Východočeská galerie v Pardubicích
V Pardubicích dne 20. října 2021

Východočeská galerie v Pardubicích Vás zve na výstavu:

termín výstavy:
místo konání:

27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Východočeská galerie v Pardubicích
Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50

vernisáž:
kurátorka výstavy:

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

27. 10. 2021 od 17:00
Eliška Burdová

Výstava s názvem Zdenek Seydl – Abeceda patří mezi tradiční výstavy Východočeské galerie
v Pardubicích zaměřující se na dětského návštěvníka. Zdenek Seydl (1916–1978) byl jedním
z nejvšestrannějších a nejčinnějších umělců, kteří výrazně formovali kulturu Československa druhé
poloviny 20. století. Podstatou Seydlovy tvorby bylo umění pro všední den, pro malé i velké. Zastával
názor, že jedna technika osvěží druhou, proto se také jeho veselý, hravý a nadmíru osobitý přístup
projevil v mnoha uměleckých odvětvích, jež prostoupila jeho celoživotní úsilí. Na svět se snažil
nahlížet očima dítěte, což se projevilo nejen v tvorbě pro děti, ale rovněž pro dospělé.
Nezastupitelnou část svého života zasvětil Zdenek Seydl knihám a knižní produkci. Od konce
30. let spolupracoval s řadou nakladatelství na výtvarném pojednání knih a od roku 1949, kdy bylo
založeno nakladatelství Československý spisovatel, řídil více než čtvrt století jeho výtvarnou redakci.
Nespočet knih opatřil graficky upravenými obálkami, typografií či ilustracemi. K jeho vrcholným
ilustračním počinům patří například Bajky Jeana de La Fontaina (1959), Gargantua a Pantagruel
Françoise Rabelaise (1968) a pro nejmenší čtenáře Kouzelný slabikář Jana Vladislava (1961) či právě
Seydlova Abeceda – papírová kazeta s 25 kartičkami (1960).
Podtitul Abeceda má zároveň evokovat různorodost úkolů, se kterými se Zdenek Seydl ve své
tvorbě vypořádával. Vedle práce na knihách se věnoval grafice, malbě, užitému umění od návrhů
textilních dezénů po keramiku nebo hračky. Vytvářel plakáty, loutkové i kreslené filmy, scénografické
i kostýmní návrhy. Stejně jako zůstal nevyhraněn vůči uměleckým oborům a výtvarným technikám,
nepodlehl ani jeho rukopis jednomu stylu. Napříč jeho dílem se prolínají graficky cítěné linie
s jednoduchostí, stylizací, nadsázkou a barevnou vyvážeností. Na daná témata vytvářel neustále nové
variace. Vedle Seydlovy ilustrační činnosti se návštěvníci seznámí s jeho díly pro divadlo, volnou
tvorbou, plakáty či maňásky z 50. let, které dokreslí jeho všestrannost.

Eliška Burdová

Doprovodné programy k výstavě v Domě U Jonáše
středa 10. 11./ od 17:00 hod. / Zdenek Seydl a český animovaný film – přednáška
přednáší Mgr. Michaela Mertová, filmová historička a kurátorka NFA
sobota 20. 11./ 13:00–15:00 hod. / Abeceda – výtvarná dílna pro návštěvníky od 12 let
sobota 27. 11./ 13:00–15:00 hod. / Abeceda – výtvarná dílna pro děti od 6 let
středa 1. 12./ od 17:00 hod. / Zdenek Seydl – Abeceda – komentovaná prohlídka s kurátorkou
Eliškou Burdovou
Po dobu trvání výstavy jsou pořádány animační programy pro mateřské a základní školy.

Fotografická příloha:

Bernardýni, ilustrace ke knize Josefa Kainara: Říkadla, SNDK, Praha 1961, tuš, tempera, papír,
Památník národního písemnictví, Umělecké sbírky

Zestárlý lev, ilustrace ke knize Jeana de La Fontaina: Bajky, SNKLHU, Praha 1959, perokresba tuší,
papír, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Dvě hlavy, typografie, ilustrace ke knize Françoise Rabelaise: Gargantua a Pantagruel, Odeon, Praha
1968, akvarel, tuš, tužka, fotokopie, papír, Sbírka Národního muzea

Balonkář, kostýmní návrh pro inscenaci hry Petruška, 1962, kresba tužkou, akvarel, papír, Sbírka
Národního muzea

Ruce v klíně, 1942, olej, lepenka, Alšova jihočeská galerie

Výstavu spolupořádají:

Děkujeme našim partnerům:

Východočeskou galerii
v Pardubicích zřizuje
Pardubický kraj

Statutární město Pardubice
podporuje kulturu

Mediální partneři:

