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ÎENA

Snad jsi to byla ty, bÛhví, snad také jiná.

Snads’ to byl ty, snad já, ãi on,

snad to byl jenom hluch˘ tón,

kter˘ zní zdaleka, zní, ale nedojímá.

Snad jsi to byla ty, svûfienko andûlova,

ty, která bdí‰, kdyÏ usínám

a v plá‰ti snu jdu svûtlem k tmám.

Jsi to ty, zmizev‰í, vrácená dálkou znova.

Jsi to ty nebo já? Kdo koho prostupuje?

Kdo z nás tu byl a kdo je tu,

kdo chystá kfiídla k rozletu?

Jsi to ty nebo já, ten, kter˘ ustupuje?

Jsi to ty, minulá! Jsi to ty, nezrozená!

Ty, která jsi a pfiece ne,

ty, která ‰eptá‰: Ano, Ne –

skr˘vajíc v oblaka svá ústa zkrvavená. 

(Z Polanova v˘boru poezie Karla Vokáãe „Básnû ”)



K ÚLOZE SDRUÎENÍ ZÁPADOâESK¯CH V¯TVARN¯CH UMùLCÒ (SZVU) ZALOÎENÉHO ROKU 1925

V KULTU¤E PLZNù A REGIONU

Dfiív nebo pozdûji se pomûry budou muset vyvíjet ve smûru regionalismu, to jest populaãní, 
kulturní i hospodáfiské decentralisace.

Regionalismus... vycházeje z místních zájmÛ, pracuje k organisování budoucnosti. 
Karel âapek

REGIONALISMUS JAKO ZDROJ PODNùTNÉHO VZTAHU KE SVùTU

V na‰em prostfiedí a zvlá‰tû v kulturních souvislostech mívá termín regionalismus nádech ponûkud pejorativní, jako by
oznaãoval nûjaké zápecnictví a uzavfienost pfied svûtem. Karla âapka jistû nikdo nemÛÏe podezírat z toho, Ïe by prosazoval jedno-
strannou a omezenou zahledûnost do okrajov˘ch záleÏitostí lidského spoleãenství. âapka vedlo k ocenûní regionalismu a decentrali-
zace pfiesvûdãení o závaÏn˘ch hodnotách vznikajících pfii pevném zakotvení Ïivota lidí v místech zrození, vyrÛstání a pÛsobení.
Vlastní umûlecká zku‰enost ho vedla k názoru, Ïe odjinud pfievzatá pouãení dostanou tu pravou v˘znamovost teprve slouãením s vitál-
ními silami, ãerpan˘mi ze svazku s oblastí, k níÏ ãlovûka poutají co nejosobnûj‰í proÏitky. Tvofiivé rozvíjení impulzÛ z centra, z tûch-
to zpráv ze svûta, se opírá o zdroje dÛvûrnû známého prostfiedí. Ty pak dodávají podnûtÛm z jin˘ch míst vûrohodnost, obohacují je
o nové, originální pohledy a vedou ke zrodu vlastních pfiístupÛ, jiÏ nezávisl˘ch na vnûj‰ích popudech. Taková tváfi regionalismu pak
mÛÏe spoluutváfiet podobu celku, pfiispívat k jeho budoucímu v˘voji.

CESTY MODERNù CÍTùNÉHO REGIONALISMU PLZE≈SKA

K takto chápanému vûdomí pfiíslu‰nosti k regionu smûfiovalo úsilí nejlep‰ích jedincÛ vzdûlanostních, kulturních a tvofiivû
umûleck˘ch kruhÛ plzeÀského spoleãenského Ïivota v 2. polovinû a na konci 19. století. Jsou to napfi. literáti Jaroslav Schiebl i Karel
Klostermann, hudebníci Hynek Palla a Jindfiich Strnad, divadelník Vendelín Budil, v˘tvarní kritici a teoretici Antonín ·najdauf,
Franti‰ek Îákavec a zároveÀ i malífi F. X. Ledvina, malífii Augustin Nûmejc, bratfii ·pillarové atd. Jako základ mnoha pfií‰tích vûdec-
k˘ch a umûleck˘ch institucí byl roku 1878 zaloÏen Spolek pfiátel vûdy a literatury ãeské v Plzni, pfiedev‰ím zásluhou v‰estranné kul-
turní osobnosti Franti‰ka Schwarze. Na prÛkopnickou práci v regionální ãeské kultufie pak navázala zmínûn˘mi osobnostmi ovlivnû-
ná a vût‰inou i vzdûlávaná generace narozená v závûreãn˘ch desetiletích 19. století. Vstupovala do tvÛrãích aktivit prvního desetile-
tí 20. století. Tvofiili ji napfi. básník a kritik Bohumil Polan, hudebník Josef Bartovsk˘, divadelník Bedfiich Karen a profesor kreslení,
malífi Josef Matûjka a pozdûji i malífi a loutkáfi Josef Skupa atd. Z aktivit KrouÏku pfiátel staroÏitností, zmûnûného pozdûji na
Spoleãnost pro národopis a ochranu památek v Plzni, peãující o historické památky a také ze stolní spoleãnosti v˘tvarníkÛ Mha
z poãátku 20. století, vze‰ly podnûty k soustfiedûní zájmu na vybudování galerie moderního ãeského umûní v Plzni. Ty pak realizoval
novû zaloÏen˘ Spolek pfiátel v˘tvarného umûní roku 1910. Zfiídil sbírku, která v letech 1. svûtové války mûla jiÏ kolem 50 v˘tvarn˘ch
dûl. Spolek pfiijal i fiadu ãinn˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ a stal se tak prvním organizaãním celkem regionálních v˘tvarníkÛ. 

V̆ tvarná PlzeÀ 20. století v‰ak zcela pfiesvûdãivû vykroãila na cestu soubûÏnou s proudem moderního svûtového názoru na
umûní aÏ v dobû zrodu nezávislého âeskoslovenska. Tehdy se dosud ojedinûlé pokusy o prÛnik k modernímu pojetí díla, pfiedev‰ím
v kresbách Jana KonÛpka (1883–1950), pedagogicky pÛsobícího v Plzni od r. 1910, spojily do spoleãného vystoupení. Volná
„Umûlecká skupina“ vedená Janem KonÛpkem (B. Krs, V. Pacák, F. Pofiick˘, J. Skupa, J. Svátková a K. Votluãka) zde uspofiádala
v˘stavu v roce 1919. Nekonvenãní aÏ provokativní pÛsobení rÛznorodého, ale zásadového charakteru expozice (prezentující pfiístupy
od symbolismu k expresi a kubismu) bylo prvním prÛlomem do zdej‰í staromilecké úrovnû dosavadního v˘stavního programu. Nebyl
tu pfiíznivû pfiivítán. Jen kritik Bohumil Polan (1887–1971) pochopil v˘znam tohoto vystoupení, které podle nûj pÛsobilo novû a bylo
„prvním nárazem” tohoto druhu. Pfies tuto kvalifikovanou podporu se z místní Umûlecké skupiny nepodafiilo vytvofiit trvalej‰í spole-
ãenství a obecnû negativní ohlas v˘stavy na ãas zabrzdil podobné sdruÏovací snahy nekonformních v˘tvarníkÛ, zvlá‰tû kdyÏ Jan
KonÛpek, charakterizovan˘ Polanem jako: „Mocnû zduchovnûlá osobnost robustnû temperamentního vzboufience proti dobû.”, pfie-
sídlil v roce 1923 do Prahy. 

