


„Nedaleko Pardubic vyrůstá ze zlatavých a zelenavých lánů 
kopeček. Nebýt toho, že okolní rovinatý terén převyšuje o více 
než osmdesát metrů, těžko by ho kdo začal titulovat „hora“. 
Ale že se nad krajinou tyčí do výše 305 nadmořských metrů 
a je z něj nádherný výhled široko daleko, říká se mu honosně 
Kunětická hora. Místní lidé k němu mají vřelý vztah a je 
to už nějaký ten pátek, co si vysloužil přátelskou přezdívku 
„Kuňka“. Před několika tisíci lety poskytla hora kámen na 
výrobu čepelí do pravěkých zbraní, později místní hornina 
posloužila ke stavbě starých Pardubic.“ 1 

Nežiji v Pardubicích dlouho, pocházím z kopcovitého měs-
ta, a tak nemohu snadno přivyknout přehlednosti a pocitu 
rozlehlosti. Občas mne to děsí, občas utěšuje. 

Téma hory jako motivu v uměleckém díle jsem chtěla pro-
zkoumat už dávno, avšak zde teprve dostalo konkrétnější 
obrysy.  

Kunětická hora je magnetem. Je jediná v okolí, a proto 
se k ní obrací zraky láskyplné i netečné. Ovšem stále zde 
cítíme hrdost a určitou touhu po vyrovnání se symbolem 
národní historie - horou Říp. 

Kunětická hora inspirovala a fascinovala plenérové ma-
líře, kreslíře a grafiky minulého a předminulého století, 
jak představuje dlouhodobá expozice připravená ze sbírek 
VČG nazvaná Fenomén Kuňka. 

Záměrem výstavy Rodná hrouda bylo nalézt nové pokra-
čovatele, kteří se vyjadřují k hoře, již důvěrně znají, nebo 
ji teprve přijímají za svou. Horu tak nově prezentují nejen 
pohledy na ní a z ní, ale spíše osobní zážitky, vzpomínky, 
pocity, detaily a situace.

 1 https://pardubicky-kraj-2012.webnode.cz/pamatky
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Výstava Rodná hrouda nazvaná podle českého frazému 
označujícího rodiště nebo rodný kraj vyjadřuje osobní 
vztah současných umělců ke Kunětické hoře. Propojuje je-
jich osobní příběhy s historií či současností, mýty s realitou. 
Co pro nás toto spojení představuje a jak vnímáme rodný 
kraj? Ztotožníme se ještě v dnešní globalizované době se 
slovy Karla Čapka z roku 1938, který uvádí ve své knize 
Obrázky z domova: „Rodný kraj je kraj dětství, kraj prv-
ních a proto nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se 

musí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne kdekoli. Rodný kraj je jako rodný jazyk; 
i kdyby někdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít jazykem svého dětství. 
To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího: to je kus vlastní duše a osobnosti.“

Kunětická hora je ikona Pardubicka, monument v krajině a zároveň stejnojmenný hrad sto-
jící na vrcholu. Zajímavostí, které se vážou k této dominantě celého východočeského Polabí 
je tolik, že je zbytečné je pardubickému návštěvníku připomínat, ale něco přece jen stojí za 
zmínku. Horu samotnou zasáhla těžba kvalitního kamene (znělce, porcelanitu), je zde spe-
ciální ochranné pásmo s endemickými rostlinami a podle legendy uzdravujícími třešněmi 
v sadu pod hradem. Podzemí je protkané tajnými chodbami, kde přebývají kunětičtí rytíři 
a ukrývá se zde opatovický poklad. V okolí však vyrostly novodobé rodinné domy slibující 
instantní štěstí a návštěvníky vítá zábavná Perníková chaloupka. Stavba hradu je spojena 
s mnoha zásahy a přestavbami (od vybudování hradu ze zničeného opatovického kláštera, 
přes zlatou éru výstavby a povýšení hradu na zámek za doby vlády Pernštejnů, po úpadek po 
dobytí švédskými vojsky, až po úpravu podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče). Poslední 
kuriozitou je návrh na lyžařský skokanský můstek, který by přivedl na místo i sportovce. 
Můžeme být rádi, že naše představy, sny a prožitek jsou důležitější než samotná historie 
místa. Kunětická hora je naší osobní připomínkou nutnosti brát každodennost s nadhledem 
a možná i trochou ironie. 

