be found, from landscapes praising our 
country and beauties of the surrounding world to 
a view of general historical events governed by 
reason. And then there are simple human stations, 
made peculiar by emotions, needs of the soul, desi-
re to stop in our rapid time shift. There are personal 
and general sacrifices, which were genuine in most 
cases, but some were falsely orthodox. The artists 
have truly been able to say a lot by their artworks, 
by the artistic language, images, statues, drawings, 
sheets of graphics and a broad range of design 
works, always aware that the form in accordance 
with the content multiplies the work’s impact. They 
say history repeats but still, the nonrecurring always 
occurs, which, at the new stage, leads the contem-
poraries to another cognition and new reality.

      Artists thus give a testimony about us, the 
whole society, about the fact that, as in the past, an 
element of the big desire to have all the values pro-
nounced by previous generations in modern civilisa-
tion is contained even in the current creative work.

The conclusion? The belief that the UVU Pilsen ar-
tists’ message will be enriching for the visitors. And 
a big thanks to all who created the exhibition and 
brought it to life. 

PhDr. Jana Potužáková
Honorary President 

of the Union of Fine Artists (UVU), Plzeň
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ARNETOVÁ ANNA, MgA. 
Narozena 1980 v Plzni, žije v Plzni.

Odborná studia: ZČU UUD, design / keramický design 
Obory umělecké činnosti: 

design, keramika, kresba, počítačová grafika

Svobodný, tužka, papír, akryl, 70 × 50 cm, 2018
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BERÁNKOVÁ EVA
Narozena 1975 v Plzni, žije v Plzni.

Svobodná česká, instalace art fashion designu, 2018

Bery designer
Svůj salón originální oděvní tvorby v Plzni vede od roku 2007.
Obory umělecké činnosti: oděvní návrhářka, výtvarnice, flétnistka
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BOCKER JAROSLAV, akad. soch.
Narozen 1940 v Křimicích u Plzně, žije v Plzni.

Odborná studia: VŠUP v Praze, AVU v Praze
Obory umělecké činnosti: sochařství, malba, grafika

Portrét národního umělce sochaře Aloise Sopra
(kromě řady významných děl vytvořil pomníky B. Smetany a J. K. Tyla do centra Plzně),
patinovaný cín, žulový sokl, výška 55 cm, 1983
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Studia: SPŠS
Obory umělecké činnosti: malba, keramika, užitá grafika

BUKOVSKÝ STANISLAV 
Narozen 1944 v Plzni, žije v Plzni.

Bez legií bychom republiku neměli, olej, plátno, 90 × 130 cm, 2018
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Uprostřed Evropy – v temnotě / Uprostřed Evropy – ve světle, ocel, 121 × 80 cm, 2018

Odborná studia: 
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova

Obory umělecké činnosti: 
objekty z oceli, kresba, malba, kombinované techniky

ČEČILOVÁ ANNA, Mgr. 
Narozena 1960 ve Svitavách, žije v Plzni.
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Josef Čech legionář, olej, plátno, 120 × 90 cm, 2018

Odborná studia:
VŠUP v Praze
Obory umělecké činnosti: 
malba, nástěnné techniky, mozaika, štukolustro, ilustrace

ČECH MILOSLAV, akad. mal.
Narozen 1945 ve Zruči u Plzně, žije v Plzni.



14

Říjen 1918, olej, plátno, 110 × 80 cm, 2018

Odborná studia: FF UK v Praze
Obory umělecké činnosti: malba, kresba

ČELAKOVSKÝ MILOSLAV 
Narozen 1937 v Plzni, žije v Sušici.
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Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: malba, kresba, grafika

DEGL JIŘÍ 
Narozen 1944 v Plzni, žije v Plzni.

Rudá fabrika, kvaš, papír, 50 × 35 cm, 2018
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Odborná studia:
PF ZČU v Plzni – katedra výtvarné kultury

Obor umělecké činnosti: malba

DOLEJŠ JAN, Mgr.
Narozen 1975 v Plzni, žije v Plzni. 

