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smetanova
výtvarná litomyšl

SLOVA ÚVODNÍ

Vážení návštěvníci starobylé Litomyšle,
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podíváte-li se do svých tašek či kapes, nejspíš je tam
najdete, neboť bez nich se nedostaneme do prostoru, který máme rádi, kde potkáváme své nejbližší
a kde si „dobíjíme baterky“ po náročných dnech,
jichž bylo za poslední rok požehnaně. Myslím samozřejmě Klíče od domova s velkým K, jež jsou i podtitulem letošní Smetanovy Litomyšle. Ne náhodou,
protože domov a kultura mají hodně společného.
Díky kultuře můžeme na chvíli utéct do fantaskních
světů, nechat se podmanit hudbou či přijmout
výzvu k dialogu od autora díla, polemizovat s ním
a přemýšlet. Umožňuje nám relaxaci, osobní růst,
je zdrojem inspirace. Na koncertech, vernisážích
a dalších kulturních akcích se rovněž setkáváme
s lidmi, s nimiž bychom si jindy třeba ani nezačali
povídat. Kultura spojuje osoby různých zájmů,
generací a názorů, i v tom tkví její důležitost.
Ještě před dvěma lety jsme kulturu brali jako samozřejmost, jako něco, co „tady prostě je“. A pak se vše
naráz změnilo – o její velkou část jsme přišli. Stejně
jako na první pohled fádní klíče, i ztracenou kulturu
zpočátku řada lidí nepovažovala za velký problém,
ale nakonec se ukázalo, jak jsou i drobné, na první
pohled pro někoho nepodstatné věci důležité.
Jaký mají přesah, co vše umožňují. A jak pak najednou chybí návštěva koncertu, výstavy, divadelního
představení, procházka muzeem, přemýšlení nad
moderním uměním, setkávání se stejně naladěnými
lidmi.

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.,
starosta Litomyšle

SLOVA ÚVODNÍ

Nejhorší je snad už za námi. Každá noc, byť temná
a dlouhá, jednou skončí. Proto i my hleďme dopředu
s opatrným optimismem a užijme si letošní Smetanovu výtvarnou Litomyšl. Po úspěšném a hojně
diskutovaném loňském ročníku budou v litomyšlských galeriích i ve veřejném prostoru zase k vidění
zajímavá umělecká díla. Na organizaci se opět
podílí řada zdejších institucí, kterým chci upřímně
poděkovat. Díky nim se můžete těšit na pestrý
program, výstavy moderního umění a mnohé další
kulturní perličky.
Stejně jako klíče od domova v našich kapsách
a taškách, i kultura je konečně tady. Užijme si jí,
načekali jsme se dlouho. A kéž bychom už ani klíče,
ani kulturu do budoucna neztráceli.
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SLOVA ÚVODNÍ

Nezamrznout v pravěku!
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Nezamrzněte v pravěku, přijeďte do Litomyšle,
říkám svým přátelům, když je zvu na Smetanovu
výtvarnou Litomyšl. Vím, že se nemusím každému
trefit do jeho vkusu a že ne všechny výstavy tu hladí
po duši. Některé totiž hladí vyloženě proti srsti.
A pak už záleží na každém, jestli se otočí a jde dál
s tím, že mu to nic neříká, nebo chce o výpovědi
umělce přemýšlet a nechat se trochu provokovat.
V Litomyšli se totiž čas nezastavil ani v době
obrozenců, ani za koronaviru. A to je dobře.
Ing. Roman Línek, MBA,
náměstek hejtmana Pardubického kraje
pro investice a kulturu

Milí přátelé Smetanovy Litomyšle,

SLOVA ÚVODNÍ

vizuálně podobné katalogy Národního festivalu
Smetanova Litomyšl a Smetanovy výtvarné Litomyšle
dokazují, že k sobě obě přehlídky neodmyslitelně
patří. Toto spojení vynikajících hudebních a uměleckých výkonů přináší radost a je správnou poctou
tomuto vzácnému městu kultury a vzdělanosti.
V loňském roce jsme museli vzhledem k pandemii
přijít s alternativním řešením Smetanovy výtvarné
Litomyšle. Světlo světa spatřila výstava nazvaná
případně pro nejistou dobu – Plán B. Jakkoliv jsme
se domnívali, že jde o řešení jednorázové, ukazuje
se, že podobné alternativy se staly přinejmenším
dlouhodobou potřebou. Vzhledem k loňskému
výraznému ohlasu proto k tomuto konceptu saháme
znovu a rádi.
Poprvé se nám podařilo realizovat náš plán na částečnou proměnu Smetanovy výtvarné Litomyšle.
Jejím ústředním dílem tak bude nová socha mimořádně ceněného umělce Krištofa Kintery, který ji
vytvořil zcela specificky pro současnou dobu
a pro Litomyšl. Jeho dílo vnímám jako memento
této doby, jako naději pro budoucnost a současně
varovně vztyčený prst.
A konečně mě velmi těší, že se po roční pauze
do programu vrací také projekt MenART, který činí
něco zásadního – propojuje nejmladší generaci
se zavedenými tvůrci.
Přeji krásné umělecké zážitky a těším se na setkání
v Litomyšli!
JUDr. Pavel Smutný,
president nadačního fondu
Bohemian Heritage Fund
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Recyklace.

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Oldřich Hamera,
pocta Josefu Váchalovi
a dalším outsiderům
českého výtvarného umění
Právě před devadesáti lety vydal malíř a grafik Josef
Váchal knihu Šumava umírající a romantická, jedno
z nejvýznamnějších děl českého umění a české knižní
kultury 20. století. Výtvarník Oldřich Hamera připomíná toto výročí pracemi, které vznikly z makulatur
reprintu knihy, který se v roce 2008 rozhodl vydat
Ladislav Horáček v nakladatelství Paseka.
Makulatura znamená vadný tisk či výtisk, bezcennou
tiskovinu nebo knihu. Hamera makulatury „recykluje“.
V jeho rukou se tyto nepotřebné tiskové listy
proměnily v šumavská zákoutí, ve vzpomínky
na Váchala, ale také další mistry české grafiky,
jako byl Bohuslav Reynek, Vladimír Boudník nebo
Jiří Kolář, mistr koláže. Hamerovy koláže a asambláže
jsou doprovázeny malým váchalovským zvěřincem
z rukou Evy Čapkové. Mezi exponáty se objeví
i faksimile Šumavy od nakladatelství Paseka, luxusně
svázané v knihařské dílně Lubomíra a Miroslavy
Krupkových.

Do 29. 5. 2022
Portmoneum – Museum Josefa Váchala,
T. Novákové 75, Litomyšl
Otevřeno:
do 30. září: úterý–neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00,
říjen: sobota a neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Kurátorky: Eva Čapková a Hana Klimešová
www.portmoneum.cz
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DOPROVODNÝ PROGRAM:

26. 6. 2021 v 16.00
Portréty Josefa Váchala
Speciální odpoledne, v jehož průběhu čtyři současní
grafici-linorytci – Zbyněk Hraba, Petr Palma, Pavel
Piekar a Ladislav Sýkora – věnují vlastní portrét
Josefa Váchala do sbírek Portmonea. Moderování
odpoledne a debatování s tvůrci i ostatními návštěvníky obstarají kurátorka Hana Klimešová a znalec
Váchala Petr Tylínek. Dozvíte se, jak portréty Mistra
vznikly, něco o vztahu jejich tvůrců k Váchalovi
a o grafice jako takové. Součástí odpoledne bude
také překvapení pro všechny zúčastněné.
3. 7. 2021 v 10.00
Komentovaná prohlídka výstavy Recyklace
s kurátorkou Evou Čapkovou, autorkou některých
vystavených exponátů ze zvířecí říše.

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

11. 6. 2021 v 17.00
Výtvarná dílna
Dílna v ateliéru Portmonea na téma výstavy.
Budeme pracovat s makulaturami Šumavy, stejně
jako Oldřich Hamera. Dílnu povede výtvarnice
a kurátorka Eva Čapková.

Aktuální informace k doprovodnému programu
na www.portmoneum.cz.
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Příběhy z obrazů
Josefa Voleského
Výstava věnovaná litomyšlskému rodákovi – akademickému malíři Josefu Voleskému (1895–1932),
jenž se zabýval převážně malbou portrétů a krajin.
Pořídit si portrét „od Voleského“ patřilo k výsadám
majetnějších obyvatel Litomyšle a jejího okolí,
a tak díky jeho obrazům dodnes pohlížíme do tváří
místních měšťanů či továrníků, jakými byli například
litomyšlský purkmistr, spoluzakladatel Městské
galerie a primář místní nemocnice František Lašek
nebo majitel první zdejší vodní elektrárny František
Háša. Portrétní tvorba přinášela Josefu Voleskému
finanční zajištění. Představa objednavatelů podobizen se však častokrát nesetkávala s umělcovým
pojetím moderního portrétu, což vedlo k tomu, že
Voleský portrétní zakázkovou tvorbu v roce 1929
opustil. Jeho zájem se poté obrátil k malbě květinových zátiší a především ke krajinomalbě. V letech
1930 a 1931 opakovaně zajížděl do okolí Březin,
vesničky obklopené kopci Českomoravské vrchoviny,
kde vytvořil baladické pohledy do krajin, prostoupené vnitřními pocity smutku a možná i malířovou
předtuchou předčasné smrti.