Vystavená díla, často připravená na míru v široké škále uměleckých přístupů a technik (mal-
ba, kresba, fotografie, koláž, fotografie, video, zvukové i prostorové instalace) reflektují rodný 
kraj, Kunětickou horu jako motiv, symbol, památku či přírodní rámec. Jednotlivé práce uka-
zují člověka ve vztahu k místu, reagují na současný vzhled hory i okolí, zabývají se jednotli-
vostmi i celkem, konkretizují události v minulosti nebo naopak představují vize budoucnosti. 
Výstava představuje smyslovou poctu symbolu města (vizuální, zvukovou i haptickou). Výběr 
umělců různých generací je částečně založen na otevřené výzvě pro umělce z kraje doplněné 
o zajímavé nadregionální autory, kteří přistupují k tématu pohledem průzkumníka, cizince.

výstava



Absolvoval obor Výtvarná umění na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Poté působil jako od-
borný asistent na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty v Hradci Králové. Je historikem umění a pedago-
gem výtvarných kurzů ve Východočeské galerii v Pardubi-
cích a také členem Unie výtvarných umělců pardubického 
regionu.
Autorova práce vychází z precizního pozorování okolí a osob-
ních interpretací přírodních jevů. Pracuje ovšem také se 
skládáním fragmentů digitálních obrazů a časopisů. Od 
realistických kresebných, křídových a akvarelových před-
loh vzniklých v plenéru se dostává k abstraktnímu jazyku 
výsledných akrylových obrazů. Jeho malba je instinktivní 
a emocionální a pohybuje se na pomezí abstrakce a kra-
jinomalby. Hlavní součástí jeho práce je barva, kterou 
volí buď zcela záměrně, nebo až v procesu práce a hry 
s kontrasty. K dílům autor zmiňuje: „Domov je strážcem 
naší identity. Proto je také moje práce vyjádřením pokusu 
formulovat si jakési osobní vnitřní útočiště.  Kunětická hora 
je na dohled mého rodiště, prostoru, kde žiji a ke kterému 
se až osudově opakovaně vracím. Na obrazech s horizontem 
Kunětické hory zkoumám způsob, jak se jejich význam a vi-
zuální paměť proměňují prostřednictvím opakování stejného 
motivu. Je však také distancujícím se dialogem s tradicí, kon-
vencemi a stereotypy až kýčovitého romantického zobrazování 
tohoto motivu.“

Vít BouCek

Déšť, 2019, akryl na plátně, 40 x 40 cm
Pod skálou, 2020, akryl na plátně, 40 x 40 cm
Z cyklu Horizonty, 2020, akryl na plátně, 40 x 40 cm

(*1950, žije a pracuje v Pardubicích a v Břehách u Přelouče)
https://en.isabart.org/person/10475



ZdenEk DanEk
(*1977, žije a pracuje v Bezděkově a Praze)
http://zdenekdanek.net/cz

Po studiu na střední Výtvarné škole Václava Hollara půso-
bil v malířském ateliéru u prof. Pavla Nešlehy na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dále absolvoval Ate-
liér klasických malířských technik u prof. Zdeňka Berana 
na pražské Akademii výtvarných umění. Je členem Klubu 
přátel Zdeňka Buriana a spolupracoval s Uskupením Tesla. 

Autor se nejčastěji prezentuje jako malíř. Vychází z dů-
kladné realistické malby, kterou kombinuje s konceptu-
álním myšlením. Ve své tvorbě se věnuje převážně české 
krajině, vztahu člověka k přírodě a problémy vznikajícími 
mezi kulturou a přírodou. Maluje příběhové obrazy, ve 
kterých figurují lidé a zvířata v nezvyklých situacích, nebo 
přímo obrazy malované z pohledu zvířat. 