Poslední český kovář rumunského Banátu Josef Maštalíř ve své kovárně na Gerniku, olej, plátno, 70 × 80 cm, 2017
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Nádoby s nezřejmým obsahem, enkaustika, plátno, 120 × 120 cm, 2018

Odborná studia:
SUPŠ sklářská, Železný Brod
AVU v Praze – ateliér monumentálního malířství
Obory umělecké činnosti: malba, kresba, grafika, restaurování

DRAHOTOVÁ RENATA, akad. mal.
Narozena 1956 v Praze, žije v Praze.
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Rhapsody in blue 2018, akryl, plátno, 170 × 140 cm, 2018

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: malba, kresba

ĎURIŠ MILAN
Narozen 1958 v Toužimi, žije v Plzni. 
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Odborná studia: SUPŠ, Praha
Obor umělecké činnosti:
sochařská tvorba (realizace do veřejného prostoru)

FIALA VÁCLAV 
Narozen 1955 v Klatovech, žije v Klatovech.

Z cyklu Kameny z pole, křemen z pole u Domažlic, 50 × 60 × 40 cm, 2017–2018



20

Markéta Lazarová (pocta Františku Vláčilovi), 
keramika – pórovina kombinovaná s dřevem, 67 × 35 cm, 2018

Odborná studia:
SPŠ keramická, Bechyně

Obor umělecké činnosti: keramika

FIFKA GUSTAV
Narozen 1945 v Klatovech, žije v Klatovech. 



21

Odborná studia: 
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova
rekvalifikace – umělecký keramik, Praha
Obory umělecké činnosti: keramika, fotografie

FILA DAGMAR, Mgr.
Narozena 1957 v Levoči, žije v Nové Vsi, Kbel

Osm, fotografie, 101,5 × 76 cm, 2018



22

Motiv ze židovského hřbitova, kombinovaná technika, papír, 75 × 55 cm, 2013

Odborná studia: PF v Plzni
Obory umělecké činnosti: kresba, malba, grafika 

FROLÍKOVÁ JANA, Mgr. 
Narozena 1965 v Plzni, žije ve Šťáhlavech. 



23

Libeň 1928–2018, kombinovaná technika, plátno, 60 × 75 cm, 2018

Odborná studia: PF UK v Praze
Obory umělecké činnosti: malba, kresba

HARING JOSEF
Narozen 1952 v Praze, žije v Plzni. 



24

Odborná studia: 
PF ZČU v Plzni – Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ

FDULS v Plzni – Ilustrace a grafický design, 
specializace Grafický design

Ilustrace a grafika, specializace Knižní vazba
Obor umělecké činnosti: malba

HAŠEK LUKÁŠ, MgA., Mgr.
Narozen 1985 v Plzni, žije v Plzni

Ztracená naděje, akryl, plátno, 70 × 50 cm, 2018



25

Skoro! (Čtverec), akryl, hlína a popel, dřevo, sololit, (objekt), 190 × 200 cm, 2017

Odborná studia: 
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova
Obory umělecké činnosti: malba, grafika, fotografie

HAUER PAVEL, Mgr. 
Narozen 1960 v Plzni, žije v Plzni. 



26

Epizoda plzeňského divadelnictví, tisk, 80 × 130 cm, 2018

Člen Asociace profesionálních fotografů ČR
Obory umělecké činnosti: 

fotografie, užitá grafika, sítotisk

HAUSNER JAROSLAV
Narozen 1944 v Praze, žije v Plzni.



27

Bilance 2018, návrh výstavního plakátu, tisk, 100 × 70 cm, 2018

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: 
grafický design, užitá a volná grafika, malba, plastika

HAUSNER MILOŠ
Narozen 1948 v Plzni, žije v Plzni. 