VZNIK SZVU – PROMY·LENù ORGANIZOVANÉHO V¯TVARNÉHO CENTRA V PLZNI – I. âLENSKÁ GENERACE

V roce 1919 se v Plzni ustavila první ‰ir‰í regionální specificky v˘tvarnická organizace jako tradicionalisticky pojat˘ Spolek
v˘tvarníkÛ plzeÀsk˘ch (SVP), ve kterém nacházeli ãlenové spí‰e profesní vazbu, postrádající ov‰em názorové sblíÏení. V první pÛli
roku 1925 vystoupil na jeho schÛzi s kritick˘m referátem malífi Jaroslav Krátk˘ (1889–1969), tehdy profesor kreslení plzeÀského uãi-
telského ústavu.1) OpoÏdûn˘m návratem z ruského zajetí aÏ v roce 1921 zme‰kal sice iniciativu Umûlecké skupiny, ale svou kritikou
navázal na její protikonvenãní postoje a vyÏadoval promy‰lenost nejen v fiádu obrazu. Konstruktivní fiád se snaÏil prosadit i ve spol-
kovém organizování v˘tvarníkÛ. Kolem této organizaãní koncepce se utváfiela platforma poÏadavkÛ nápravy, a kdyÏ se jí nedostalo
odpovídající odezvy ve vedení SVP, vyvolala iniciativu ke vzniku nového SdruÏení západoãesk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ (SZVU) na
pfielomu k podzimu roku 1925.2) Autorita umûlcova talentu v˘tvarného i organizaãního jej vyzvedla do uznávaného pfiedsednictví
SdruÏení na témûfi dvacet let v jeho ãtvrtstoleté existenci. Kontinuita s Umûleckou skupinou byla stvrzena i volbou jejího ãlena, gym-
nazijního profesora Josefa Skupy (1892–1957), tehdy jiÏ v˘znamného scénografa, ilustrátora a loutkáfie (dle B. Polana jako ‰éf v˘pra-
vy scény: „...dovedl vnést v˘tvarnick˘ fiád i tam...”), do jednatelské funkce.3) Také SkupÛv vrstevník a kolega z Umûlecké skupiny
i divadelní scénografie, brilantní kreslífi B. Krs, i kdyÏ tehdy profesoroval v Olomouci, stál ãinnû u základÛ SdruÏení. Malífi, plzeÀsk˘
profesor F. Pofiick˘ navázal na svazek s Umûleckou skupinou a po v˘stavách s uãitelskou Obnovou, která ke skupinû inklinovala,
na‰el v SZVU prostor pro své krajináfiské, symbolicky rozechvûlé shluky barevn˘ch dotekÛ na obrazech. Podobnû se do SZVU zaãle-
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nil malífi Josef Hodek, v grafice odkojen Váchalem. Mistrovsk˘ ilustrátor, krajináfi i figuralista, pracující s drsnou strukturou malby,
tvofiil tehdy ãasto v plenéru Chodska vedle jihoãeského malífie Aloise Moravce. Toho ve 20. letech uvedl nejen mezi uãitele v Plzni,
ale i do SdruÏení, v nûmÏ byl ãinn˘ deset let a vystavil s ním je‰tû po 25. letech. To dosvûdãuje nadregionální pfiitaÏlivost nového
seskupení. Stejnû tak i zakladatelské ãlenství krajináfie i figuralisty Otty Matou‰ka, kter˘ se pak s jihoãesk˘mi v˘tvarníky stal pro-
slul˘m regionalistou. RovnûÏ tehdy symbolicky a civilistnû zamûfien˘ malífi z plzeÀského jihu a v˘tvarn˘ pedagog Josef Matûjka
i v˘znaãn˘ grafik, ilustrátor, malífi regionu a profesor uãitelského ústavu F. V. Eisenreich patfiili k základním ãlenÛm z roku 1925. Za
ãestného pfiedsedu SZVU byl zvolen uznávan˘ malífi vitálního regionalismu Augustin Nûmejc. Nejen malífii, ale i sochafii, jako
z plzeÀské sochafiské v˘zdoby znám˘ Otokar Walter a Jaroslav Hru‰ka, následnû autor plzeÀského pomníku T. G. Masaryka, se podí-
leli na vzniku SZVU. NezÛstalo jen u nich. Byli tu i architekti jako Bohumil Chvojka, pozdûj‰í místopfiedseda SZVU (1928), nebo
pfiedstavitelé jin˘ch neÏ v˘tvarn˘ch umûní, spisovatel Frank Wenig, spolupracovník SkupÛv a také pozdûj‰í ãlen v˘boru i jednatel,
a pak pfiedev‰ím básník a kritik Bohumil Polan, v dal‰ích letech fieditel mûstské knihovny. Byl ve SdruÏení nejvíce zainteresován
v prosazování mezioborové souãinnosti umûlecké obce v Plzni. Právû ten zdÛraznil, Ïe v názorové orientaci SdruÏení k modernismu
ne‰lo sice o „zásadní opoziãnictví“. Pfiesto jeho „ ...my‰lenková cesta...vedla pryã od pfieÏvykovaného impresionismu a ostfie proti
man˘fie akademického malování a sochafiení...”. Toto umûlecké seskupení se snaÏilo cílevûdomû vyjadfiovat tvorbou „ ...hloubku
a vá‰eÀ svého niterného vztahu k tajemnému zjevení Ïivotní skuteãnosti...” a dále se podle Polana zamûfiilo na „ ...pot˘kání s tradicí
bezkfiídlého realismu”.

DÒSLEDKY VSTUPU SZVU DO KULTURNÍ SITUACE REGIONU

Nejv˘znaãnûj‰í pfielom znamenala v˘stavní aktivita SZVU. Kromû vzájemné konfrontace díla ãlenÛ na kaÏdoroãních pfie-
hlídkách tvorby SdruÏení a obãasn˘ch expozic tvÛrcÛ z vlastních fiad byly pravidelnû zafiazovány prezentace spolkÛ (Mánes,
Umûlecká beseda) a autorÛ (V. H. Brunner, J. Váchal) z centra, jin˘ch regionÛ (Jiho- a V̆ chodoãe‰i, Bratislavané, Ostravané) i ze
zahraniãí (âína a Japonsko). V roce 1932 se spolku dostalo koneãnû i morálního uznání v centru, kdyÏ se SdruÏením jihoãesk˘ch
v˘tvarníkÛ vystavilo v Obecním domû v Praze. Smysl tohoto poãínání byl pfiedev‰ím v tom, Ïe po poãáteãní nedÛvûfie publika v prv-
ním pûtiletí existence nového spolku se od poãátku 30. let prolamovala komunikaãní bariéra mezi modernisty a plzeÀsk˘m publikem.
Na tom mûly zásluhu i zasvûcené recenze nejen v místním tisku od jiÏ zmínûn˘ch F. Weniga, B. Polana a také od historika umûní
Jindfiicha âadíka, kter˘ pÛsobil v plzeÀském muzejnictví od r. 1917 a stal se garantem mnoh˘ch v˘stav v prostorách muzea. Také se
spolu s B. Polanem pfiiãinil o rÛst sbírek plzeÀsk˘ch institucí i mûstské galerie v budovû radnice, zfiízené v r. 1920 ze sbírek
Spoleãnosti pfiátel v˘tvarného umûní (tehdy ãítající 120 umûleck˘ch dûl). Sbírky byly ãasto doplÀovány právû z tvorby regionálních
autorÛ.

Zfietelnou úlohu v navázání vztahu s vefiejností sehrála pfiedná‰ková ãinnost znalcÛ umûní z regionu i centra organizovaná
SdruÏením i jím podnûcovan˘ a zabezpeãovan˘ prÛbûh vzdûlávacích cyklÛ a kurzÛ Lidové univerzity Husovy v Plzni, pfiípadnû pfiímo
pofiádan˘ch vlastními ãleny, z nichÏ znaãná ãást pedagogicky pÛsobila na ‰kolách v Plzni a regionu. Dal‰í styk s kulturní vefiejností
zabezpeãoval i zpÛsob formování ãlenské základny, sdruÏující vedle v˘konn˘ch v˘tvarníkÛ (fiádné ãlenství) i dal‰í sympatizanty z roz-
manit˘ch oblastí (umûlci z fiad spisovatelÛ, hudebníkÛ, divadelníkÛ, uãitelé, zamûstnanci mûsta, závodÛ, penûÏních ústavÛ, lékafii, Ïiv-
nostníci aj.). Vedle pracovních schÛzek fiádn˘ch ãlenÛ se konaly valné hromady v‰eho ãlenstva s kulturním programem. V‰ichni ãle-
nové získávali kaÏdoroãní vûcné prémie – umûlecká díla vytvofiená povûfien˘mi autory. Kromû toho byly pro ãleny pofiádány besedy,
koncerty a jiné pofiady (i zábavné), také zájezdy a v˘lety stmelující ãlenské fiady a pfiitaÏlivé pro dal‰í zájemce (poãet ãlenÛ mimo
v˘tvarníky pfievy‰oval tyto aÏ ãtyfinásobnû). 