„Rodná hrouda“ je pro něj důležitý pojem, neboť je silně 
spjatý se zdejší krajinou, ze které pochází a většinu svých 
děl jí věnuje. Na odlitku hroudy i širokoúhlých krajinách 
se snažil dostat k hlubšímu a důkladnějšímu vnímání kra-
jiny. K obrazům uvádí: „Cítil jsem, že mi v krajině něco 
zásadního uniká. Chtěl jsem zachytit to, co je pod její tva-
rovou bohatostí, přírodní provoz, změny způsobené zvěří, 
lidmi nebo živly.“  Stáda srnek také určovala kompozici 
a vzhled obrazů.

Rodná hrouda, 1999,olej na sádře, 12 x 17 x 15 cm
Po dešti, 2003, olej na desce, 150 x 22 cm
Dva zajíci, 2003,olej na desce, 150 x 22 cm
Srnky traktor, 2003, olej na desce, 150 x 22 cm
První,  2003 olej na desce, 150 x 22 cm



Z rodinného alba, 2019, koláž, 41 x 29 cm

Martin Dosek 
(*191967, žije a pracuje v Pardubicích)
http://martindosek.com/cs

Pracuje jako grafik, webdesigner, kreativní ředitel agentury 
MAXX Creative v Pardubicích. 

Ve své početné tvorbě se zabývá odkazem tradiční surrea-
listické koláže. Jeho díla jsou zachycením představ z pod-
vědomí a snů, avšak mají reálný odkaz k působišti autora 
a jeho vzpomínkám. S překvapivou invencí a ironickou 
nadsázkou spojuje a domalovává torza ženských těl a spo-
juje je se zvířecí říší, ovšem nechává vyznít podivnost mís-
tům a scenériím. 

K dílu uvádí: „Z velké dálky viditelná silueta hradu pak 
při mých návratech z cest dávala pocit, že jsem již zpět 
doma a fungovala stejně jako maják, vítající námořníky 
vracející se z dalekého moře, a bezpečně vedla mou cestu až 
domů. Nad Labem plují mraky připomínající dávno vyhy-
nulá zvířata z doby „stvoření“ hory. Pruh světla vycházející 
z věže hradu míří rovnou do vesmíru napříč vzdáleností 
i časem a jako maják označuje toto místo v mých vzpomín-
kách na dětství.“



Martin Dusek a Jan Svatos 
(*1996, žije a pracuje v Praze)               (*1996, žije a pracuje v Brně)

http://svatojan.com

Martin Dušek vystudoval fotografii na Filmové a televiz-
ní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Kromě 
media fotografie a videa pracuje často se zvukem. Ve své 
práci se často zabývá vztahem k místům, reflektuje součas-
ný stav odosobnění člověka k okolí (krajině) a změnou 
hodnot k němu. Hledá kreativní podoby komunikace 
s krajinou, pozoruje a putuje. 

Jan Svatoš vystudoval na Fakultě výtvarných umění Vyso-
kého učení technického v Brně, kde prošel ateliéry malíř-
ství Vasila Artamonova a Luďka Rathouského a prof. Petra 
Kvíčaly. Zabývá se detaily a jejich vlivem na výsledné 
působení celku. Jeho až vědecký přístup, plynoucí ze zá-
jmu o mineralogii, se ovšem mísí s intenzivním prožitkem 
a intimitou. 

Site-specific instalace se zabývá kamenem a světlem pro-
pojujícím jeho struktury. Připomíná nadužívání světla 
v krajině, ale také vyzdvihuje všudypřítomnost kame-
ne z Kunětické hory. Scénickou instalací v prostoru se 
zamýšlí nad objektivním zprostředkováním konkrétních 
událostí a subjektivním popisem přírody. Kombinuje tak 
analytický a romantizující (intimní) přístup k práci.

