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Jubilejní výstava
František Prchlík – Portrétista, krajiná ř a „Novodomensista“

Ku příležitosti 100. výročí narození akademického malíře Františka Prchlíka
v Jindřichově Hradci, narodil se zde 27. ledna 1909,  uspořádá Muzeum Jindřichohra-
decka tomuto autorovi jubilejní výstavu. Je to v pořadí již pátá výstava, kterou zdejší
muzeum místnímu rodákovi věnovalo.

František Prchlík vystudoval reálné gymnázium v Jindřichově Hradci a poté v letech
1928 – 31 Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Nechleby. Od roku 1933
pracoval jako samostatný výtvarník. Od roku 1939
působil jako učitel kreslení na učňovské škole
v J. Hradci.  Po roce 1945 byl členem SČSVU. Svá
díla několikrát vystavoval v Praze /od roku 1941/,
v Táboře /1941 a 1942/ a jinde. Po druhé světové
válce opakovaně tvořil výpravu a pozvánky pro
spolek Jablonský  a Jindřichohradeckou operu.
V letech 1946-47 několikrát ilustroval články v Li-
terárních novinách. Během života vytvořil řadu
ex libris pro jindřichohradecké osobnosti a organi-
zace. Zabýval se knižní tvorbou, realizoval přebaly
knih Andersena, Winwardové, Diderota a Ja-
cobsena. V posledních letech života působil jako
jevištní výtvarník a výtvarník kostýmů Městských
divadel pražských.

Jeho malířskými náměty a motivy byly portréty
rodinných příslušníků, přátel, ale i významných
jindřichohradeckých osobností. Dále ve své tvorbě zobrazoval  rodné město z různých
pohledů – jeho malebná zákoutí a veduty. Poslední inspirací  se mu stalo okolí  Jindři-
chova Hradce. Vesnice plné statků jej přitahovaly stejně jako město.

Svým malířským projevem a barevností obrazů nám předkládá malbu nejen expre-
sionistickou, ale až vangoghovskou. Syrovostí tahů a vrstvením barev se vymyká
z klišé klasického portrétisty či krajináře. Vybojoval si tím vlastní, specifické místo
nejen mezi jindřichohradeckými, ale i mezi českými malíři. Díky tomuto přístupu
k technice malby oslovuje stále i dnešní generaci umělců.

Muzeum na této jubilejní výstavě představí jeden z nejucelenějších souborů ze
svých sbírek. Jádro výstavy tvoří nejen díla, která jsou vlastnictvím Muzea Jindřicho-
hradecka, ale budou zde zastoupena i díla z majetku soukromých osob.

Jakub Valášek

Muzejní Galerie výtvarného umění obměněna

Po zimní přestávce připravilo Muzeum Jindřichohradecka pro své návštěvníky velmi
zajímavé překvapení. Pro nastávající novou sezónu byla obměněna stálá expozice výtvar-
ného umění, umístěná v prostorách chodeb v patře bývalého jezuitského semináře.

Galerii obohatily jednak nové přírůstky, jednak díla z depozitářů. V loňském roce
zakoupený obraz Portrét otce od jindřichohradeckého rodáka Hanuše Schwaigera
prošel náročným restaurováním a nyní se představí v celé své kráse. Do expozice se
také dostaly obrazy od dalších význačných umělců. Jmenujme například secesního
umělce Františka Bílka a jeho Portrét ženy nebo Vlastislava Hofmana a jeho hradecké
panorama. Milada Marešová  se prezentuje svými dvěma tušovými kresbami s náměty
ze světa bajek.

Avšak nejvýznamnějším vystavovaným autorem bude bezesporu František Kupka,
od něhož naše muzeum vlastní pastely Portrét dívky a Portrét ženy. Jedná se o student-
ské práce z období studií na pražské Akademii z let 1888 až 1891. Práce věnoval
místnímu muzeu ve 30. letech 20. století zdejší známý advokát Eduard Lederer.