Autorita SdruÏení rostla i tím, Ïe se na odborníky z jeho fiad obraceli pfiedstavitelé mûstské i státní správy jako na poradní
orgán pfii potfiebû fie‰it v˘tvarnou a pfiíbuznou problematiku, vãetnû vybavení prostfiedí mûsta v˘tvarn˘mi díly, pfii nutnosti v˘tvarné
propagace (plakáty, publikace apod.), nebo reprezentace mûsta. DÛleÏitou oblastí ãinnosti SdruÏení vedle úzké spolupráce s ostatní-
mi umûlci regionu (Literárním umûleck˘m klubem, Klubem sólistÛ mûstského divadla, pûveck˘m spolkem Smetana) bylo i rozvíje-
ní stykÛ s v˘tvarn˘mi spolky v centru (Syndikát v˘tvarn˘ch umûlcÛ âeskoslovenska) i v regionech s jejich v˘znamn˘mi osobnostmi.
Jejich prostfiednictvím bylo prohlubováno povûdomí vlastních ãlenÛ o nadregionálních kritériích a kvalitách tvorby. Také seznamo-
vání vefiejnosti mimo PlzeÀ a region s dílem ãlenÛ SZVU bylo náplní organizaãního úsilí, vedoucího k pofiádání v˘stav v jin˘ch mûs-
tech a krajích. V̆ znamn˘m rysem byla i pestrost v˘stav (i architektury, umûleck˘ch fiemesel, fotografií atd.). V nároãné organizaci
tûchto aktivit hrál vÏdy dÛleÏitou roli jednatel spolku - po J. Skupovi, F. Wenigovi a architektu K. Lhotovi od r. 1931 do váleãn˘ch
let arch. Václav Neckáfi.

NÁSTUP DRUHÉ GENERAâNÍ VLNY V SZVU – P¤ECHOD âINNOSTI SPOLKU KE  40. LETÒM

Touto mnohostrannou ãinností pfiispûlo SdruÏení k tomu, Ïe po deseti letech trvání se moderní v˘tvarn˘ v˘raz jiÏ stával
samozfiejmou souãástí nové umûlecké tradice Plznû. Doklady toho najdeme i v publikaci „10 let SZVU” s tfiemi texty a tfiiceti repro-
dukcemi vydané v roce 1935. V polovinû 30. let také nastupuje do ãinnosti SZVU druhá generace v˘tvarníkÛ. Zatímco vrstevníky 
– zakladatele spojovalo datum narození v závûreãn˘ch dvou desetiletích 19. století, druhou generaãní vlnu spojují v údaji o narození
první dvû desetiletí 20. století. Tito malífii a sochafii procházeli jiÏ v˘tvarn˘m studiem na ‰kolách âeskoslovenska s jejich duchovní
orientací k západoevropské kultufie a zaÏit˘mi impulzy moderních v˘tvarn˘ch smûrÛ. Takto pfiipraveni cílevûdomû rozvíjejí tuto
evropskou modernistickou orientaci ve své osobitû uzpÛsobené tvorbû, rÛznû navazující na soudobé tendence od expresivních a civi-
listních, pfies rÛzné projevy konstruktivní k poetisticky a snovû tajemné imaginaci. Nûktefií se do Plznû po studiích vracejí a jiní zde
novû nastupují vût‰inou do uãitelského povolání na stfiedních ‰kolách, kam také mezi studenty pfiená‰ejí své vyhranûnûj‰í názorové
zamûfiení a tak prohlubují i mezi nimi chápání moderních umûleck˘ch pfiístupÛ. 

Vedle nejstar‰ích z této generaãní vrstvy, narozen˘ch kolem roku 1900 – sochafie Václava Koukolíãka a malífiÛ Franti‰ka
Michla a Alexandra Franka – jsou to pfiedev‰ím malífii Vladimír Modr˘, Franti‰ek Koliha, Jan Wenig a arch. Svatopluk Janke – naro-
zení do r. 1910. O nûco mlad‰í jsou malífii Jifií Trnka, Jindfiich Janus a sochafii Václav Icha a Jaroslav Votluãka. Patfií sem rovnûÏ malí-
fii narození v roce vypuknutí 1. svûtové války – Pavel Maur, Václav Vodák, Václav Pokorn˘ a Otakar Str˘hal. ¤ada z nich také ve 
40. letech postupnû doplÀuje zakladatele ve vedení SdruÏení (napfi. pfiedsedové: Sv. Janke – 1945, Jan Wenig – 1948, jednatel 
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Jan Wenig: Sedící Ïena, grafika, papír, 19x15 cm, 1969

O. Str˘hal – 1945, ãlenové v˘boru: Koliha, Maur, Modr˘, Koukolíãek, Vodák a Votluãka). V̆ voj ve SdruÏení byl zbrÏdûn tíÏivou
atmosférou nacistické okupace se zastavením v˘stavních aktivit koncem války. Pfiesto se paradoxnû spolku podafiilo proniknout nej-
v˘raznûji k vûdomí PlzeÀanÛ, získat jejich dÛvûru a definitivnû pohfibít opatrnickou atmosféru vzhledem k podnûtÛm moderního
umûní – snad právû pro jeho odsuzování nacistick˘m reÏimem. Okupaãní nadvláda strachu pfied perzekucemi, hrozba koncentrákÛ,
poprav a náletÛ samozfiejmû poznamenala pfiedcházející ‰ífii spolkového Ïivota. Hrdinnou smrtí zemfiel dlouholet˘ ãlen SdruÏení bás-
ník Karel Vokáã a jeho druh Jan T˘ml, kter˘ zahynul krátce po osvobození z koncentraãního tábora. Vûznûni byli V. Modr˘, J. Skupa,
F. Michl, O. Matou‰ek. V. Modr˘ byl pak tûÏce ranûn v kvûtnovém povstání. SZVU si v tûÏké váleãné dobû zachovalo neúhybnou
linii v umûleckém i národním smyslu.

Hned v prvních revoluãních dnech kvûtna 1945 se SdruÏení pfiihlásilo k elánu osvobozeneck˘ch aktivit, zahájilo normální
spolkovou práci jako první v kulturní oblasti mûsta a jiÏ v záfií i ãinnost v˘stavní, která vyvrcholila jubilejní v˘stavou k 20 letÛm
SZVU. Mûsto poskytlo pro tyto akce spolkové místnosti v ul. B. Smetany 14 (Branka).4) Na prahu pováleãného rozvoje Plznû a re-
gionu se tak SdruÏení pfiedstavilo v plné intenzitû a ‰ífii své tvÛrãí a kulturnû spoleãenské ãinnosti. Tehdej‰í pfiedseda Ing. arch. 
Sv. Janke vyslovil ambice spolku jiÏ na první pováleãné valné hromadû: „Chceme pfiijímat kladné hodnoty krásného umûní v‰ech
duchovních proudÛ - b˘t pfiedev‰ím nositeli národní tradice a tvÛrci umûní západoãeského.” Právû taková názorová tolerance ke v‰em
tvÛrãím tendencím byla klíãovou zásadou provázející prÛbûÏnû existenci SdruÏení od jeho poãátkÛ. JiÏ v tomto proslovu se objevila
my‰lenka zabezpeãit vût‰í styk s vefiejností vlastní tiskovinou. To obstarávaly nejprve cyklostylované ObûÏníky SZVU, vydávané
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nûkolikrát v roce, pozdûji ti‰tûné v grafickém závodû v Hankovû ulici, nûkdy i se zvlá‰tní obrazovou pfiílohou. V roce 1947 byl vydán
30 stránkov˘ sborník V̆ tvarná práce SZVU s obrazovou ãástí o 46 pfiílohách reprodukcí dûl ãlenÛ, v poãtu 1 tisíce v˘tiskÛ.5) Sborník
pfiedstavuje SZVU jako umûlecky a názorovû mnohotvárné spoleãenství. Právû tuto rÛznorodost zdÛrazÀuje v ObûÏníku ã. 6–7 
z r. 1948 B. Polan: „Jde teì pouze o to, aby nebyla v˘tvarná tvorba ve svém celku ‰nûrována do uniformy jediné funkce a bylo uzná-
no její právo slouÏit ãlovûku na nûkoliker˘ rozmanit˘ zpÛsob.” ZároveÀ pfiipomíná: „F. X. ·alda fiekl, Ïe lidské spoleãenství usychá
a chfiadne, kdyÏ v nûm ochabne anebo dokonce odumfie, byÈ jenom na ãas, Ïiv˘ cit a smysl pro poesii.”