Do 25. 7. 2021
Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů,
Smetanovo náměstí 110, Litomyšl
Otevřeno: úterý–neděle 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Kurátorka: Zuzana Tomanová
www.galerie.litomysl.cz
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Andrea Stašková
Světlo dává tvar

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Je to, co vidím, skutečnost? Nebo je to jen zrcadlení
mých představ a přání? To, kým jsem, utváří mou
cestu. Anebo cesta formuje mne? Ale která cesta je
ta pravá? A jak ji poznám? A co když vše, co na své
cestě potkávám, je jen opakem toho, jak to vypadá?
Andrea Stašková rozvíjí rodinnou tradici práce se
sklem v uměleckých končinách. Sklo ji nepřestává
fascinovat. Se sklem si rozumí a z tohoto vztahu je
znát jistota i lehkost, s níž umí s materiálem zacházet. Ve své tvorbě kombinuje jedinečné ženské energie laskavosti a soucitu s pevností a křehkostí, které
dávají jejím reliéfům další rozměr.

12. 6. – 1. 8. 2021
Galerie Pakosta, Mariánská ulice, Litomyšl
Otevřeno: denně (StreetGallery)
Vernisáž: 11. 6. 2021 v 17.00
Kurátor: Ladislav Steininger
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Barbizonci versus
Haushoferova škola

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

České a evropské umění 19. století.

12. 6. – 31. 7. 2021
Galerie Kroupa, Smetanovo náměstí 60, Litomyšl
Vernisáž: 11. 6. 2021 v 18.30
Otevřeno: pondělí–pátek 9.00 – 12.30, 13.00–17.00
www.galeriekroupa.cz.
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Augustova tiskárna
– její historie
i budoucnost
SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Zahrada Augustovy tiskárny nabídne v rámci letošního, 17. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle
venkovní výstavu přibližující historii i budoucnost
Augustovy tiskárny. Před 110 lety vtiskl Vladimír
Augusta panoramatu Klášterních zahrad zcela novou
podobu rozšířením své tiskárny o čtyřpodlažní jižní
křídlo, které zakrylo velkou část proboštského
kostela Povýšení svatého Kříže. Tato asi nejrozsáhlejší stavební etapa v dlouhé, více než 500 let
trvající historii domu ale zároveň předurčila objekt
pro jeho novou funkci – od roku 2018 se připravuje
rekonstrukce Augustovy tiskárny na kulturní centrum, v němž má svůj nový domov najít především
stálá expozice českého krajináře a litomyšlského
rodáka Julia Mařáka. Rekonstrukce Augustovy
tiskárny je připravována podle projektu architektonického studia SBORWITZ Architekti a předcházel
ji podrobný stavebně-historický i archivní průzkum.
S pomocí historických plánů i fotografií tak výstava
nabídne nejen ohlédnutí do minulosti, ale díky vizualizacím se budou moci návštěvníci také poprvé blíže
seznámit s plánovanou podobou této významné
litomyšlské památky.

12. 6. – 3. 10. 2021
Zahrada u Augustovy tiskárny, Šantovo náměstí 182,
Litomyšl (vstup z Klášterních zahrad)
Otevřeno: denně 8.00 – 20.00
Vernisáž: 12. 6. 2021 v 10.00
Kurátor: Michal Šimek
www.augustovatiskarna.cz
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Milan Houser /
Barva z kosmu
Zlato je barvou z kosmu vzniklé kolizí neutronových
hvězd a explozí supernov. Váže se k němu plno
významů a metafor, někomu spojených se třpytem
zlatých zubů v ústech, jinému třeba s pohledem
do slunce. Výstava Milana Housera se odkazuje
ke sci-fi povídce H. P. Lovecrafta, která pojednává –
jak je pro tohoto spisovatele typické – o fascinující
bezcitnosti vesmíru a křehkosti antropocentrismu.
Je jednou z mnoha Lovecraftových variant zkázy
a konce světa, které se tentokrát dějí prostřednictvím krásné, vábivé barvy, v níž je cosi ničivého.
Pro tuto výstavu si Houser záměrně vybírá obrazy,
které mají zcela redukované barevné pojetí a které
nabízejí jenom a právě pohled do barvy. Posilují se
tím i typické rysy Houserovy malířské tvorby: důraz
na vizuální interakci okolního světa s obrazem, kdy
obraz vzniká až na základě světla, odrazu a zrcadlení
okolí. Stejně tak nám stahuje pozornost na naše
vlastní vnímání, na tvorbu reality naším pohledem.
Soustava zářících monochromů je stejně tak uhrančivá jako vyprázdněná.