Pozoruhodný útvar, 2020, instalace (video, malba, fotografie, kresba, světlo, kámen) 

http://martin-dusek.tumblr.com



Jolana Havelková 
(*1966, žije a pracuje v Kolíně a Čelákovicích)
http://www.jolanahavelkova.com

Vystudovala Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-příro-
dovědecké fakulty v Opavě. Přednášela na Fakultě umění 
a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem, nyní vyučuje fotografii na Škole grafického desig-
nu v Lysé nad Labem. 

Věnuje se také publikační činnosti a kurátorské práci (fo-
tografický festival Funkeho Kolín). Autorka pro svoji práci 
využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích pro-
středků včetně videa a hudby. Její tvorba zahrnuje koncep-
tuální, experimentální a site-specific projekty. Kunětická 
hora je pro ni tajuplným místem, na kterému se navrací 
dvojím způsobem soustavného pozorování.

Soubor Sběr na Kuňce reaguje na původní herbář, který 
autorka vytvořila v 90. letech 20. století ze sesbíraných 
rostlin. Postupovala s precizností vědce a u díla by tak 
mohl stát muzeální popisek: „V blízkosti hradu se nachází 
výrazně odlišná květena od okolní polabské krajiny. Původní 
vegetace se utvářela v závislosti na geologickém podloží 
a dnešní Kunětická hora je pozůstatkem podpovrchového vý-
levu magmatu.“ 

Dílo 5E72 je převedením obrazu - v tomto případě za-
koupené pohlednice samotného hradu Kunětická hora do 
textu, (přesněji do počítačových kódů). Pro autorku má 
detektivní podtext. „Zpětné vyvolání snímku je ještě zábav-
nější, pokud se do textu zasáhnete, nebo použijete fotografie, 
které by měly zůstat v utajení. Za kódy se může skrývat oprav-
du důležitá obrazová informace.“Sběr na Kuňce, 1998/2019, soubor fotografií, pigmentový tisk na papíře, 40 x 50 cm

5E72, Zakoupená pohlednice Kunětické hory (kresba podle rytiny Joachima Sandrata) 
převedená v počítačové kódy, 2019/2020 



Petra Hudcová 
(*1976, žije a pracuje v Praze)
http://www.petrahudcova.com

Absolvovala studium na umělecké škole v Utrechtu, Leeds 
Metropolitan University a Central Saint Martin’s College 
of Art and Design v Londýně.

Autorka pracuje s instalacemi, objektem, fotografií a vi-
deem, které ve svých instalacích propojuje a kombinuje.  
Pracuje se stálými i efemérními prvky, kombinuje koláž, 
kresbu, fotografii či video.
Ve své tvorbě přemýšlí o prostoru, hledá jeho interpretaci 
a význam. Vyzdvihuje paradoxy typické pro určité země, 
které často navštěvuje na rezidenčních pobytech. Dostá-
vá se od lokálních témat k univerzálnímu vyjádření pro-
blematiky spojené s veřejným prostorem a architekturou. 
Největší inspirací je pro ni období modernismu a vztahy 
mezi jednotlivými tvary, křivkami a barvami. Důležitá je 
jak kompozice, tak i schopnost interpretace diváka. Inspi-
ruje se také fragmentem situací nebo navštívených míst. 

V díle zachycuje prchavé okamžiky a protikladné po-
city, které ukrývá v prostorových vztazích či kulisách. 
Dílo je monumentem domova spojeného s prožitkem 
krajiny a zároveň fragmentem přetvořených hlasů ro-
diny. Její scénická instalace zve návštěvníka k zastavení 
a zamyšlení se nad tím, co pro něho znamená domovina.

Sen o snu, 2020, instalace, objekty a video 2’29”



M.J. 

Hradní, 90. léta 20. století, fotografie, tisk na plátně, 35 x 50 cm



Filip Jaks
(*1986, žije a pracuje v Praze a Pardubicích)
https://www.youtube.com/channel/UCKCfjJjoAtezk4veVDwX73g

Vystudoval Dějiny umění na Katolické teologické fakul-
tě a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní 
dokončuje doktorské studium Teorie současného umění 
na Akademii výtvarných umění tamtéž. Učí na pražských 
středních výtvarných školách.