Tyto my‰lenky bylo tfieba stále více pfiipomínat. Ne nadarmo B. Polan znovu zopakoval ·aldÛv v˘rok v úvodu katalogu 
23. ãlenské v˘stavy SZVU 1949, zahájené 13. listopadu 1949 ve v˘stavním sálu UmûleckoprÛmyslového muzea v Plzni. Ve zmínû-
ném almanachu „V̆ tvarná práce SZVU 1947” je od témûfi 30 v˘tvarníkÛ po 1–2 reprodukcích jejich dûl, kde rozmanitost pfiístupÛ
stejnû jako Ïiv˘ cit a smysl pro poezii jsou naprosto zfiejmé.6)

ÚâAST III. GENERACE âLENÒ SZVU – POSLEDNÍ ZNÁMKY RESPEKTOVÁNÍ SPOLEâENSKÉ ROLE SDRUÎENÍ

Na 22. ãlenské v˘stavû v roce 1948 se objevují jiÏ i díla tfietí generace ãlenÛ SZVU, narozen˘ch ve 20. letech (napfi. olej
K. Frauknechta Koupání v údolí) a dokonãujících studia po válce ve druhé polovinû 40. let. V̆ tvarníci druhé generace SdruÏení se
zcela ujímají jeho vedení, jak je patrno z téhoÏ ãísla ObûÏníku, informujícího o valné schÛzi SZVU z 15. 4. 1948. Pro nov˘ správní
rok se stal pfiedsedou J. Wenig, jednatelem O. Str˘hal , ve v˘boru mûli pfiíslu‰níci téÏe generace jiÏ vût‰inu. Ze zakladatelÛ zÛstal
místopfiedsedou J. Krátk˘, ãleny v˘boru byli stále J. Hodek, B. Krs, B. Polan a zároveÀ byli J. Krátk˘ a J. Skupa poctûni ãestn˘m
ãlenstvím. Ve v˘stavní porotû byl pomûr druhé generace k první 5:2. Program v˘stav uvádûl ObûÏník ã. 1 z téhoÏ roku. Kromû obvy-
klé fiádné a vánoãní ãlenské v˘stavy navazoval v pfiedstavování v˘znamn˘ch praÏsk˘ch v˘tvarníkÛ na pfiedchozí pováleãná léta
(s expozicemi J. Trnky a J. Lady) a uvádûl grafiku K. Svolinského a V. Sedláãka. Z ãlenÛ SZVU pak prezentoval malby V. Pokorného,
kresby B. Krse a obrazy P. Maura. Jak uÏ se to stalo od pfielomu let 1930/31 tradicí, byla sjednána reciproãnû v˘stava SZVU
v â. Budûjovicích a jejich SdruÏení v Plzni. Obû tato sdruÏení spolu se Severoãesk˘m Dílem Liberec a Spolkem v˘chodoãesk˘ch
umûlcÛ v Hradci Králové byly po reorganizaci krajinsk˘ch spolkÛ v âechách jedin˘mi schválen˘mi regionálními spolky s Ïádoucí
úrovní v˘tvarnou i organizaãní. Z toho vypl˘valo i jejich oprávnûní jednat se správními orgány státu a regionÛ (v té dobû okresÛ).
Toto partnerství se státní správou b˘valo oboustranné – napfi. v letech 1945–46 Ïádá M·O spolek o jmenování znalcÛ pro FNO.
Jednalo se o vyjádfiení k obsahu nafiízení cenového úfiadu. Ne‰lo tu tedy jen o jednostranné Ïádosti spolku správním orgánÛm o sub-
vence, které pomáhaly pokr˘vat v˘daje s v˘stavami apod.7) Koncem dubna roku 1948 v souvislosti s odhalením pamûtní desky plzeÀ-
skému rodáku H. Boettingrovi (1880 – 1934), na nûmÏ pfiednesl proslov J. Krátk˘, byla zahájena úvodním slovem B. Polana v˘stava
Boettingrov˘ch kreseb (podepisovan˘ch pseudonymem Dr. Desiderius) ve spolkov˘ch místnostech v Brance. ObûÏníky ã. 3
a 4–5/1948 se touto událostí s v˘raznou úãastí SdruÏení podrobnû zab˘vají. Je zde také uvefiejnûn PolanÛv text Na rozlouãenou, vû-
novan˘ vynikajícímu herci ·tûpánu Zemánkovi, kter˘ v Plzni pÛsobil od roku 1937 a pfiispíval zde k srdeãné druÏnosti hercÛ s v˘tvar-
níky. V závûru sezóny 1947–48 Mûstské divadlo opustil a pfie‰el do Brna. Tyto hfiejivé vzpomínky na spoleãenství plzeÀsk˘ch umûl-
cÛ jiÏ stfiídaly pfiíznaky ochlazování celkové atmosféry kulturního Ïivota.

STOUPAJÍCÍ PROJEVY OHROÎENÍ EXISTENCE SZVU

K mil˘m chvilkám vnitfiního souÏití SdruÏení i jeho spojení s plzeÀskou kulturní vefiejností se vzhledem k politick˘m zmû-
nám, vypl˘vajícím z pfievratu k totalitní moci, pfiidruÏily i události smûfiující k prosazení mocensk˘ch pozic centra do záleÏitostí umûní
regionu. âesk˘ blok v˘tvarníkÛ v Praze, jehoÏ spojení s regionálními spolky bylo dosti volné, nahradil Svaz ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ
v Praze, kter˘ postupnû uplatÀoval direktivní postup vÛãi regionÛm. Prosazovaly se kulturní provûrky v˘tvarníkÛ, brigády se skicá-
fiem v závodech, v˘tvarné patronáty ãlenÛ v okresech a podnicích, vazba s centrem pomocí delegátÛ, pokutami vynucované pfiihlá‰-
ky k povinnému poji‰tûní z umûlecké ãinnosti, vedení kurzÛ pro v˘zdobu atd. Hrozbu mocensk˘ch tlakÛ z centra charakterizuje 
B. Polan pfii kvûtnovém zahájení ãlenské v˘stavy SZVU 1948 v âesk˘ch Budûjovicích: „Z ústfiedí na‰eho národního Ïivota kulturní-
ho musí mimopraÏ‰tí v˘tvarníci...vyslechnout leckterou v˘tku a dÛtklivou radu...Ïe nestaãí tempu vÛdãího my‰lení a utkvívají
v neplodném konzervatismu.” Vidí také neúãinnost takov˘ch postupÛ: „Vymáhat fie‰ení problému...takov˘m zpÛsobem, aby se to
podobalo...snaze zachovávat pfiíkazné pravidlo, za nepfiítomnosti pravé tvÛrãí potfieby a citové jistoty,...sotva by vedlo k cíli.” I tento
vnímav˘ teoretik nebyl natolik skeptikem, aby se vzdával v‰ech nadûjí. SnaÏil se nalézat v nûkter˘ch zmûnách i cosi pozitivního.
Napfi. pfii projevu k zahájení ãlenské v˘stavy v následujícím roce 1949 uvítal zavedení krajÛ: „Krajov˘m zfiízením velice poklesl stu-
peÀ centralizaãního tlaku...I umûleck˘ Ïivot pociÈuje...úãinek dalekosáhlého pfiesunu ve správní kompetenci.” Také zfiejmû jako mnozí
v˘tvarníci podlehl i on iluzi, Ïe díla s pracovní tématikou dokáÏí pfieklenout distanci mezi tvÛrcem a prost˘m divákem: „O prvních
krocích plzeÀsk˘ch ãlenÛ SZVU z intimního soukromí...k nej‰ir‰ímu zvefiejnûní umûlecké práce, moÏno se pfiesvûdãit z pfiírÛstku
obrazÛ a soch s tematem dûlnického díla...”. Nûkolik reprodukcí tohoto druhu je v katalogu této v˘stavy. Wenigovi pracovníci tu jsou
podáni v kubizujícím pojetí objemu. Koukolíãkovi sochafisky ztvárnûní dûlníci vykazují dynamickou expresivitu, Hodkovi civilistnû
malovaní kováfii pracují v náladovû zasnûÏené návsi. Vedle tûchto osobitû a nepopisnû pojat˘ch prací „s tematem dûlnického díla” tu
najdeme napfi. Maurovu aÏ skicovitû uvolnûnou malbu „Nedûle v parku” a dokonce Pfierovského sochafiskou „Pietu”. Tedy nic, co by
zastánce nov˘ch pofiádkÛ mohlo uvádût v nad‰ení. 