13. 6. – 26. 9. 2021
White Gallery, Osík u Litomyšle 371
Otevřeno: po rezervaci na tel. +420 604 232 032
Vernisáž: 12. 6. 2021 v 15.00
(přístup veřejnosti dle aktuální covidové situace)
Kurátorka: Marika Kupková
www.whitegallery.cz
Milan Houser, Bez názvu, kombinovaná technika, 2021
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Eva Kmentová –
Olbram Zoubek
Lidská důstojnost
SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Sochařka Eva Kmentová a sochař Olbram Zoubek
představují dvě mimořádné tvůrčí individuality,
oba se postupně stali ikonami českého, respektive
evropského sochařství 2. poloviny 20. století.
Byli spolužáky z ateliéru profesora Josefa Wagnera
na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde
se obrodilo či znovuzrodilo české poválečné sochařství. A byli i životními partnery, manželství uzavřeli
těsně po absolvování školy.
Eva Kmentová i Olbram Zoubek byli autory plastik,
kde důležitou roli hrál člověk, jeho postavení ve světě
a době, s niterným prožitkem lidské existence.
Výstava představí okruhy vycházející jak z vlastních
děl obou autorů, tak se pokusí najít momenty
vzájemné inspirace. Soustředí se na období od konce
50. do začátku 80. let, vystaveny budou jak známé
práce obou sochařů (Zoubek: Strážci, Běžec nebo
plastiky ze série Zastřelení; Kmentová: Opuštěný
prostor, Lidské vejce či stély s otisky prstů a rtů),
tak i méně známá díla, reliéfy a drobné plastiky,
ve fotografiích budou připomenuty i práce pro
veřejný prostor.
13. 6. – 28. 8. 2021
Galerie Miroslava Kubíka, Smetanovo nám. 71, Litomyšl
Otevřeno: od 13. 6. – 11. 7. denně 10.00 – 17.00;
poté aktuální informace na www.galerie-mk.cz
Vernisáž: 12. 6. 2021 v 17.00
Kurátorka: Helena Musilová
Architekt výstavy: Pavel Kolíbal
Grafika výstavy: Karel Štědrý
www.galerie-mk.cz
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Tváře. Duchovní tváře.
Neznámé portréty
litomyšlské
děkanské galerie
Komorní výstava představí veřejnosti dosud neznámou část portrétní galerie litomyšlských děkanů
ze sbírek místní katolické duchovní správy.
Budou prezentovány především nejstarší portréty
včetně nově restaurovaného obrazu Tomáše Pešiny
z Čechorodu, významného barokního vlastence
a spisovatele a v letech 1657–1666 děkana v Litomyšli.
Fenomén „barokního kněze“ byl dlouhou dobu
ve stínu badatelského zájmu, až teprve výzkumy
nedávných let potvrzují, že to byli do značné míry
právě oni, kdo našim městům a obcím vtiskli neopakovatelnou duchovní tvář. Představený soubor bude
doplněn i některými z mladších portrétů a také
několika zajímavými podobiznami z okolních církevních sbírek.

18. 6. – 19. 9. 2021
Kostel Povýšení sv. Kříže, Šantovo nám. 183, Litomyšl
Otevřeno: úterý–sobota 10.00 – 17.30,
neděle 13.00 – 17.30
Vernisáž: 17. 6. v 17.00
Kurátor: Radek Martinek
www.baroknilitomysl.cz
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Iva Hüttnerová
– Obrázky

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Výstava olejů známé spisovatelky, herečky a malířky
Ivy Hüttnerové vás přenese do „starých dobrých
časů“. Z její naivní tvorby dýchá klid a nostalgie.
Autorka je vystudovanou herečkou, malovat začala
ve svém prvním angažmá – v Karlových Varech
v roce 1974. Věnovala se také navrhování kostýmů,
jevištních dekorací a plakátů pro různá divadla
a televizní pořady. Vydala pět autorských knih a řadu
dalších ilustrovala. Moderovala a spoluvytvářela
pořad Domácí štěstí v České televizi. Sbírá staré
předměty z domácnosti, zejména textilie.
Dodnes realizovala na 300 autorských výstav
v Čechách, na Moravě, Slovensku, ve Stockholmu
a v New Yorku. Její obrazy jsou součástí stálých
expozic naivního umění v Paříži a Hamburku.