28

Čtverce a kosočtverce, kombinovaná technika, plátno, 100 × 100 cm, 2016–2017

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: malba, kresba, grafika

HAVLÍČEK VLADIVOJ
Narozen 1950 v Budyni nad Ohří, žije v Tlučné.



29

Byli tady, olej, plátno, 90 × 110 cm, 2010

Odborná studia: PF v Plzni
Obory umělecké činnosti: malba, keramická asambláž

HELUSOVÁ MILENA, Mgr.
Narozena 1946 v Loze, žije v Horní Bělé. 



30

Zasloužilá umělkyně Terezie Brzková, pryskyřice, 
výška 40 cm bez podstavce, 1985

Odborná studia: 
Mistrovská škola pro rytce kovů a ciseléry, 

Jablonec nad Nisou, VŠUP v Praze
Obory umělecké činnosti: sochařství, užitá plastika

HOLAKOVSKÝ BŘETISLAV, akad. soch. 
Narozen 1926 v Předlicích, žije v Plzni.



31

Čas národa, autorská technika, kresba a malba, vrstvený papír, 100 × 70 cm, 2018

Odborná studia: PF v Plzni
Obory umělecké činnosti: 
kresba, malba, grafika, koláže, textilní tvorba

HORÁKOVÁ KAMILA, Bc. 
Narozena 1973 v Plzni, žije v Plzni.



32

Odborná studia: 
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova

Obor umělecké činnosti: malba

HRANÁČOVÁ ZDEŇKA, PaedDr. 
Narozena 1960 v Klatovech, žije v Čachrově u Klatov.

Noc oslav, akryl, plátno, 50 × 70 cm, 2017



33

Zrození, kombinovaná technika, tisk, 70 × 50 cm, 2014

Odborná studia: SEŠ v Plzni, PF v Plzni
Obor umělecké činnosti: umělecká fotografie

HUBATOVÁ EVA, Bc.
Narozena 1956 v Plzni, žije v Plzni. 



34

Tanečnice Bolinao, fotografie, deska, 90 × 60 cm, 2014

Odborná studia:
FAMU v Praze – obor umělecká fotografie

Obor umělecké činnosti: umělecká fotografie

HYNČÍK VÁCLAV, MgA.
Narozen 1948 v Klatovech, žije v Plzni. 



35

Reminiscence 1968, aradecor, 136 × 86 cm, 2016

Odborná studia:
SUPŠ, Praha
Obory umělecké činnosti: 
tapiserie, aradecor, gobelín, textilní koláže, loutky

HYNKOVÁ MILADA
Narozena 1942 v Domažlicích, žije ve Kdyni.



36

JANDOVÁ SLAVĚNA
Narozena 1941 v Plzni, žije v Plzni.

Odborná studia: PF v Plzni 
Obory umělecké činnosti: 

tkaná a netkaná tapisérie, experimentální textilní tvorba, 
malba na textil, autorský oděv, ilustrace

Moje rodná zem, vlna, barvený sisal, 55 × 55 cm, 2015



37

Maso bude, olej, plátno, 130 × 145 cm, 2017–2018

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: 
malba, grafika, fotografie, instalace, performance, poezie

JELÍNEK JAN 
Narozen 1947 v Praze, žije v Plzni. 



38

Hodně toho pamatuji, plakát, digitální tisk, 100 × 70 cm, 2018

Odborná studia:
SUPŠ, Praha, VŠUP v Praze a ve Zlíně

Obor umělecké činnosti: design

KASALICKÁ MARIE, akad. soch.
Narozena 1944 v Praze, žije v Plzni.



39

Odborná studia:
Školský ústav umělecké výroby v Praze
Obor umělecké činnosti: restaurování textilií

KASTLOVÁ HELENA
Narozena 1960 v Plzni, žije v Chotíkově.