Na této v˘stavû v plzeÀském muzeu se jiÏ úãastní více autorÛ patfiících do tfietí generace SdruÏení, ale na dal‰í Ïivot spol-
ku uÏ nestaãili vyvinout patrn˘ vliv. Karel Frauknecht zde vystavuje olej Krajina – Valcha, Jifií Hájek oleje Zahrada a Pfiede Ïnûmi,
Lumír Topinka pastel Ulice a olej Na samotû. Nástup této generace, vy‰kolené je‰tû ve svobodnû pojatém v˘tvarném ‰kolství, rozví-
jeném po roce 1945 a navazujícím na soudobé svûtové umûlecké tendence, pokraãuje je‰tû v dal‰ím roce. V fiíjnu 1950 se do fiad ãlen-
stva hlásí malífi Jifií Patera, pÛsobící na praÏské UK jako asistent Martina Salcmana. Lumír Topinka po svém studijním pobytu v Anglii
má samostatnou v˘stavu v blízkém Stfiíbfie, zahájenou za úãasti J. Weniga a nového pfiedsedy SZVU Ing. Bohdana Floriána. Ten byl
do ãela spolku zvolen 16. 3. 1950 na valné hromadû za úãasti tfiiceti ãlenÛ a Jan Wenig se stal místopfiedsedou. A. Franka vystfiídal
v jednatelství J. Vitáãek, pokladníkem se stal L. Martínek, zapisovatelem A. Holub (dále byli ve v˘boru Frank, Hodek, Krátk˘, Krs,
Polan a Votluãka). Hned následující v˘borová schÛze v dubnu, konaná souãasnû s v˘stavou v˘tvarníkÛ pozvan˘ch SdruÏením do
Plznû z Pre‰ova (SUP), jako druÏebního slovenského mûsta, uvaÏuje o vlastní ãlenské v˘stavû v záfií 1950, tedy jubilejní, jiÏ k 25
letÛm SZVU. 
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ZESÍLENÍ LIKVIDAâNÍCH TLAKÒ NA SDRUÎENÍ

V této dobû zaãíná bohuÏel jiÏ závûreãná etapa úsilí o udrÏení existence spolku. Z Prahy sice pfiichází uji‰tûní tlumoãené
praÏsk˘m funkcionáfiem SâSVU, Ïe není Ïádn˘ dÛvod se obávat o existenci regionálních spolkÛ, praktické ãiny v‰ak tomu neodpo-
vídají. Nevyjasnûnost postavení SdruÏení pfii jednání s plzeÀsk˘mi institucemi (radnice, muzeum) zpÛsobuje odklady jubilejní v˘sta-
vy. V záfií je pfiekládána na druhou polovinu fiíjna, místo muzea je nabízen men‰í prostor v budovû KNV (pro pfiihlá‰en˘ch 60 malífiÛ
a 10 sochafiÛ). Z nov˘ch ãlenÛ tu pfiihla‰uje svá díla jen L. Topinka (olej ZbÛch a kresba Halda) a M. Cajthaml (kresby Vy‰ehradská
architektura a Vltava, grafika Za mûstem). Koncem záfií mimofiádná v˘borová schÛze opût odkládá v˘stavu na zaãátek listopadu.
Nakonec je zahajována B. Polanem a tradiãním vystoupením spfiíznûného pûveckého spolku Smetana (fiídí B. Gselhofer) dne 4. 11.
1950. Pût dnÛ poté je svolána nová mimofiádná v˘borová schÛze spolku k projednání urgentní v˘povûdi SdruÏení ze spolkov˘ch míst-
ností v Brance od JNV PlzeÀ. To se stalo jiÏ v dobû konání jubilejní v˘stavy, kterou mûl b˘t zdÛraznûn zásluÏn˘ v˘znam spolku pro
plzeÀskou kulturu. V tûchto souvislostech je moÏno povaÏovat v˘povûì vedením mûsta z klubovních místností nejen za zákefin˘ ãin,
ale i za pohrdání kulturou, coÏ zfietelnû vypovídá o nulové kulturnosti nov˘ch pfiedstavitelÛ Plznû. Spolu se záleÏitostí demontáÏe jubi-
lejní v˘stavy a jejím hodnocením jako úspû‰né, musí v˘bor sestavovat i Ïádost o odklad vystûhování alespoÀ do Nového roku 1951.
To bylo reagování ponûkud krotké, ale v˘bor asi dobfie vûdûl, Ïe rozhofiãením a odporem by rozhodnutí nezvrátil a navíc se obával
popudit nové pány radnice, aby neohrozil samu existenci spolku. Na vyjasnûní tu‰en˘ch obav v‰ak nemusel dlouho ãekat. V pÛli pro-
since dostal „dárek k vánocÛm”, dopis Krajského stfiediska SâSVU v Plzni, kter˘m dává na uváÏenou „splynutí” SdruÏení s ním, 
tj. ve skuteãnosti konec existence SZVU a vtûlení jeho ãlenÛ do novû zfiízené regionální poboãky SâSVU v Praze. Tedy místo uzná-
ní ãtvrtstoleté práce ve prospûch umûní a mûsta se spolku nabízí pfiijmout zaãlenûní do pouhého „Krajského stfiediska” centrálnû zfií-
zené organizace, rozhodující o podstatn˘ch vûcech umûleckého Ïivota z ústfiedí – politicky ovládaného drÏiteli moci. Debata o tom
vyznûla pfieváÏnû v názor – struãnû vyjádfieno – vyhnout se nepfiíjemnostem z pfiípadného nafiízení o rozpu‰tûní spolku, jehoÏ pr˘ se
pozdûji urãitû pouÏije. Navíc bylo známo, Ïe v ostatních krajích uÏ se podrobili. V tomto svûtle se i v˘povûì z prostor v Brance jevi-
la nyní jako souãást koordinovaného taÏení proti nepohodlnému spoleãenství, vybudovanému prvorepublikovou demokratickou tra-
dicí. A tak v hlasování o skonãení ãinnosti SZVU „nebylo hlasÛ proti”. V̆ bor se v odpovûdi odvolává na spolkové stanovy a vysvût-
luje, Ïe o zastavení ãinnosti rozhodne valná hromada (stanovená na únor 1951) dle návrhu v˘boru a zároveÀ bude zvolena likvidaã-
ní komise. 