Hradečtí návštěvníci mohou i nadále obdivovat expoziční část věnovanou Novo-
domensiím. Budou v ní nově vystavena nejen díla Antonína Mečíře, Hanuše Gantnera,
Jiřího Kauckého a Viléma Kostky, ale i dalších.

Těší nás, že můžeme svým návštěvníkům nabídnout k zhlédnutí ojedinělá díla
z našich sbírek.

Jakub Valášek

Přijďte se pokochat uměním a přitom podpořit dobrou věc

V květnu doputuje do Jindřichova Hradce výstava Mám RS…No a co?! Jedná se
o unikátní projekt, na kterém vystavují umělci nemocní roztroušenou sklerózou (RS).
Posláním výstavy je dokázat, že i přes to, že někdo trpí tak závažným onemocněním jako
je právě RS, může i dál pracovat, tvořit a hlavně žít! Jsou to ti lidé, kteří řekli svému
osudu právě tu větu z názvu výstavy: „No a co!“  Není pro ně lehké něco vytvořit, ale vy si
přesto můžete prohlédnout jejich obrazy, fotografie, keramiku, paličkovanou krajku,
výšivky, koláže nebo decoupage. Dozvíte se také v čem onemocnění RS spočívá a jaké

možnosti nemocní mají. Zvláštní zřetel je brán na
zaměstnávání zdravotně postižených.

Výstava má putovní charakter a ve vašem
krásném městě zahajuje 2. rok svého úspěšného
putování. Budeme rádi, když se přijdete podívat!
Vernisáž proběhne 30. dubna  2009 od 16 hodin
v kapli sv. Víta. Rádi bychom vás pozvali také na
27. května – to je den, kdy celý svět oslaví první
Světový den RS. K oslavám se připojuje přes 40
zemí. Součástí programu bude prohlídka histo-
rických míst Jindřichova Hradce a bohatý kulturní
i vzdělávací program. Přesný program naleznete na
www.roska.eu. Za Unii Roska, která pomáhá lidem
nemocným RS a výstavu i Světový den organizuje
se na vaši účast těší

Vendula Plavcová



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXVIII. Vlastislav Hofman

Architekt Vlastislav Hofman (1884 – 1964), čelní představitel fenoménu českého ku-
bismu, vstupuje do dějin moderního umění na počátku 20. století ve spojitosti s aktivitou
avantgardní Skupiny výtvarných umělců. Od počátku patří mezi nejradikálnější stoupence
nových myšlenek. Velmi záhy se začíná projevovat jako protagonista kubismu v architektuře
a užitém umění. Po neshodách a díky svobodomyslnému pojetí umění z ní vystupuje v roce
1912 společně se stejně smýšlejícími umělci (bratry Čapkovými, V. Špálou a J. Chocholou).
Začíná si formovat svoji vlastní uměleckou dráhu. Na její kvalitu upozorňují z této doby
linoryty budov, poprvé zveřejněné v roce 1914 v německém časopise Der Sturm. Jedná se
o organicky pojaté, dynamismem naplněné spodobnění fasád domů. Pokračuje expresivním
cyklem kreseb F. M. Dostojevskij, které se zároveň stávají východiskem pro jeho další
tvorbu směřující k duchovní lidské podstatě.

Na sklonku I. světové války se iniciativně podílí na uskupení Tvrdošíjní. Spolu
s ním tvoří ve skupině J. Čapek, V. Špála, J. Zrzavý, R. Kremlička a O. Marvánek.
Poprvé se představují v roce 1918 ve Weinertově umělecké a aukční síni v Praze.
Hofman se zde prezentuje jako malíř, kreslíř a grafik. V této nabyté pozici vystavuje
i na dalších výstavách Tvrdošíjných doma i v zahraničí. Malbě a kresbě, které prochá-
zejí výrazně expresivní, geometrizující a realistickou polohou, se věnuje nadále a to
souběžně se svým oficiálním zaměstnáním na pražském magistrátu, kde působí jako
stavební inženýr při stavbě mostů.