Restaurování předmětů z pozůstalosti T. G. Masaryka ze sbírek Muzea T. G. M. v Rakovníku
Jezdecký oblek, klobouk panamského typu, cestovní kufr, restaurovali: Helena Kastlová, Karel Syka,  2017–18



40

Odborná studia:
SPŠ keramická, Bechyně

PF ZČU v Plzni – obor učitelství výtvarné kultury pro SŠ
Obory umělecké činnosti: kresba, grafika

KOCMAN BEDŘICH, Mgr., MgA
Narozen 1978 v Pelhřimově, žije v Plzni. 

Malinové hornokrajské, kamenotisk, 80 × 110 cm, 2016



41

Slova, olej, plátno, 80 × 60 cm, 2017

Odborná studia: SPŠ grafická, Praha
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova
obory umělecké činnosti: malba, grafika

KOPEČKOVÁ ALICE, Mgr.
Narozena 1969 v Plzni, žije v Plzni.



42

Setkání u pramene, kombinovaná technika, plátno 132 × 132 cm, 2017

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: malba, interiér

KOZEL PETR
Narozen 1972 ve Stodě, žije v Plzni. 



43

Šoa, olej, plátno, 107 × 74 cm, 2015

Odborná studia:
PF UK v Praze, výtvarná výchova
Obory umělecké činnosti: malba, grafika

KRÁTKÝ JINDŘICH
Narozen 1932 v Táboře, žije v Blatné. 



44

Kam tenkrát šel můj bratr Jan, lípa, 100 × 50 × 5 cm, 2018

Odborná studia:
Škola uměleckých řemesel, rytec kovu, Praha

Obory umělecké činnosti: grafika, dřevěná plastika

KUTEK PETR
Narozen 1951 v Plzni, žije v Mrtníku u Dolní Bělé. 



45

Česká lípa, kresba, kombinovaná technika, papír, 80 × 52 cm, 2018

Odborná studia: 
SPŠ stavební, Plzeň
Obory umělecké činnosti: malba, kresba, grafika

KUTKOVÁ MILENA
Narozena 1961 v Plzni, žije v Mrtníku u Dolní Bělé.



46

Odborná studia:
VŠUP v Praze, PF UK v Praze

Obory umělecké činnosti: ilustrace, malba, grafika

LACIGOVÁ MARIE, akad. mal.
Narozena 1928 v Pardubicích, žije v Plzni.

Pohřeb funkcionáře, olej, plátno, 60 × 85 cm, 1967



47

Odborná studia: soukromá
Obory ummělecké činnosti: 
fotografie, digital art, užitá grafika, design, interiér

LUKEŠOVÁ DAGMAR
Narozena 1956 v Plzni, žije v Plzni.

Shut up!, fotografika, 120 × 90 cm, 2018



48

1938 a 1968, akryl, plátno, 160 × 110 cm, 2018

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: 

malba, kresba, ilustrace, grafické úpravy knih, užitá grafika

MONHARTOVÁ KVĚTA
Narozena 1938 ve Volyni, žije v Plzni. 



49

Transfer neznámou megapolí, olej, plátno, 100 × 95 cm, 2018

Odborná studia: 
SUPŠ, Praha, PF v Plzni
Obory umělecké činnosti: 
malba, grafika, grafický design

MUTINSKÝ PAVEL, Mgr.
Narozen 1957 v Kralovicích, žije v Plzni. 



50

NEDOROST JAROMÍR
Narozen 1939 v Ivančicích, žije v Tlucné.

Odborná studia: Sochařskokamenická škola, Hořice
Obory umělecké činnosti: 

kamenosochařské práce, restaurování, malba

A stromy dál budou zase kvést, olej, plátno, 50 × 60 cm, 2018



51

Odborná studia:
SUPŠ pro zpracování kovu a kamene, Turnov
Obory umělecké činnosti:
mramorová mozaika a výroba prototypů, šperky ze stříbra

NĚMEJCOVÁ MARIE
Narozena 1950 v Plzni, žije v Chocenicích.