Nastává poslední etapa existence spolku. V lednu pfiichází koneãná v˘povûì ze spolkov˘ch místností a ultimátum k pfiedá-
ní Státní studijní knihovnû k datu 26. 1. 1951 (to se dafií odsunout je‰tû o ãtvrt roku). ZároveÀ v˘bor zvolil likvidaãní komisi (Florián,
Martínek, Svoboda, Krátk˘, Janke – resp. Hodek).8) Pak se v˘bor schází aÏ v fiíjnu, mezitím dvakrát likvidaãní komise. V̆ bor pfiijal
informaci o vyklizení klubov˘ch místností a rozhodl pûti hlasy pro schválení prohlá‰ení likvidaãní komise (dva se zdrÏeli hlasování)
a jeho pfiedání ãlenské schÛzi. Prohlá‰ení informuje o pfiipravené likvidaci SdruÏení s úmyslem pfievést majetek na Krajské stfiedisko
SâSVU s tím, aby ho: „...bylo plnû vyuÏito ve prospûch v˘tvarného dûní i k uÏitku jednotlivcÛ.” Kromû pfiedmûtného vybavení spol-
ku, vãetnû knihovny, patfiila k majetku i finanãní ãástka 325.958 Kãs. Spadlo tedy do klína Krajskému stfiedisku a tím i jemu nadfií-
zenému ústfiedí SâSVU nemalé jmûní. âlenská schÛze 4. 11. 1951 likvidaãní zprávu projednala a schválila tfiinácti hlasy (dva ãleno-
vé se zdrÏeli hlasování). Znamená to, Ïe bylo pfiítomno 15 ãlenÛ! KdyÏ to srovnáme se 70 vystavujícími ãleny na poslední jubilejní
v˘stavû SdruÏení pak je jasné, Ïe apatie ãlenÛ, zpÛsobená poznáním nedemokratick˘ch praktik reÏimu, dostoupila vrcholu.
Jednomyslné schválení likvidace SZVU o ãtrnáct dnÛ pozdûji jiÏ bylo jen pouhou formalitou. Podle pfiednesené zprávy bylo rozhod-
nuto: „...dobrovolnû a bez kolisí nastoupiti cestu jednoty v˘tvarného dûní na PlzeÀsku a skonãiti ãinnost spolku.” Tím byla zároveÀ
splnûna povinnost daná úãelovû pfiijat˘m nov˘m zákonem „O dobrovoln˘ch organizacích lidu” z roku 1951.

V¯ZNAM SZVU V MINULÉM I SOUâASNÉM V¯TVARNÉM ÎIVOTù PLZNù

Dnem 18. listopadu 1951 tak definitivnû zaniklo SdruÏení západoãesk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ, jehoÏ umûlecká existence
skonãila o rok dfiíve probíhající jubilejní spolkovou ãlenskou v˘stavou k 25 letÛm trvání SdruÏení. To ve svém trvání soustfiedilo –
fieãeno S. Jankem: „...v‰echny podstatné sloÏky v˘tvarné práce...” v Plzni i regionu a zároveÀ pfii vyuÏívání prostfiedkÛ moderního
umûní vyvinulo: „...úsilí zv˘‰iti zájem o porozumûní v˘tvarnému dílu..., aby nej‰ir‰í lidové vrstvy mûly úãastenství na hodnotách ply-
noucích z v˘tvarného umûní.” (v publikaci První rok, vydané v Plzni roku 1946). Skuteãnû – ãtvrtstoleté pÛsobení SdruÏení v˘raznû
pomohlo získat vefiejnost pro soudobou tváfinost v˘tvarného umûní a zároveÀ pfiesahovalo pouh˘ regionální dosah  a snaÏilo se dosáh-
nout: „...uvûdomûlé krajové osobitosti v˘tvarného v˘razu na nej‰ir‰ím podkladû evropského my‰lení...” (B. Polan v Salonu ã. 11
„plzeÀské ãíslo” ãsp. vydaného v Praze roku 1929, o dva roky dfiíve vy‰lo první ãíslo ãsp. Veraikon rovnûÏ jako „plzeÀské”).9) Tvofiivá
energie této v˘tvarnické organizace byla násobena stálou vnitfiní tolerancí. Cesta ke kvalitû a modernosti nikdy neznamenala tlak na
ãleny spolku smûrem k upfiednostnûní jediné tendence. Naopak, v‰em byla pfiikládána stejná dÛleÏitost a umoÏÀováno jejich svobod-
né projevení. Tak najdeme v fiadách spolku pfiesvûdãené vyznavaãe smyslového úãinku díla (napfi. B. Krs), také fantazijnû proÏívaná
a symbolicky ladûná tvorba tu má své zastánce (napfi. u V. Modrého). Rozumová rozvaha projevující se v konstruktivní skladebnosti
díla nûkdy dosahuje aÏ tvarovû strohého zjednodu‰ení (napfi. v dílech J. Weniga) a z v˘razovosti emotivních stavÛ se propracovává
tvorba k dynamicky pojímané expresivitû (jako ve v˘voji díla K. Frauknechta). Stylová rozmanitost i mezigeneraãní porozumûní je
cestou násobící sílu umûleckého projevu.

Vliv této tradice SdruÏení, i kdyÏ byla násilnû pfiervána, dokázal v Plzni zakofienit a nesl své ovoce v letech pfiesahujících
reálnou existenci SdruÏení. Zakladatelé uÏ se toho doÏili jen máloktefií, ale v˘znamnou roli v uchopení pfiedávané ‰tafety tu sehráli
ãlenové jeho druhé a tfietí generace. KdyÏ nastalo uvolnûní v kulturní sféfie, tvofiili právû oni pátefi vznikajících tvÛrãích skupin.
V 60. letech se obû generaãní vrstvy spojily v plzeÀské tvÛrãí skupinû Kontakt. V dobû rozkladu reÏimu v prÛbûhu roku 1989 se pfií-
slu‰níci tfietí generace stali iniciátory vzniku skupiny P 89. Je‰tû nûktefií z druhé generace se doÏili spolu s nimi zaloÏení Unie v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ plzeÀské oblasti v roce 1990 a pomáhali v pokusu oÏivit v jejích fiadách duch zaniklého SdruÏení, a tak prodlouÏit aktiv-
ní podobu jeho tradice. V tom pomáhalo i to, Ïe fiada ãlenÛ vedle umûlecké profese pÛsobila i pedagogicky a mohla tak ‰ífiit ideje,
jimiÏ se SdruÏení utváfielo i mezi sv˘mi studenty. Tak se mnohé z dûdictví spolku dostávalo i ke generacím, které se uÏ nemohly podí-
let pfiímo na aktivitách SdruÏení. MÛÏeme tedy bez nadsázky hovofiit o dosahu jeho pÛsobení i pfies hranice nového milénia. Historie
SZVU není proto záleÏitostí muzeální. Jeho podstatné tradice jsou Ïivé a Ïivotaschopné i v souãasnosti.
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Umûlecké osobnosti, které formovaly tyto tradice, se stále – i kdyÏ tu jiÏ fyzicky nejsou – podílejí, pfiipomínány na v˘sta-
vách sv˘mi inspirativními pfiístupy k tvorbû, na plzeÀském v˘tvarném Ïivotû, jeho dne‰ním v˘voji.10) Právû taková kvalita uznávaná
za hranicemi regionu umoÏÀuje aktuálnost jejich úãasti v procesu posuzování dal‰ích umûleck˘ch cest v˘tvarného v˘voje v Plzni
a nejen v ní. Je tak nejlep‰í vizitkou hodnotové úrovnû SZVU. Bylo zaloÏeno pfied osmdesáti lety, coÏ je doba trvání jednoho lidské-
ho Ïivota. Ten chápeme vÏdy v souvislostech pfiirozeného pokraãování zrozením jeho dal‰ích pokraãovatelÛ. Pfiejme takto chápanou
vûãnost trvání i tomuto prvnímu zásadovému modernímu spoleãenství plzeÀsk˘ch v˘tvarníkÛ. 

Bronislav Losenick˘

Poznámky:

1) Pfiedváleãné studium na praÏské UmûleckoprÛmyslové ‰kole (prof. E. Dítû) prohloubil v PafiíÏi u M. Denise (setkal se tam s F. Kupkou). Vstfiebaná
v˘chodiska francouzské poimpresionistické moderny a osvojen˘ dÛraz na stavbu v˘tvarného celku ho fiadila do opozice vÛãi názorové bezradnosti
Spolku.

