
Jan Koblasa  

 
- narozen 5. října 1932 v Táboře 
- v letech 1952–1958 studoval na AVU v Praze (sochařský ateliér Jana Laudy, Otakara 

Španiela a Karla Pokorného), stal se také spoluzakladatelem „Klubu“ (od roku 1957 
nese skupina název Šmidrové) 

- 1958–1959 studium scénografie u prof. Františka Tröstra na DAMU v Praze 
- 1960 iniciuje avantgardní neveřejné výstavy Konfrontace I, Konfrontace II a stává se 

vůdčí osobností nastupující generace 
- 1966 první samostatná výstava v Praze (síň Československého spisovatele), absolvuje 

také první velkou cestu po Evropě – Nizozemsko, Francie, Německo 
- v letech 1966–1967 pracuje na velkém reliéfu pro letištní halu v Praze–Ruzyni 
- 1967 vytváří kresby k Lautréamontovým Zpěvům Maldororovým a cyklus leptů na 

téma Apokalypsy, je zastoupen na výstavě Fantazijní aspekty současného českého 
umění v pražské Galerii Václava Špály 

- 1968 účastní se výstavy československé grafiky v Teplicích, pracovní pobyt ve 
Spolkové republice Německo - úspěšná samostatná výstava při Kielerwoche 68 
v Kielu, cestuje do Itálie, kde dostává zprávy o okupaci Československa, zůstává 
v exilu 

- v Československu je v nepřítomnosti odsouzen na devět let za svévolné opuštění 
republiky 

- 1969 získává politický azyl v Německu, zakládá sochařský ateliér při Muthesius 
Hochschule v Kielu 

- 1970 jmenován řádným docentem, o dva roky později je jmenován profesorem, na 
Muthesius Hochschule pracuje až do roku 1998 

- 1972 se rozhodne, že se usadí v Německu 
- 1975 získává stipendium ve Fondatione Karolyi ve Vence (Francie) 
- 1978 a 1979 pobyty v USA 
- 1982 usazuje se v Hamburku,  
- v osmdesátých letech vyhrává řadu veřejných zakázek na sochy v německých městech 

(Lübeck, Flensburg, Kiel, Swisttal…) 
- 1990 opět v Československu 
- v devadesátých letech se v ČR zúčastňuje řady sochařských sympozií 
- první výstava v Praze po dlouholeté odmlce se koná v roce 1991 v Belvederu pod 

záštitou Václava Havla 
- 1993 se podruhé žení s moskevskou výtvarnicí Soniou (Sofií) Valerievnou 

Jakuschewou 
- po roce 2000 vytváří na různých místech monumentální sochy – Asuán (2000), Mérida 

(2002), Schleswick (2005)… 
- v roce 2000 vytváří spolu se Soniou Jakuschewou interiér kaple v Bílce (architekt Ivan 

Nosek)  
- 2002 realizace mezinárodního sochařského projektu Cesta přátelství – čtrnáct 

monumentálních kamenných soch 
- v letech 2004–2010 pomník a celková koncepce parku Gustava Mahlera v Jihlavě 
- 2012 velká retrospektivní výstava k osmdesátým narozeninám v Jízdárně Pražského 

hradu   
- 2017 výstavy v Hamburku, Praze a Táboře 

 
 



Sonia Jakuschewa 

 
- narozena 23. ledna 1961 v Moskvě 
- v letech 1980–1985 studovala malířství na Vysoké škole výtvarných umění „Surikov“ 

v Moskvě, z této doby pocházejí také první abstraktní obrazy, studuje teorii barev 
- 1985 vstupuje do tzv. alternativní umělecké scény 
- 1989 první samostatná výstava, začíná vystavovat i v zahraničí 
- 1992 získává stipendium Ministerstva kultury Šlesvicka–Holštýnska v Künstlerhaus 

Selk 
- 1995 pobyt v Římě a první společná výstava s Janem Koblasou (v Nardenu 

v Nizozemí) 
- začíná vznikat rozsáhlý cyklus písmových a kolážových obrazů Milostné 

dopisy/Vzpomínky 
- od 1999 pravidelná účast na mezinárodní výstavě Nord Art v Büdelsdorfu 
- 2000 – začínají vznikat obrazy Dopisy pro Lou – inspirace korespondencí Rainera 

Maria Rilkeho s ruskou spisovatelkou Lou von Salome 
- 2008–2017 společná tvorba s Janem Koblasou na sochách písmových andělů 

 