Spoutaný teror, železo, dřevo, perleť a stříbro, 56 × 18 cm, 2018



52

Mořínský mramor na nehodívském č. 50, výška 83 cm, 1996

Odborná studia: PF v Plzni
Obory umělecké činnosti: sochařství, medailérství

NOVÁ MIROSLAVA
Narozena 1935 v Malnicích, žije v Plzni.



53

Kyvadlo, kov a kámen, výška 100 cm, šířka 76 cm, 2018

Studia: vyučen v oboru slévárenství
Obor umělecké činnosti: 
interiérové plastiky

PALEČEK VLADIMÍR
Narozen 1958 v Plzni, žije v Plzni.



54

K uctění památce obětem, olej, plátno, 70 × 93 cm, 2016

Odborná studia: soukromá
Obor umělecké činnosti: malba

PAŠEK KAREL
Narozen 1946 v Plzni, žije v Plzni.



55

Papírna, olej, plátno, 50 × 75 cm, 2018

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: malba, keramická plastika

PLESKAL JAROSLAV
Narozen 1933 v Plzni, žije v Plzni.



56

Odborná studia: AVU v Praze
Obory umělecké činnosti: kresba a malba

PLEŠMÍDOVÁ ANNA, akad. mal.
Narozena 1983 v Plzni, žije v Praze.

Hřib, olej, sololit, 30 × 36 cm, 2012



57

Odborná studia: SPŠ keramická, Bechyně
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova
Obory umělecké činnosti: 
keramická plastika a reliéf, užitá keramika, keramický šperk, malba

POTŮČKOVÁ NADĚŽDA, Mgr.
Narozena 1960 v Plzni, žije ve Zruči.

Moje babička Zdeňka před 100 lety jede do penzionátu, akryl, plátno, 80 × 80 cm, 2018



58

RATAJ JIŘÍ, akad. mal.
Narozen 1957 v Plzni, žije v Losiné.

Odborná studia:
SUPŠ, Praha, AVU v Praze

Obory umělecké činnosti: malba, restaurování

Pštrosín, olej s kombinovanou technikou, plátno, 120 × 100 cm, 2018



59

Osmičkové téma (z cyklu Diptychálně), kombinace analogové a digitální fotografie, 56 × 42 cm, 2010

SCHÝBAL JAN
Narozen 1958 v Plzni, žije v Plzni.

Odborná studia: SŠ grafická, Praha
Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů, Praha
Obory umělecké činnosti: fotografie, reklamní grafika



60

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: 

malba, kresba, počítačová grafika, tvorba objektů

SIKA VÁCLAV
Narozen 1955 v Domažlicích, žije ve Kdyni. 

Vzpomínka na TGM (Pavlovnie z jižních zahrad Pražského hradu),
akryl, plátno, 100 × 120 cm, 2017



61

Hurá do Evropy, olej, plátno, 100 × 100 cm, 2017

Odborná studia: AVU v Praze
Obory umělecké činnosti: 
kresba, malba, grafika, šamotové plastiky

SLÁMOVÁ IRINA, akad. mal.
Narozena 1956 v Mariánských Lázních, žije v Tachově.



62

Osudové chvíle, akryl, plátno, 80 × 80 cm, 2017

Odborná studia:
SUPŠ sklářská, Železný Brod, PF v Plzni

Obory umělecké činnosti: 
malba, užitá grafika, výtvarná publicistika

SOUČEK JAN, Mgr.
Narozen 1964 v Žatci, žije v Druztové.



63

Odcházení, plakát, tisk, 100 × 70 cm, 2008

Odborná studia:
Vyšší škola uměleckého průmyslu, Brno
Obory umělecké činnosti: textil, grafika, užitá grafika

SVĚTLÍK ZDENĚK
Narozen 1932 v Chebu, žije v Plzni.