2) Program vycházel z tezí kritického referátu J. Krátkého. Jeho názorová rovina nabádala tuto umûleckou obec, aby: „ ...s pfiesvûdãením zfiekla se sta-
r˘ch cest a otevfiela dokofián srdce nov˘m proudÛm, z nichÏ pfies pochopitelnou závislost na velk˘ch svûtov˘ch vzorech probíjela se sv˘m vlastním
úsilím.” a dodává: „Museli jsme se postavit na platformu dne‰ka...SdruÏení musí b˘t ohniskem tvofiení.” (z proslovÛ J. Krátkého). Po schválení sta-
nov ke dni 18.9. je uvádûn jako den vzniku 3. 10. 1925, kdy probûhla ustavující schÛze SZVU.

3) Josef Skupa mûl nejen zásluhy na ustavení SZVU na nov˘ch zdrav˘ch základech. Vedle Skupova nadání pro vedení spolkafiské agendy „ ...mladé-
mu SdruÏení znamenitû prospívaly i rozsáhlé osobní styky Skupovy, jimÏ SZVU, tenkrát chud‰í neÏ kostelní my‰, vdûãí za první mecená‰e.” (dle 
F. Weniga).

4) JiÏ v fiíjnu 1945 byla obnovena pfiedná‰ková aktivita (Dr. Mir. Míãko z Prahy o M. Al‰ovi). Poãátkem roku 1946 byl uspofiádán Karneval umûlcÛ
v Mû‰Èanské besedû, na jafie Spoleãensk˘ veãer s hudebním programem a také malífiská exkurze na Rab‰tejn. V téÏe dobû probûhla nejnav‰tûvovanûj‰í
v˘stava Stephenov˘ch anglick˘ch váleãn˘ch karikatur a do konce roku v˘stavy J. Hodka, J. Votluãky, C. Boudy a skupiny pfiedních praÏsk˘ch v˘tvar-
níkÛ. Program roku uzavfiela vánoãní v˘stava SZVU. V letních mûsících byl podobn˘ v˘bûr vystaven k oÏivení kulturního Ïivota ãeského pohraniãí
v Hor‰ovském T˘nû a ve Stodû.

5) Redigoval ho Dr. Jos. Rous s redakãním kruhem, upravil Fr. Koliha a byl ti‰tûn v Rokycanech (prodával se za 72 Kãs). Byly zde oti‰tûny texty kri-
tika B. Polana, básníka J. Bouzka, spisovatele a novináfie V. ·lajse a malífiÛ V. Vodáka a J. Weniga. B. Polanem je v závûru rekapitulace v˘voje SdruÏení
zdÛraznûna: „ ...umûlcova duchovní odpovûdnost za nejvy‰‰í vûc tvÛrãího poslání, za pravdu ... Nic se tím nezíská ... vyhne-li se umûlec zápasu o prav-
du a umlãí-li v sobû svûdomí jejího pfiíseÏného svûdka.” V. ·lajs si klade v záhlaví svého pfiíspûvku otázku: „ Îije PlzeÀ také umûlecky v˘tvarnû?”
a pfiipomíná „ ...PlzeÀ ...dovedla promluvit také kulturnû. Tím spí‰e, Ïe její geografické postavení ...jí dávalo mimofiádn˘ v˘znam: b˘ti první branou,
pfiijímající od západu a transportující dále...”. K tradici SdruÏení uvádí: „ ...v‰e co naná‰elo SZVU na kulturní obraz Plznû, PlzeÀska a celé ‰iroké
oblasti západních âech, znamená v˘boj, pokrok, vzestup...”. K Polanovû úvaze o tom, Ïe SZVU chce b˘t zápasi‰tûm o pravdu, ·lajs dodává: 
„ ...k zápasu o pravdu pfiipojme je‰tû zápas o lidství, o ãlovûka osvíceného u‰lechtilostí, dobrem a krásou.” J. Bouzek hodnotí ve svém „Dvojím vzpo-
mínání” ãleny – básníky zahynulé koncem války – popraveného K. Vokáãe a na infekci z koncentráku zemfielého J. T˘mla. J. Wenig v „Pfiehledu ãin-
nosti SZVU...” vykresluje první dva pováleãné roky SdruÏení a zmiÀuje v˘tvarná díla ãlenÛ vytvofiené pro mûsto a vefiejnost vãetnû darÛ a pozdrav-
n˘ch adres osvoboditelÛm Plznû a regionu (Janke, Koliha, Krs, Walter a Wenig). V. Vodák konãí pojednání o pochopení umûní divákem vyjádfiením
soudobé tuÏby o: „ ...umûní, které je na svûtové v˘‰i, které je aktivní, rÛznorodé, mnohotvárné od sevfien˘ch tvarÛ po nejabstraktnûj‰í malbu.”

6) RovnûÏ tak v obrazové pfiíloze k ObûÏníku SZVU ã. 1–5 z roku 1948. V jeho ãísle 3 nalezneme i proslov J. Kováfie k bfieznové ãlenské v˘stavû
SZVU v mûstském muzeu, ve kterém znovu pfiipomíná tvÛrãí ãinnost jako schopnost „ ...roztavit vnûj‰í impulzy v hlubinách citu do prav˘ch pod-
stat...” a dodává, Ïe „ ...i sen je tu skuteãností...” jeÏ je materiálem umûleckého poznání. Také v dílech této 22. ãlenské v˘stavy je znatelné, Ïe „ ...umû-
lec vytváfií...z bohatství své du‰e skuteãnost zcela novou a hodnotnûj‰í, Ïe tedy jeho ãinnost je tvÛrãí.” Obrazy v˘stavy tomu odpovídají plnou mûrou. 

7) Tak jako v pfiedchozích letech byl uspofiádán i v roce 1948 tradiãní Karneval umûlcÛ v Mû‰Èanské besedû v Plzni. Tato akce se vÏdy dostávala do
centra vefiejné pozornosti, soustfieìovala k sobû nápaditost v˘tvarníkÛ, byla hojnû nav‰tívena a pfiiná‰ela také zisk do spolkové pokladny k velké spo-
kojenosti pokladníka SdruÏení, jímÏ byl od roku 1933 ing. arch. Fr. Nûmec, ãerstv˘ padesátník. Jemu, stejnû jako spisovateli a novináfii Franku
Wenigovi, b˘valému jednateli spolku, i jednomu z prvních jeho ãlenÛ J. Hodkovi (ten oslavoval v ãervnu 1948 své ‰edesátiny v˘stavou v UP závo-
dech) jsou vûnována vfielá blahopfiání jubilantÛm v ObûÏníku ã. 4–5 a 6–7/1948.

8) Rozhodnuto také v duchu absurdity chvíle uspofiádat i tento rok obvykl˘ „Karneval umûlcÛ”, kter˘ byl v bfieznové v˘borové schÛzi (uÏ v restaura-
ci U Dolej‰e) hodnocen jako zdafiil˘. Zdá se v‰ak, Ïe pod maskami karnevalu se skr˘val i strach z nyní uÏ zfiejmého ohroÏení nejen svobodumilovné-
ho pfiátelského seskupení, ale i z osobních persekucí. Byly uÏ tu nûkteré náznaky: zbavení fieditelování v muzeu prof. dr. âadíka, zahajovatele a recen-
zenta mnoh˘ch v˘stav ãlenÛ SZVU, jako pfiedzvûst jeho pozdûj‰ího zatãení v roce 1952, B. Krs byl právû v roce 1950 penzionován, jeho dal‰í pÛso-
bení ve ‰kolství nebylo Ïádoucí, B. Polan skonãil z podobn˘ch dÛvodÛ s fieditelováním knihovny tûsnû pfied 48. rokem, mraky se zaãaly stahovat kolem
malífie V. Modrého atd.