Vytváří experimentální audiovizuální představení, perfor-
mance a komponuje skladby. Věnuje se zvukovému prů-
zkumu míst, tzv. mumlání míst a vlastnostem předmětů 
ve veřejném prostoru. Svými site-specific intervencemi 
a akcemi vytváří audioprůvodce. 

Představené dílo není obyčejnou cyklo projížďkou na Ku-
nětickou horu, ale rekonstrukcí dalších časoprostorových 
dimenzí, jiných realit a využívání náhodné představivosti. 
Autor vytvořil vícevrstevnatý záznam s mnoha odkazy, od-
bočkami a zamyšleními nad naší myslí díky cestování po 
mapě. Je filozofickou úvahou o charakteru záznamu, která 
využívá asociativně prožité emoce.

Zážitek z cesty, 2020, audio, 13’ 07”
Audio průvodce s doprovodem původního videa můžete shlédnout na tomto odkazu: 
https://www.youtube.com/watch?v=bg5EpRgBCVU



Jaroslav Jebavý 
(*1952, žije a pracuje v Pardubicích)
https://cs.isabart.org/person/30342

Jaroslav Jebavý pracoval jako mědikovec, kapitán říční 
plavby, výtvarník ve Východočeské galerii v Pardubicích. 
Je členem Klubu konkretistů KK3 v Hradci Králové, spo-
lupracoval s pardubickým Uskupením Tesla, které propojo-
valo umění a vědu. 

Jaroslav Jebavý je mladším současníkem pardubické skupi-
ny Starý psi, mezi něž patřili Alva Hajn, Josef Procházka, 
Jiří Lacina, Bedřich Novotný a František Kyncl.

Ve své konceptuální monumentální malbě zhmotňuje 
a naplňuje jasnou, předem danou myšlenku – novou 
skutečnost, podobně jako v případě německé skupiny 
Zero, která zcela redukovala výtvarné prostředky. 

Téma Kunětické hory zpracovává jako ikonu, která je při-
podobněná k přesahujícímu principu vesmíru. Je zároveň 
zobrazením symbolu domova jako archetypu, nebo jako 
mandala – prostředek relaxace. Dílo Kuňkit, polodra-
hokam dosud nenalezen vytvořil přesně před tím, než se 
v jeho malbách staly dominantní kruhy a kružnice. Zde 
ještě hledá tvar (obrys hradu Kunětická hora), i když už 
dospívá k univerzálnějšímu znázornění středu. Symbolika 
kruhového rastru a kružnic jako úplnosti, celistvosti, bez 
počátku a konce tedy může dávat znázornění Kunětické 
hory další rozměr.

Kuňkit, pololodrahokam zvětšeno 200x, dosud nenalezen,
1998-1999, akryl na sololitu,165 x 122 cm

Kuňka - ikona 
(Kuňka ze čtyř světových stran v barvách mandaly), 
1998-1999, akryl na sololitu,165 x 122 cm

Kuňásek obecný, dva páry, zatím nepolapen 
(mraky v obrysech Kuňky),
1998-1999, akryl na sololitu,165 x 122 cm



Jirí Kasták 
(*1945, žije a pracuje v Prachaticích)
http://www.vemto.cz

Chtěl vystudovat český jazyk a výtvarnou výchovu na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále obor 
Scenáristika a dramaturgie na Filmové Akademii múzic-
kých umění v Praze, ale z politických důvodů mu to neby-
lo umožněno. Místo toho pracoval jako kulisák v Divadle 
Petra Bezruče v Ostravě. Mezi lety 1976 až 1979 byl kas-
telánem na státním hradě Kunětická hora, který byl v té 
době postupně uzavírán veřejnosti pro svůj havarijní stav. 
Autor se odstěhoval do jižních Čech a nyní se zabývá vý-
robou herních prvků a mobiliářů či revitalizací sídlištních 
vnitrobloků (za design získal také řadu ocenění). 

Všechna jeho neumělecká zaměstnání ovšem spojoval bez-
prostřední vztah k přírodě a lidem. Jeho komiks je dení-
kovým záznamem prožité události s vojenským operačním 
cvičením pod Kunětickou horou v zimě 1978. 