64

List ze zápisníku, kombinovaná technika, plátno, 50 × 70 cm, 2018

Odborná studia: PF v Plzni
Obory umělecké činnosti: malba, grafika, design

SYKA KAREL, Mgr.
Narozen 1949 v Plzni, žije v Plzni.



65

Odborná studia: 
SPŠ sochařská a kamenická, Hořice, AVU v Praze, 
AVU I. Repina, Leningrad (Petrohrad), Rusko
Obory umělecké činnosti: malba, sochařství, restaurátorství

ŠINDELÁŘ JAROSLAV, akad. mal.
Narozen 1950 v Plzni, žije ve Lhotě u Dobřan.

Jidáš podává Kristu pohár, kombinovaná technika, plátno, 60 × 90 cm, 2018



66

Odborná studia: 
AVU v Praze

Obory umělecké činnosti: malba, kresba, keramika

ŠKARDOVÁ NADĚŽDA, akad. mal.
 Narozena 1945 v Moravské Bránici, žije ve Štěnovicích.

Okno, olej, plátno, 100 × 120 cm, 2017



67

Odborná studia: 
SPŠ keramická, Bechyně
Obory umělecké činnosti: keramika, grafika, malba

ŠLECHTOVÁ JANA
Narozena 1955 v Opavě, žije v Domažlicích.

Kapka v moři, akryl, plátno, 127 × 127 cm (ukázka z kolekce), 2011



68

Údolí zlatých úhořů, olej, plátno, 80 × 90 cm, 2018

Odborná studia: PF v Plzni, soukromá 
Obory umělecké činnosti: 

restaurování keramiky, porcelánu a skla, 
malba miniatur, restaurování památek 

ŠLECHTOVÁ VĚRA, Mgr.
 Narozena 1946 ve Spáleném Poříčí, žije v Plzni.



69

ŠLOUFOVÁ LYDIE, Mgr.
Narozena 1952 v Praze, žije v Plzni.

Odborná studia: 
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova
Obory umělecké činnosti: tapiserie, malba

Nekonečná smyčka času, prostorový aradecor, 50 × 50 × 50 cm, 1999



70

Odborná studia:
ČVUT Fakulta pozemního stavitelství, Praha 

AVU v Praze
Obory umělecké činnosti: 

sklo, architektura, design, malba

ŠMOLÍK VÁCLAV, akad. arch.
Narozen 1955 v Plzni, žije v Plzni.

Zrod republiky, akryl, plátno, 100 × 150 cm, 2018



71

Odborná studia: SŠUŘ – školský ústav umělecké výroby
PF v Plzni – výtvarná výchova
Obory umělecké činnosti: 
restaurování, sochařství, řezbářství, medailérství

ŠPINKA JIŘÍ
Narozen 1944 v Plzni, žije ve Chválenicích.

Reliéf Švehly, ministra z doby T. G. M., patinovaná sádra, v terénu bronz na žule, průměr 34 cm, 2000



72

Pamětnice 1918, 1938, 1948, 1968..., kresba, papír, 91 × 61 cm, 2018

Odborná studia:
SOŠ výtvarná, Praha, VŠUP v Praze

Obory umělecké činnosti: 
kresba, malba, knižní ilustrace, užitá grafika

ŠTRBOVÁ SLÁVKA, MgA.
Narozena 1967 v Domažlicích, žije v Domažlicích.



73

Motýl svobody a totalitní zeď, akvarel, papír, 35 cm × 50 cm, 2018

Odborná studia: Střední odborné – knihař, soukromá
Obory umělecké činnosti: 
malba, kresba, fotografie, počítačová grafika, dřevořezba, 
knižní vazba

TÁZLER MIROSLAV
Narozen 1962 v Plzni, žije v Hradci u Stoda.



74

Masaryk, koláž, papír, 100 × 70 cm, 2018

Odborná studia:
PF v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova

Obory umělecké činnosti: 
volná grafika, malba, užitá grafika, ilustrace, sklo

VACKOVÁ JANA, Mgr.
Narozena 1960 v Plzni, žije v Plzni.