9) V pfiedstavení cílÛ spolku B. Polan uvádí: „SdruÏení zaloÏené roku 1925, má v programu organizovati v˘tvarné síly PlzeÀska ve slohu bliÏ‰ím duchu
doby. Chce pfiedná‰kami a v˘stavami pfiipravovat v obecenstvu vyjasnûní v zmaten˘ch názorech na duchovní podstatu a funkci umûlecké tvorby a pfie-
dev‰ím budovat pro v˘tvarníky pevnûj‰í oporu k práci uvûdomûle pfiipjaté k charakteru místa a pfiitom co do v˘razu shodné s tendencemi svûtového
my‰lení.”

10) Mnohé z tûchto osobností se staly platnou souãástí kulturní sféry v Praze (napfi. sochafi J. Hru‰ka, ve v˘tvarné publicistice F. Wenig, ve v˘tvarné
pedagogice S. Máchal atd.). Dva z nich odtud dosáhli svûtové proslulosti (malífii a loutkáfii J. Skupa a J. Trnka). U dal‰ích, zavát˘ch osudem do jin˘ch
krajÛ, mÛÏeme zjistit plodné zaãlenûní do v˘znamn˘ch regionálních uskupení (A. Moravec a O. Matou‰ek na jihu, F. Hora a V. Pokorn˘ na severu
âech, B. Krs v Brnû). S praÏsk˘mi spolky a skupinami dlouhodobû vystavovali R. Jindfiich, J. Hodek a J. Patera. Jiní poloÏili v Plzni základy profes-
nû v˘znamn˘ch oborÛ (napfi. v‰estrann˘ umûleck˘ kritik B. Polan, knihafi a typograf K. ·illinger), zakládali zde vysoko‰kolské v˘tvarné katedry
(J. Krátk˘ a J. Wenig), spolutvofiili vnûj‰í tváfi mûsta (sochafi O. Walter, architekti B. Chvojka a V. Neckáfi atd.).
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Karel Frauknecht: Akt, lept, papír, 24,5x20 cm, 1987
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KONCEPCE A POSLÁNÍ V¯STAVNÍHO PROJEKTU K 80. V¯ROâÍ ZALOÎENÍ SZVU

V̆ stava vûnovaná 80. v˘roãí zaloÏení SdruÏení ve skromn˘ch podmínkách Galerie Jifiího Trnky nemÛÏe dát stej-

n˘ prostor v‰em v˘tvarníkÛm, ktefií v prÛbûhu existence SdruÏení byli jeho ãleny (dostupné prameny jich uvádí kolem

150, z toho 15 Ïen). Tím ménû mÛÏe vzpomenout dal‰ích  osobností z fiad jin˘ch neÏ fiádn˘ch zpÛsobÛ ãlenství (to je také

ãestné, mimofiádné, korespondenãní, zakládající a pfiispívající). Vût‰inou poãtem pfievy‰ovalo stav v˘konn˘ch umûlcÛ.

Z tûchto dÛvodÛ jsme se rozhodli pfiedstavit pouze uÏ‰í v˘bûr ze tfií generaãních vrstev ãlenÛ spolku, tj. první – zaklada-

telské (s narozením v 19. století), druhé – s aktivitou pfieváÏnû v druhém desetiletí ãinnosti SZVU (s datem narození ve

20. století, vût‰inou do let 1. svûtové války) a tfietí, zahajující umûleckou ãinnost v závûreãn˘ch letech jeho existence (ãle-

nové narození po roce 1920). Hlavními reprezentanty tûchto generací, kromû iniciátora zaloÏení SdruÏení malífie

Jaroslava Krátkého, kter˘ zasluhuje zvlá‰tní pozornosti, jsou tu tfii umûlci, dovr‰ující zároveÀ posmrtnû jubilea naroze-

ní v leto‰ním roce. Ti zároveÀ pfiedstavují zásadní typy tvÛrãího pfiínosu v rozmanit˘ch tendencích umûleckého usilová-

ní ãtvrtstoleté historie spolku. Jsou to: Bohumil Krs (115. v˘roãí narození), Jan Wenig (95. v˘roãí narození) a Karel

Frauknecht (narozen v roce zaloÏení SZVU – tedy pfied 80 lety). U sochafiÛ je pak takto pfiínosn˘m jubilantem Jaroslav

Hru‰ka z první generace (narozen 1890 – 115 let), kter˘ v roce zaloÏení SdruÏení dokonãoval v modernistickém stylu

legionáfisk˘ památník u Arrasu a po návratu z Francie zvítûzil návrhem vznosnû pojaté postavy T. G. Masaryka v sou-

tûÏi o Památník národního osvobození v Plzni. O deset let mlad‰í ze sochafiÛ je Václav Koukolíãek, stojící datem naro-

zení (r. 1900 – 105 let) na pfielomu první a druhé generace SdruÏení, autor úspû‰nû pfiekonávající bezprostfiední vlivy

secesního symbolismu a klasicistního dûdictví.

Kromû tûchto ãlenÛ SdruÏení, kter˘m v galerii vûnujeme o nûco vût‰í prostor, povaÏujeme za nutné prezentovat

zde i umûlecké osobnosti, jejichÏ ohlas tvorby je svûtov˘ (J. Skupa a J. Trnka). Dále ty, které dosáhly v˘raznûj‰ího uzná-

ní mimo region (J. Hodek, S. Máchal, O. Matou‰ek, A. Moravec, V. Modr˘ a J. Patera). Z patnácti ãlenek SdruÏení se

podafiilo k vystavení získat jen dílo jediné malífiky (Ester ·imerové, roz. Fridrikové). NemÛÏeme jistû pominout ty z ãlenÛ

spolku, ktefií jsou nejpodstatnûji zapsáni v tváfinosti samotného mûsta, jako jsou sochafi O. Walter i architekti B. Chvojka

a V. Neckáfi, nebo jeho tváfi soustavnû zaznamenávali, napfi. S. Janke. Podobnû je to s v˘bûrem tûch ãlenÛ, ktefií se

v˘znamnû podíleli na pochopení úlohy umûní 20. století v fiadách sv˘ch ÏákÛ na plzeÀsk˘ch ‰kolách, jako malífii

F. V. Eisenreich, J. Matûjka, F. Pofiick˘ (zároveÀ 125 let od narození), F. Koliha, P. Maur, V. Vodák,

J. Janus, L. Topinka a sochafi J. Votluãka. B. Polan, i kdyÏ nebyl v˘tvarníkem, je dokumentaãnû pfiipomínán jako nej-

prÛkaznûj‰í iniciátor umûleckého rÛstu SdruÏení. Posouzení a zafiazení úlohy jednotliv˘ch tvÛrcÛ a celého pfied 80 lety

vzniklého organizaãního celku v˘tvarníkÛ by nebylo moÏné bez vstfiícnosti archivních pracovníkÛ (Archivu mûsta Plznû

i Státního oblastního archivu v Plzni jako základních zdrojÛ uvádûn˘ch poznatkÛ). Vystavená díla jsou shromáÏdûna díky

ochotû rodin autorÛ a pracovníkÛ Západoãeské galerie v Pzni.

Tímto v˘ãtem osobností je dán základ vystaveného v˘bûru dûl pro projekt v˘stavy s tím, Ïe respektuje jiÏ zmí-

nûn˘ generaãní sled. ZároveÀ má vystavená dokumentace umoÏnit vytvofiení názorné pfiedstavy o aktivitách SZVU a jeho

uznávané úloze v kulturním rozvoji mûsta Plznû a regionu. Smyslem v˘stavního projektu není zdaleka jen zpûtné ohléd-

nutí po jedné z nejv˘raznûj‰ích tradic v˘tvarného Ïivota plzeÀského regionu ve 20. století. Pfiedev‰ím má upozornit na

neustále aktuální rysy spolkového Ïivota v˘tvarníkÛ PlzeÀska, které dokázaly zformovat základy zcela souãasného poje-

tí regionalismu jako podstaty utváfiení kaÏdého dne‰ního i pfií‰tího vnitfinû Ïivotaschopného ‰ir‰ího spoleãenství v na‰em

evropském prostoru.

Pofiadatelé v˘stavy
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