


Výstava známého malíře, ilustrátora a sochaře, který se do širokého povědomí dostal 
svými ilustracemi knih G. G. Márqueze nebo M. Bulgakova. Jeho tvorba je 
zastoupena v soukromých i zahraničních sbírkách. 
 
Boris Jirků (narozen 10. dubna 1955 ve Zlíně) absolvoval v letech 1970 až 1974 
absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 
- 1980 Akademii výtvarných umění, v ateliéru prof. ak. mal. Arnošta Paderlíka. Do 
roku 1990 učitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. 
Krátce působil jako rektor. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Fakultě 
designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni. Současně je 
vedoucím a garantem doktorandského a magisterského programu – klasická média 
(figurální kresba, grafika, ilustrace, malba, plastika) na Fakultě výtvarných umění 
Akademie umění v Banské Bystrici. Organizuje výstavy FIGURAMA, studentské 
kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. Kromě malby a ilustraci se věnuje i 
dřevěné a kovové plastice a výtvarným realizacím v architektuře.  
 
V Galerii U Radnice jsou vystaveny obrazy z rozpětí let 1982–2018. Jedná se o 
průřez autorovou malířskou tvorbou. Pro autorovu tvorbu je typická expresivní 
barevnost, dynamická perspektiva a figurativní charakter. 
 
www.borisjirku.cz 
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Miloš Kurovský (1924–2017) byl výtvarník s originálním malířským projevem. 
Návštěvníci se mohou těšit na jeho irreálné obrazy plné originálních nápadů.  
A pokud nevíte co si pod tímto pojmem představit, tak zde je krátké vysvětlení 
pocházející z webových stránek autora o rozdílu mezi surrealismem a irrealismem: 
„Mezi surrealismem a irrealismem je rozdíl. Surrealistický obraz vzniká v podvědomí, 
není kontrolován rozumem, postrádá logiku, je anomální, někdy až šokující. Je to 
vnitřní svět malíře. Irrealismus je abstraktní představa, která má určitou logiku, je to 
skutečno v neskutečnu.“ 
 

www.kurovsky.cz 
 

Výstavu zahájila paní Jitka Kurková

Duo Romantico - Ladislav Vrchota a Marie Zigmund





Aktuální výstava Ivana Ouhela v Galerii města Tábor představuje SOUVISLOSTI mezi 
autorovou tvorbou let sedmdesátých a jeho malířským projevem z posledních deseti 
let. Umělec své dílo rozvíjí již padesát let a ve svých malbách osobitě zaznamenává 
emotivní zážitky z přírody ve svém okolí, ale i z cest do vzdálených zemí. Souběžné 
vystavení Ouhelovy tvorby z doby normalizace v konfrontaci s rozzářenými obrazy, 
které jsou inspirovány pobyty v Indonésii, může přinést nový pohled na vývoj malířova 
díla. Kurátorem výstavy byl Petr Mach. 
 
www.ouhel.cz/cs 

Eva Adamcová a Ivan Ouhel



Plánské smyčcové kvarteto

kurátor výstavy Petr Mach





Výstava známého malíře a komiksového kreslíře ukáže kresby a obrazy z posledních třech 
komiksových knih – Candide, 1968 a Jan Amos v Exilu. 
 
https://www.kareljerie.cz/ 
 

Karel Jerie

Josef Čechtický







Lidé se odedávna spolčují a hned vzápětí různě ponižují, zatímco zvířata je nenápadně pozorují. 
Časem se zvířata od lidí naučí vše potřebné pro život v západní společnosti. Lionel a Jakub to 
nerealisticky překreslují na malé papírky, a vydávají tak drobná komická svědectví o našich životech. 
Novinové ilustrace (Le Monde, Illustration Weekly), autorské knihy, plakáty a další. A také čítárna 
knih hostů Tabooku a pár obrázků navíc. Ovládnutí táborské radnice zkušeným francouzským 
ilustrátorem a českým greenhornem.





Výstava grafik členů SČUG Hollar na téma domov. Cílem výstavního projektu „Kde domov můj“ je 
získat pohled na fenomén domova, jak jej chápou a ztvárňují ve své tvorbě současní umělci, grafici, 
členové SČUG Hollar, kteří v roce 2017 oslavili 100 let od založení svého sdružení reprezentační 
výstavou grafické tvorby ve výstavních sálech pražského Obecního domu. Zakládající členové 
sdružení před 102 lety jistě (stejně jako my) netušili, jaké změny je po vzniku založení 
Československa v roce 1918 čekají – v naší zemi, v Evropě i ve světě, jaké politické systémy je 
budou formovat, jak budou muset své místo domova znovu určovat a znovu si uvědomovat, kam 
patří a čeho jsou součástí. Sté výročí vzniku Československa se téměř kryje se vznikem SČUG 
Hollar, které si dokázalo udržet po dobu svého trvání tradici. A rovněž dokázalo dále rozvíjet a 
reinterpretovat umělecké grafické postupy odpovídající současnému myšlení a technologickým 
postupům. Na výstavě jsou zastoupeny práce autorů několika generací. Jsou zde k vidění různé 
současné technologické podoby tištěného obrazu a myšlenkové úvahy o tématu, od nejmladších 
členů Hollaru až po nejstarší. Vystavené práce jsou odpovědí na výzvu. A jsou jejich reflexí na téma 
fenoménu domova.

Miloslav Polcar, kurátor projektu

www.hollar.cz

Miloslav Polcar, kurátor projektu

Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar



Jakub Valeš a Josef Okrouhlík



Petr Brátka (3. 2. 1951 – 15. 10. 2019)
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