75

Cenzura, akryl, plátno, 100 × 100 cm, 2018 

Odborná studia:
SOŠ výtvarná, Praha
Obory umělecké činnosti: 
malba, kresba, grafika, užitá grafika

VENDOVÁ HELENA
Narozena 1963 v Plzni, žije v Plzni.



76

Odborná studia:
SPŠ keramická, Bechyně, VŠUP v Praze

Obory umělecké činnosti: 
sochařství, medailérství, restaurování

VESELÁK JAROSLAV, akad. soch.
Narozen 1940 v Pocinovicích, žije v Záluží.

T. G. Masaryk, reliéf, 57 × 39 cm, 2018



77

Moje osmičky, foto, montáž, tisk, 50 × 60 cm, 2018

Odborná studia: soukromá
rekvalifikace – reprodukční grafik, obor pedagogika 
Obory umělecké činnosti: 
umělecká fotografie, restaurování fotografií a negativů

VÍTEK VLADISLAV
Narozen 1948 v Plzni, žije v Plzni.



78

Genesis, kresba tužkou, papír, 75 × 50 cm, 2017

Odborná studia: soukromá
Obory umělecké činnosti: malba, grafika, kresba

VLACH JIŘÍ
Narozen 1954 v Plzni, žije ve Starém Plzenci.



79

Rok vzniku 2018, olej, plátno, 75 × 80 cm, 2018

Odborná studia:
SPŠ elektrotechnická, výtvarná studia soukromá 
Obory umělecké činnosti: malba, kresba, práce s papírem, 
tvorba dřevěných plastik

VRTĚLOVÁ JANA
Narozena 1953 v Praze, žije ve Šťáhlavech.



80

Ladislav Haňka – Být bláznem božím, bibliofilie, celokožená německá vazba, reliéf, aplikace, moření, 18 × 30,5 × 3 cm, 2010

Odborná studia:
PF ZČU v Plzni, český jazyk – výtvarná výchova

Obory umělecké činnosti:
umělecká knižní vazba, autorská kniha, 

výroba ručního papíru a dekorativních knižních papírů

VYHNALOVÁ IVANA, Mgr. 
Narozena 1968 v Plzni, žije v Dobřanech.



81

Pražské jaro/68, akryl, plátno, 70 × 50 cm, 2018

Odborná studia:
SOŠ výtvarná, Praha
Studium teorie a praxe grafiky periodik pro výtvarné redaktory 
(ČSN za spolupráce FŽ UK v Praze), 6 semestrů
Obory umělecké činnosti: malba, kresba, 
novinová i knižní ilustrace, propagační grafika

ZAJÍČKOVÁ MARIE
Narozena 1946 v Horní Lukavici, žije v Plzni.



82

Asfalt 1983, kombinovaná technika, sololit, 122 × 75 cm, 1983

Odborná studia: 
VŠ pedagogická, Praha

AMU v Praze – obor scénografie
Obory umělecké činnosti: 

malba, kresba, grafika, užitá a počítačová grafika

ZAPLETAL JAROSLAV, akad. mal.
Narozen 1937 v Litovli, žije v Plzni. 



83

1968 (Souhvězdí Fénixe), olej, plátno, 80 × 100 cm, 2017

Odborná studia: Právnická fakulta UK, Praha 
– právo k nehmotným statkům a právo autorské
ZČU PF v Plzni, obor manažerství výtvarné kultury
Obory umělecké činnosti: autorské právo, zejména autorské právo 
ve výtvarném umění, kresba, malba

ZELENKOVÁ OTTOVÁ HELENA, JUDr.
Narozena 1977 v Plzni, žije v Plzni.
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Odborná studia: 
SOŠ výtvarná, Praha

VŠUP v Praze – ateliér ilustrace a užité grafiky
Obory umělecké činnosti: knižní ilustrace, interiérová tvorba, malba

ŽILÁK PAVEL, akad. mal.
Narozen 1962 v Plzni, žije v Plzni.

