Marie M. Šechtlová
Na cestách

24. 1.–16. 3. 2018

26. 1. – 10. 3. 2017

Marie Šechtlová
Místo a datum narození: Praha 13. března 1952
Vzdělání: Střední odborná škola výtvarná v Praze, VŠ UMPRUM v Praze (ateliér grafiky a ilustrace –
prof. Z. Sklenář, J. Anderle, J. Mikula)
Výtvarné zaměření: volná grafika, knižní ilustrace, malba
Účast v uměleckých spolcích: Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha, Nové sdružení
pražských umělců, Asociace jihočeských výtvarníků
E-shop: http://hollar.cz/product-category/sechtlova-marie/
Marie Šechtová se narodila v Praze, ale bytostně je spojena s městem Táborem, kde trvale žije.
Pochází z rodiny táborských profesionálních fotografů, kteří po několik generací kromě standardní
ateliérové práce objevným způsobem mapovali dění ve městě a jeho okolí. Její rodiče se věnovali
výtvarné fotografii.
Prostředí umělecky založené rodiny a účast při fotografování formovaly její umělecké vnímání světa.
Odmalička ráda malovala, její talent nejprve rozvíjel malíř Karel Valter, představitel předválečné
skupiny avantgardního umění Linie. Po základní škole se rozhodla pro dráhu profesionální
výtvarnice.
Absolvovala Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (tzv. Hollarku), poté studovala v letech 1971
až 1977 pražskou UMPRUM, ateliér ilustrace a plakátu. Dodnes ráda vzpomíná na své profesory,
výtvarníky světového významu Zdeňka Sklenáře, Jiřího Anderleho a Jiřího Mikulu. Od roku 1975 se
začala jako tehdy jedna z mála soustavně věnovat náročné grafické technice mezzotinty.
Jako originální a precizní výtvarnice si získala pozornost již během vysokoškolského studia. Již
v roce 1977 od ní zakoupila Národní galerie cyklus mezzotint Poema hry a Poema konce, které
vytvořila na motivy básní Mariny Cvětajevové. Od té doby si její citlivé grafické práce, v nichž je
někdy obsažený i nádech lyrického laskavého humoru, získávají obdiv návštěvníků výstav i uznání
odborníků. Například v roce 1989 předal kardinál František Tomášek papeži Janu Pavlovi II. její
cyklus mezzotint Růženec při příležitosti blahoslavení Anežky České.
Kromě mezzotinty se Marie Šechtlová věnuje především výtvarné technice suché jehly. Vytváří
volnou grafiku, knižní ilustrace, exlibris a novoročenky. V první polovině 90. let rozšířila svůj aktivní
výtvarný rejstřík o litografii a počítačovou grafiku a na začátku milénia o olejomalbu.
Od roku 2002 pracuje na obsáhlém cyklu olejů na plátně se souhrnným názvem Stromy; dosud (do r.
2017) namalovala více než sto těchto děl. V uměleckém pojetí se inspiruje pracemi svých rodičů
z 50. a 60. let, kdy experimentovali s barevnou fotografií a posuny barevného tónování.
Namalovaným stromům, které mají vždy reálný předobraz, citlivě přiřazuje barevné spektrum nikoliv
podle objektivní skutečnosti, ale subjektivního vnímání jejich energie. Už při prvním souborném
uvedení těchto prací v galerii Špejchar Želeč potvrdily příznivé reakce návštěvníků, že se vydala
správným směrem.
V současnosti rozpracovala další výtvarný cyklus, tentokrát akvarelů na motivy zážitků z cest po
celém světě, který nese pracovní název Z Tábora až na konec světa. Ve spolupráci s architekty také
vytváří mozaiková díla.
Ve volném čase se svou rodinou pečuje o fotografický odkaz svých předků. Od roku 2004 postupně
digitalizují dochované snímky od 2. poloviny 19. století do 50. let 20. století a vydávají publikace. Více
informací na http://sechtl-vosecek.ucw.cz/muzeum.html
Autor medailonku: Jan Musil

Výstava v Galerii U Radnice prezentovala méně známou tvorbu Marie M. Šechtlové a to akvarely.
Jedná se o výběr akvarelů z rozsáhlého cyklu s pracovním názvem Z Tábora až na konec světa.
Doprovodné akce: 10. března od 14 hodin komentovaná prohlídka s autorkou

Marie M. Šechtlová

Jaroslav Bárta

Úvodní slovo pronesl doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Václav Johanus
Výstava Václava Johanuse Retrospektiva představí uměleckou tvorbu ze všech výtvarných disciplin,
jimž se autor konce šedesátých let profesionálně věnuje, jako je kreslený humor, grafika, užitá
grafika, typografie, volné práce na papíře (originály), ilustrace a koláže. Část výstavy je věnována
také dětskému publiku, pro které autor vytváří omalovánky, knižní ilustrace, grafické listy,
vystřihovánky, apod.