19. 6. – 15. 8. 2021
Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, Litomyšl
Otevřeno: úterý–pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00,
sobota–neděle 9.00 – 17.00, letní prázdniny
úterý–neděle 9.00 – 17.00
Vernisáž: 18. 6. v 17.00
Kurátorka: Veronika Sochůrek
www.rml.cz
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Pačinkův Aplaus
Jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých
sklářů nejen v České republice, ale zároveň na mezinárodní úrovni, se narodil v roce 1972 v Litoměřicích.
USA, Francie, Itálie, Německo, Čína, Indie, Vietnam,
Filipíny, Kazachstán... Na všech těchto místech
planety zanechal Jiří Pačinek svůj otisk v podobě
skleněné instalace, lustru, skulptury, vázy či skleněného stromu. Během letošního léta se dalším půvabným místem stane Litomyšl, kde se tento světově
významný sklář zastaví a představí své unikátní kreace.
Vedle vlastní tvorby Jiří Pačinek spolupracoval
a spolupracuje s celou řadou významných světových
umělců, architektů a designérů, například s architektem Bořkem Šípkem, výtvarníkem René Roubíčkem,
módními návrhářkami Blankou Matragi, Beatou
Rajskou a dalšími. Díky těmto tvůrčím setkáním
vzniklo mnoho unikátních uměleckých objektů,
které se staly součástí sbírek významných světových
galerií, muzeí i soukromých kolekcí.
Letošní výstavu hostí hotel Aplaus. Jeho interiéry
ozdobí skleněné dekorace v podobě svícnů, váz,
lustrů a mnoha dalších uměleckých skvostů. Exteriér
hotelu se současně promění ve skleněnou zahradu,
kterou můžete v plné kráse navštívit v Kunraticích
u Cvikova, kde se nachází sídlo Jiřího Pačinka.
Najdete tam jak jeho sklářskou huť, brusírnu a prodejní galerii, tak Skleněnou zahradu či unikátní
Křišťálový chrám.
20. 6. – 5. 9. 2021
Interiéry a exteriér hotelu Aplaus,
zahrada Augustovy tiskárny, Francouzská zahrada
(zámek Litomyšl)
Hotel Aplaus, Šantovo náměstí 181, Litomyšl
Otevřeno: denně 11.00 – 17.00
www.hotelaplaus.cz
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Jiří Příhoda
Texaské baroko 2020

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Autor byl donucen strávit 15měsíční karanténu se
svojí rodinou v USA. Prezentováním cyklu kreseb
a fotografií vytvořeným během tohoto pobytu chce
návštěvníky zasvětit do příprav své samostatné
výstavy v Galerii Rudolfinum v druhé půlce příštího
roku.
Vernisáž bude zároveň křtem nové publikace
o charakteru práce Jiřího Příhody během deseti let
jeho života ve městě Austin, Texas, s důrazem
na pandemický rok 2020. Jejím autorem je přední
americký specialista na středoevropskou architekturu v období funkcionalismu, zvláště pak na odkaz
architekta Adolfa Loose, Dr. Christopher Long,
profesor historie architektury na University of Texas.

1. – 11. 7. 2021
Studio Křivka, Lubná 43
Otevřeno: denně 13.00 – 18.00
Kurátorka: Lenka Lindaurová
www.jiriprihoda.cz
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Martin Dräger
Nejen fyzicky náročná, ale i hravá, krásná a dechberoucí může být práce s kovem, pokud se tento
materiál dostane do správných rukou. V prostorách
Augustovy tiskárny to ukáže výstava prací
výtvarníka a uměleckého kováře Martin Drägera.
Absolvent SUPŠ v Turnově se práci s kovem a uměleckému kovářství věnuje již více než půl století,
a právě v Litomyšli zanechal svou výraznou stopu
v rámci spolupráce s Litomyšlským architektonickým
manuálem. V rámci letošní Smetanovy výtvarné
Litomyšle bude představena jeho volná tvorba
z posledních let.