Evropo, rozpadáš se, olej, plátno, plátkové zlato, 70 × 95 cm, 2017
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SEZNAM ČLENŮ 
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Arnetová Anna, MgA.
Beránková Eva
Bocker Jaroslav, akad. soch.
Bukovský Stanislav
Čečilová Anna, Mgr.
Čech Miloslav, akad. mal.
Čelakovský Miloslav
Degl Jiří
Dolejš Jan, Mgr.
Drahotová Renata, akad. mal.
Ďuriš Milan
Fiala Václav
Fifka Gustav
Fila Dagmar, Mgr. 
Frolíková Jana, Mgr.
Haring Josef
Hašek Lukáš, Mgr., MgA.
Hauer Pavel, Mgr.
Hausner Jaroslav
Hausner Miloš
Havlíček Vladivoj
Helusová Milena, Mgr.
Holakovský Břetislav, akad. soch.
Horáková Kamila, Bc. 
Hranáčova Zdeňka, PaedDr.
Hubatová Eva, Bc.
Hynčík Václav, MgA.
Hynková Milada
Jandová Slavěna
Jelínek Jan
Jílková Marie, čestná členka
Kasalická Marie, akad. soch.
Kastlová Helena
Kocman Bedřich, Mgr., MgA.
Kopečková Alice, Mgr.
Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Kozel Petr
Krátký Jindřich
Kudrová Elen
Kutek Petr
Kutková Milena
Lacigová Marie, akad. mal.
Lukešová Dagmar

Monhartová Květa
Mutinský Pavel, Mgr.
Nedorost Jaromír
Němeček Jan
Němejcová Marie
Nová Miroslava
Paleček Vladimír
Pašek Karel
Pleskal Jaroslav
Plešmídová Anna, MgA.
Plocar Milan
Potůčková Naděžda, Mgr.
Potužáková Jana, PhDr.
Rataj Jiří, akad. mal.
Sika Václav
Schýbal Jan
Slámová Irina, akad. mal.
Souček Jan, Mgr.
Světlík Zdeněk
Syka Karel, Mgr.
Šindelář Jaroslav, akad. mal.
Škardová Naděžda, akad. mal.
Šlechtová Jana
Šlechtová Věra, Mgr.
Šloufová Lydie, Mgr.
Šmolík Václav, akad. arch.
Špinka Jiří
Štrbová Slávka, MgA.
Tázler Miroslav
Vacková Jana, Mgr.
Vendová Helena
Veselák Jaroslav, akad. soch.
Vítek Vladislav
Vlach Jiří
Vrtělová Jana
Vyhnalová Ivana, Mgr.
Zajíčková Marie
Zákostelecký Bedřich
Zapletal Jaroslav, akad. mal.
Zelenková Ottová Helena, JUDr.
Znamenaný Petr
Žilák Pavel, akad. mal.

www.uvu-plzen.cz



SLOVO KURÁTORA VÝSTAVY

Sestavení společné výstavy více autorů, kteří jsou navíc z mnoha oborů výtvarné činnosti, je vždy výzvou. 
Navíc když autorů je na osmdesát a téma výstavy akcentuje určité téma. Kurátor se tak stává spíše režisé-
rem a jeho činnost nemá daleko k divadelní praxi, kde režisér přináší určité téma, oslovuje umělce a celek 
inscenuje. A právě tento přístup báječně souzní s prostředím nového divadla DJKT, kde velkorysý a variabilní 
prostor umožňuje prezentovat onu zmíněnou širokou škálu výtvarných děl a autorů různých přístupů i oborů.  
A v neposlední řadě kolekce ctí a podtrhuje pestrost a tvůrčí svobodu.

 

Mgr. Karel Syka
Čestný předseda UVU Plzeň
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