Video z výstavy Václava Johanuse: https://youtu.be/vXZrrsGlvBo

Zleva: Václav Johanus, Hana Bumbová,
Jakub Valeš a Josef Okrouhlík

Zleva: Jan Dvořák (člen činohry Jihočeského divadla)
a Václav Johanus

17. 5. – 22. 7. 2018

JIŘÍ SOPKO

Jiří Sopko
Jiří Sopko se narodil 20. února 1942 v Dubovém na Podkarpatské Rusi. Na konci války rodina před
postupujícími Rusy utekla na Slovensko. Zde žili až do roku 1951, kdy se přestěhovali do matčina
rodného města Kladna. V letech 1956–1960 studoval na Střední odborné škole výtvarné (tzv.
„Hollarka“) a poté nastoupil na AVU (1960–1966) do ateliéru profesora Antonína Pelce. V letech
1969–1971 působil na AVU jako odborný asistent u prof. Jana Smetany. V osmdesátých letech se
přidal k dnes již známému Volnému sdružení 12/15 Pozdě, ale přece. Od roku 1990 až do 2016 vedl
na AVU ateliér malířství I. V letech 2003–2010 působil navíc jako rektor školy.
Tvorba Jiřího Sopka se nese v duchu nespoutané barevnosti. Autor se proslavil svými extrémně
zjednodušenými lidskými postavami či spíše půl figurami, u nichž je dominantní hlava. Tito hlavonožci
pobývají v jakémsi zvláštním světě plném barvy a jasu. Dalším typickým prvkem v autorově tvorbě je
například minimalistická krajina. Jiří Sopko jednoduchými výtvarnými prostředky ukazuje na paradoxy
života, zoufalství i humor, proto bývá jeho tvorba řazena k tzv. škole české grotesky.
V Galerii U Radnice mají návštěvníci možnost poznat autorovu nejnovější tvorbu. Řada obrazů byla
vystavena pouze jednou, a to v minulém roce v Pražském domě v Bruselu. Výstavu pořádá město
Tábor ve spolupráci s Galerií Gema.

Doprovodné akce: 25. května Táborská muzejní noc

Linda K. Sedláková zahajující výstavu Jiřího Sopka

2. 8. – 21. 9. 2018

MY WAY
VLADIMÍR FRANZ
IDA SAUDKOVÁ

My Way – Vladimír Franz
Vladimír Franz (* 25. května 1959, Praha) je český hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský
pedagog, příležitostný publicista, básník a dramatik. Od počátku 80. let skládá scénickou hudbu, za
niž získal řadu ocenění, věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní
a rozhlasové; druhou základní oblast jeho umělecké činnosti představuje tvorba výtvarná. Od roku
1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě AMU a od roku 2016 na Univerzitě J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem. V roce 2012 se stal kandidátem do voleb na úřad prezidenta České republiky. V
lednu 2014 jej hnutí ANO nominovalo jako kandidáta na post náměstka ministra kultury, nakonec se
stal ministrovým poradcem. Pozornost českých i světových médií zaujímá především svým nezvykle
rozsáhlým tetováním.
Základními tématy výtvarného díla Vladimíra Franze je jednak ambivalentnost vztahu člověka
k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení jeho stop v nemilosrdně
obrodivém kontextu elementární přírodní energie, a také reflexe mnohých modelů dnešního
sociálního chování a jejich usvědčování ze směšnosti a pokrytectví.
V Galerii U Radnice uvidí návštěvník akrylová plátna a akvarely převážně z posledních let.
Může si také prohlédnout část z monumentálního cyklu Třeboň (vystavené Třeboň I, II a VII). Výstava
potrvá do 21. září 2018.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Franz
Doprovodné akce: 16. září Dny evropského dědictví

Vladimír Franz

Ida Saudková a Vladimír Franz

Jakub Valeš a Josef Okrouhlík

Eva Lindström & Alžběta Zemanová
Výstava k Festivalu malých nakladatelů Tabook. Eva Lindström je slavná švédská ilustrátorka a
spisovatelka se zvláštním smyslem pro humor a civilně-minimalistickým přístupem k barevným
obrazům a povznášejícímu vyprávění…
Alžběta Zemanová je ilustrátorka a tvůrkyně autorských knih a papírových hraček, ve kterých
nezapře svůj poťouchlý humor a spontánní hravost.
Doprovodné akce: 13. října Den otevřených ateliérů

obrazy

JAROSLAV ROTBAUER

8. listopad – 13. leden 2019

Jaroslav Rotbauer
Jaroslav Rotbauer (1929–2015) byl jedním z nejtalentovanějších českých graﬁků 2. poloviny
20. století. Málo se však ví, že se paralelně věnoval i malbě. V Galerii U Radnice se představí soubor
obrazů, který takto ještě nikdy nebyl vystaven. Výstava si klade za cíl seznámit návštěvníky
s autorovou bohatou malířskou tvorbou. V menší míře pak budou vystaveny i jeho graﬁky.
Výstava byla prodloužena do 20. ledna 2019.

Paní Rotbauerová

Jiří Rotbauer