Po první světové válce se spřátelil s dcerou jindřichohradeckého advokáta Eduarda Le-
derera, kterou si roku 1920 bere za ženu. Díky tomuto příbuzenskému vztahu se dostává do
jižních Čech, kde vytváří několik kreseb a pastelů.
Jeden z těchto pastelů se již nachází v muzejních
sbírkách. Jedná se o panoramatický pohled na
Jindřichův Hradec ze směru od Jakuba z roku 1924.
I v něm lze rozeznat typický autorův rukopis. P lošné
geometrické členění staveb v kombinaci se sytými
barvami. V roce 1937 se dostalo do sbírek další dílo
tohoto autora, věnoval je sám výše zmiňovaný advokát
Lederer. Sbírka se tak rozrostla o další zajímavý kus.

Letošní rok jsme navázali na tento trend a na
aukci jsme vydražili linoryt, který pochází z roku
1920, tedy z kubistického období ve tvorbě Vlas-
tislava Hofmana. Jedná se o kubisticky pojatou
masku, striktně geometricky členěnou. Jednoduchost
v provedení odkazuje na vliv negerského umění,
programově zařazeného do manifestu podobně smýš-
lejících umělců. Velikost grafického listu je
20 x 13 cm. Grafika je signována vpravo dole písme-
nem H a pod samotným tiskem celým jménem autora.

Nákupem grafiky jsme získali do sbírek typickou ukázku uměleckého projevu to-
hoto předního českého architekta a výtvarného umělce. Ve Vlastislavu Hofmanovi jsme
objevili člověka, který měl ve své tvorbě sice okrajový, přesto blízký vztah k našemu
městu a jeho okolí.

Jakub Valášek

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci dubnu otevřeno denně mimo pondělí
od 8.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena vždy
o víkendech od 10.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele
a výstavní prostory bývalého minoritského kláštera jsou pro veřejnost uzavřeny.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka a badatelna byla přestěhována z budovy
muzea na Balbínově náměstí do nově zrekonstruovaných prostor bývalého minoritské-
ho kláštera u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.
Provozní doba knihovny a badatelny: pondělí a středa 12.30 – 15.30 hodin.

Muzeum Jindřichohradecka otevírá novou sezónu výstavkou v síni Emy Destinnové
nazvanou „NOVÉ PŔÍRŮSTKY VE FONDU EMY DESTINNOVÉ“  v rámci stálé
expozice. Výstavka je přístupna od středy 1. dubna  2009 bez vernisáže.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy „PORTRÉ-
TISTA, KRAJINÁ Ř A „NOVODOMENSISTA“ FRANTIŠEK PRCHLÍK“ , kerá
se koná ve čtvrtek 9. dubna 2009 od 16 hodin ve výstavní síni „13“ . Výstava potrvá
do 30. srpna 2009.

Muzeum a žesťový soubor TRUMPET TUNE Vás srdečně zvou na „VELIKONO ČNÍ
KONCERT TRUMPET TUNE“ , který se koná v neděli 12. dubna 2009 od 18 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné 50 Kč.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na přednášku prof . Rudolfa Prokopa nazvanou „JINDŘICHOHRADECKÉ
SPOLKY V LETECH 1881 - 1900“, pořádanou výjimečně třetí pondělí v měsíci,
tj. 20. dubna 2009, od 19.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

K lub historie letectví Jindřichův Hradec a muzeum Vás srdečně zvou na přednášku
plk. ing. Miroslava Martenka, bývalého vojenského stíhacího pilota a významného
karikaturisty, nazvanou „PILOT A MISTR KRESLENÉHO HUMORU PLK.
MIROSLAV MARTENEK“ . Přednáška se koná v pátek 24. dubna 2009 od
18.00 hodin v konferenčním sále muzea.

Muzeum Jindřichohradecka a Unie Roska Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy
výtvarných děl osob nemocných roztroušenou sklerózou nazvanou  „MÁM RS... NO A
CO?!“ , která se koná ve čtvrtek 30. dubna 2009 od 16 hodin v kapli sv. Víta.
Výstava potrvá do 27. května 2009.
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