4. – 18. 7. 2021
Augustova tiskárna, Šantovo náměstí 182, Litomyšl
Otevřeno: denně 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Vernisáž: 3. 7. 2021 ve 13.00
Kurátor: Martin Dräger
www.augustovatiskarna.cz
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Plán B

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Druhý ročník open-air výstavy představující umělecké
objekty ve veřejném prostoru Litomyšle sice navazuje na situaci, ve které je výstavní provoz limitován,
ale zdá se, že jeho ambicí do budoucna je vytvořit
pravidelný letní dialog umění s nejširším publikem.
Ve spolupráci městské galerie a nadačního fondu
Bohemian Heritage Fund vzniká další přehlídka aktivující pozornost každého návštěvníka města i místní
obyvatele. Intervenovat do tak kultivovaného
prostředí, kterému dominují historické i moderní
architektonické skvosty, není lehké. To si také uvědomují přizvaní umělci různých generací, kteří svými
díly přicházejí povzbudit všechny, kterým se už
po setkávání s uměním stýská.
Letošní výstava byla připravena stále jako Plán B,
protože ani na jaře nebylo zřejmé, jak bude vypadat
letní sezóna. Do Litomyšle přivede objekty, které
reagují na aktuální problémy nebo odkazují přímo
k vizualitě prostředí a vyzývají návštěvníky k interakci.
Intervence do veřejného prostoru není jeho narušením, ale spíše hledáním společného tónu. Někdy je
tak nenápadná, že se stává přirozenou součástí,
jako by tu byla přítomná už odedávna.
Vystavující umělci: Matěj Al-Ali, Erika Bornová,
Milena Dopitová, Josef Duchan, Tomáš Hlavina,
Kryštof Kaplan, Lenka Klodová, Eva Koťátková,
Vladimír Kovařík, Pavel Mrkus, Richard Wiesner.

3. 7. – 30. 8. 2021
Litomyšlská veřejná prostranství
Vernisáž: 3. 7. 2021 ve 14.00
Kurátorka: Lenka Lindaurová
Pořadatelé:
Bohemian Heritage Fund a Městská galerie Litomyšl
www.vytvarnalitomysl.cz
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Výstava
výtvarné sekce
Stipendijní Akademie
MenART
Již podruhé budou v Litomyšli prezentovány výstupy
ojedinělého projektu, ve kterém nadaní žáci
a studenti škol podpoření svými pedagogy po dobu
jednoho školního roku pracují pod vedením významných osobností české umělecké scény.
Letošní výstava zahrnuje výstupy dvou ročníků projektu 70 žáků, studentů a pedagogů, kteří pracovali
pod vedením Alžběty Skálové, Michala Gabriela,
Tomáše Císařovského a Richarda Loskota, jejichž díla
budou také vystavena. Výtvarníci ovšem nebudou
v Litomyšli jedinými zástupci MenARTu – v rámci
hudebního festivalu vystoupí i vybraní stipendisté
hudební sekce Akademie.

Pro informace o místě a termínu konání výstavy
navštivte, prosím, www.vytvarnalitomysl.cz
Vernisáž: 3. 7. 2021 v 17.30
Kurátorka: Lenka Lindaurová
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Krištof Kintera:
Praying Wood

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Socha Krištofa Kintery nazvaná Praying Wood
(Klacek se modlí) má mnoho interpretačních klíčů.
Sám autor označuje její význam za mnohoznačný,
je v něm ukryta například idea modlící se přírody nebo
absence víry a pokory ve společnosti. Nakonec v sobě
socha nese memento doby, může být vztyčeným ukazovákem i prosebně sepjatýma rukama v gestu naděje.
Kintera sochu navrhl přímo pro Smetanovu výtvarnou
Litomyšl, a to na popud nadačního fondu Bohemian
Heritage Fund. V roce 2019 vznikla idea oslovit
pro každý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle předního českého umělce, aby vytvořil nový objekt na míru
Litomyšli. První volba padla právě na Kinteru, který
se hned pustil do práce. Socha začala vznikat v jeho
ateliéru v únoru 2020. O měsíc později putovala část
díla do slévárny v Galantě (SK), ale v tu dobu svět
ochromila pandemie koronaviru. Hranice se uzavřely
a klacek byl rozštípnut na dvě poloviny. Zatímco klečel
v Praze, modlil se na Slovensku. Bylo jasné, že v roce
2020 dílo nebude možné dokončit.
Letos se to podařilo a socha díky tomu získala onen
nový rozměr naděje po těžké době. Každý si může
tuto sedmimetrovou antropomorfní postavu odlitou
do postříbřeného hliníku interpretovat po svém.
Jisté ale je, že jde o mimořádný počin: dílo prověřeného
a úspěšného autora, které vzniklo jako site-specific
projekt pro Litomyšl a je financováno ze soukromých
zdrojů – díky štědrosti milovníků kultury.
Od 3. 7. 2021
Exteriér města, Litomyšl
Vernisáž: 3. 7. 2021 v 18.30
Kurátorka: Lenka Lindaurová
Pořadatelé: Bohemian Heritage Fund a město Litomyšl
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Časy mezi Časy
Intermediální instalace umělkyně Veroniky Šrek
Bromové v domě U Rytířů představuje autorčinu
aktuální tvorbu, kterou charakterizuje neúnavné
výtvarné zkoumání média fotografie a posouvání
jeho hranic. Ať už se jedná o kresebné prostorové
interakce nazvané Skenyreality, které snímají povrch
objektů pomocí mobilního telefonu, sérii otisků
vlastního těla Tělotisky, experimenty s kianotypií
nebo o digitálně dokreslované fotografie, jedno mají
vystavená díla společné: zachycují křehkou symbiózu
vztahu člověka a přírody. Přírodní materiály, které
jsou již několik let konstantou autorčiny tvorby,
jsou v jejích dílech snímány, otiskovány, recyklovány
s cílem zaznamenat napětí mezi dobrem a zlem,
proces vznikání a zanikání či nevyhnutelnost rozkladu
– pocity, které vyvěrají z jejího bezprostředního okolí
a života na venkově ve Stříteži nedaleko Litomyšle.

1. 8. – 10. 10. 2021
Městská galerie Litomyšl, dům U Rytířů,
Smetanovo náměstí 110, Litomyšl
Otevřeno: úterý–neděle 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Vernisáž: 31. 7. 2021 v 17.00
Kurátor: Tomáš Pospiszyl
www.galerie.litomysl.cz
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Jaroslav Plocek
– Vítejte na vernisáži!

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Už více než deset let Jaroslav Plocek fotograficky
dokumentuje litomyšlské vernisáže. Jednak pro svou
potěchu, jednak na objednávku pořadatelů. V prvním
případě jde o momentky, které zachycují často i neobvyklé situace, k nimž na těchto kulturně-společenských akcích dochází. A právě výběr takovýchto
snímků, opatřených kratičkými komentáři, autor
představuje. Jsou však i fotografie, jež se publikovat
nedají…
Jaroslav Plocek se narodil roku 1968 v Litomyšli, žije
v České Třebové. Fotografuje od začátku 21. století.
Samostatně vystavoval v Městské knihovně Česká
Třebová (2011), ve Fabrice Svitavy (2013), v Kulturním centru Česká Třebová (2015) a Senátu Parlamentu České republiky (2016). Je zastoupen
ve sbírkách Svazu českých fotografů. V roce 2010
vydal spolu s brněnským básníkem a amatérským
přírodovědcem Miroslavem Fišmeisterem knihu Šel
jsem tím městem… Česká Třebová očima fotografa
a básníka.

7. 8. – 26. 9. 2021
Galerie Pakosta, Mariánská ulice, Litomyšl
Otevřeno: denně (StreetGallery)
Vernisáž: 6. 8. 2021 v 17.00
Kurátor: Stanislav Vosyka
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Galerie Kabinet Chaos
Letošní letní výstavní sezóna v Galerii Kabinet Chaos
představí projekty, jejichž společným mottem je
umělecká spolupráce. Návštěvníci se mohou těšit
na sitespecific instalaci Markéty Othové a Kateřiny
Vincourové, společný umělecký projekt Anny
Hulačové, Václava Litvana a Jana Kostohryze nebo
na výstavu dvojice Kateřina Štenclová, Oto Placht.

Galerie Kabinet Chaos
Střítež u Poličky 68
Otevřeno v den vernisáží, po domluvě
na verbrom@gmail.com (+420 602 315 215),
nebo v neděli mezi 13.00 – 18.00
Termíny výstav a další aktuální informace
na www.planeta-chaos.cz, www.artmap.cz
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Kam dál v Litomyšli
za kulturou?
Městská obrazárna
Státní zámek Litomyšl, II. patro
Otevřeno:
úterý–neděle a svátky 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Pořadatel: Městská galerie Litomyšl

KAM DÁL ZA KULTUROU

Městská obrazárna prezentuje nejvýznačnější díla
ze sbírky Městské galerie Litomyšl. Setkáte se zde
s vysoce ceněnými pracemi Josefa Čapka, Emila
Filly, Jana Zrzavého, Františka Tichého či Otakara
Kubína. Zastoupena jsou ale také díla umělců
spjatých s Litomyšlí a jejím okolím, kteří svým
významem mnohonásobně přesáhli hranice regionu
– Julia Mařáka, Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského,
Olbrama Zoubka či Václava Boštíka.
Díky spolupráci s Museem Kampa budou v roce 2021
součástí expozice dva nové obrazy, jejichž autory
jsou Theodor Pištěk a Bedřich Dlouhý.

Litomyšlský
architektonický manuál
www.lam.litomysl.cz
Litomyšlský architektonický manuál (LAM),
zaštítěný Městskou galerií Litomyšl, je webová
odborně-popularizační česko-anglická databáze 143
nejvýznamnějších architektonických a uměleckých
objektů, souborů staveb i úprav veřejných prostranství z let 1900–2018.
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Expozice soch
Olbrama Zoubka

KAM DÁL ZA KULTUROU

Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl
Otevřeno: úterý–neděle, červen 10.00 – 17.00,
červenec–srpen 10.00 – 18.00, září 10.00 – 17.00
Pořadatel: Smetanova Litomyšl, o. p. s.
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Rozsáhlé sklepení Státního zámku Litomyšl je exkluzivním prostorem s neopakovatelnou atmosférou.
Se sklenkou vína můžete volně procházet sbírkou
soch Olbrama Zoubka z jeho různých tvůrčích období
a díky audioprůvodci se zaposlouchat do komentáře
samotného autora.

Srdce pro Václava Havla
Zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl
Otevřeno: úterý–neděle, červen 10.00 – 17.00,
červenec–srpen 10.00 – 18.00, září 10.00 – 17.00
Pořadatel: Smetanova Litomyšl, o. p. s.
Srdce, které vzniklo ze svíček přinášených na pietní
místa v mnoha městech a místech České republiky,
je dílem Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy.

Andělé na návrší
Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice
Otevřeno: červen–září denně 10.00 – 18.00,
říjen víkendy a svátky 10.00 – 16.00, v době konání
festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba
prodloužena do večerních hodin
Pořadatel: Zámecké návrší, z. ú.

Vzhůru k andělům
Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice
Otevřeno: červen–září denně 10.00 – 18.00,
říjen víkendy a svátky 10.00 – 16.00, v době konání
festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba
prodloužena do večerních hodin
Pořadatel: Zámecké návrší, z. ú.

KAM DÁL ZA KULTUROU

Expozice sakrálního umění ze sbírek Královéhradecké
diecéze je tematicky zaměřena na život Ježíše Krista,
významné světce a české patrony. Obrazy, sochy
a liturgické předměty instalované na emporách,
v oratořích a sakristii reprezentují barokní umění
východních Čech v celé pestrosti i jisté „zranitelnosti“. Andělé v roli průvodců zavedou návštěvníky
až do horních pater kostela a na ocelovou lávku
pod jeho klenbou. Nabídnou tak výhledy na barokní
památku z netradiční perspektivy.

Rodinná herna v kostele Nalezení sv. Kříže je součástí
programu Litomyšlení, který provází návštěvníky
po všech zajímavých místech zámeckého návrší.
Expozice Vzhůru k andělům představuje církevní
liturgii, historii církve a církevní architektury netradiční a zábavnou formou.

27

Václav Cigler, Michal Motyčka:
Světelná sakrální instalace
pro kostel Nalezení sv. Kříže

KAM DÁL ZA KULTUROU

Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ulice
Otevřeno: červen–září denně 10.00 – 18.00,
říjen víkendy a svátky 10.00 – 16.00, v době konání
festivalu Smetanova Litomyšl je otevírací doba
prodloužena do večerních hodin
Pořadatel: Zámecké návrší, z. ú.
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Václav Cigler a Michal Motyčka za podpory města
Litomyšl a mecenášů vytvořili unikátní světelnou
sakrální instalaci intimní povahy pro místo
výjimečného účelu, jakým je interiér litomyšlského
piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže.
Cílem autorů je proměna vyplývající z vnímání
pozorovatele ve smyslu Boho – služby, tedy umění,
které člověku stále připomíná svou přítomnost
a jeho roli.

Organizátory projektu Smetanova výtvarná
Litomyšl 2021 jsou Městská galerie Litomyšl
a Bohemian Heritage Fund.
Městská galerie Litomyšl
Smetanovo náměstí 110
570 01 Litomyšl
www.galerie.litomysl.cz

Záštitu nad projektem Smetanova výtvarná
Litomyšl 2021 převzal Ing. Roman Línek, MBA,
náměstek hejtmana Pardubického kraje
zodpovědný za investice a kulturu.
XVII. ročník přehlídky Smetanova výtvarná Litomyšl
mohl být realizován díky laskavé finanční podpoře
Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje
a města Litomyšl.

Změna programu vyhrazena.
Aktuální informace o akcích
XVII. Smetanovy výtvarné Litomyšle
na www.vytvarnalitomysl.cz.

SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL

Bohemian Heritage Fund, nadační fond
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
www.bohemianheritage.cz
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