Kuňka story, 1976-1979/2020, akvarel a tužka, tisk na papíře, 70 x 100 cm



Ivo KRen 
(*1964 - 2020, žil a pracoval v Pardubicích)
http://www.ivokren.cz

Vystudoval výtvarnou výchovu a český jazyk na Pedagogické 
fakultě v Hradci Králové. Byl teoretikem a kurátorem skla  
a pracuje ve Východočeském muzeu v Pardubicích a členem 
Sdružení českých grafiků Hollar, umělecké skupiny českých 
sklářů Rubikon a Akademie designu České republiky. 

Pracoval s náročnou technikou mnohonásobného soutis-
ku z jedné postupně odrývané matrice. Barvy si míchal 
sám a tisknul ručně, pozornost věnoval nejmenším detai-
lům a pracovní proces intenzivně prožíval – byla pro něj 
kontemplací i překvapením, postupným objevováním 
i naplněním autorské představy. Z jeho děl čiší radost, 
kterou zažívá při tvorbě, při vrstvení jednotlivých barev.

Techniku linorytu občas kombinoval s monotypovým 
podkladem. Několikabarevnými soutisky vytvářel překva-
pivou prostorovost obrazu. Nechává vyznít napětí mezi 
experimentální, časově náročnou technikou a symbolic-
kým obsahem expresivního díla. Výsledná práce tak na-
bízí různorodost interpretací a hluboký ponor do tématu. 
Téma pro svou práci hledal především v krajině a příro-
dě - zajímali ho struktury, barvy, nálady. Díla mají blízko 
k Váchalovskému výrazu a práci modernistů. 

Představené dílo je narativní a obrací se k mytologickým 
podkresům. Vyjadřuje autorův osobní vztah plný emocí, 
snů a ironických vizí. Jsou plné ticha a zasnění, stejně jako 
hudby a vířivého tance.

Kdepak Indiáni!, 1998, barevný linoryt, soutisk 15 barev na papíře, 45 x 45 cm

Noc filipojakubská, z cyklu Moje mýtická hora,1998, barevný linoryt, soutisk 13 barev, 63,5 x 48 cm

Fata Morgana, z cyklu Moje mýtická hora,1998, barevný linoryt, soutisk 13 barev, 63,5 x 48 cm

Pardubický Vesuv, z cyklu Moje mýtická hora,1998, barevný linoryt, soutisk 13 barev, 63,5 x 48 cm

Východočeský Ararat, z cyklu Moje mýtická hora,1998, barevný linoryt, soutisk 13 barev, 63,5 x 48 cm



Michal KudláCek 
(*1978, žije a pracuje v Pardubicích) 
https://www.kudlacekfotografie.cz

Vystudoval fotografii a kameru na Vyšší odbornou školu 
filmovou ve Zlíně, poté působil jako kameraman, střihač 
a režisér převážně v hudebním průmyslu. Nyní pracuje 
jako restaurátor a zabývá se vývojem restaurováním plastů. 
Příležitostně se věnuje také kolážím a ilustracím. 

Ve své umělecké tvorbě se zabývá tematem krajiny a města 
žánru Street Foto. Fotografuje v zahraničí, hlavně v Ang-
lii, Německu, Polsku, Rakousku, ale také Čechách. Jeho 
práce je založena na zdlouhavém postprodukčním procesu 
skládání výsledného ideálního reálného obrazu. Výsledná, 
většinou černobílá kompozice, využívá kontrast v rovině 
myšlenkové i vizuální. 

Početná série Kuňkografie odráží kontrast historického 
prostředí a satelitní výstavby v odlišných stylech či a obdo-
bích. Nové kontexty jsou znatelné právě v detailech příro-
dy v nově zbudované zástavbě kolem Kunětické hory. Cel-
kové scenerie by mohly být až poetizujícím zachycením 
skutečnosti, ovšem dílo namísto toho nabízí vtipné nebo 
až ironické zamyšlení nad absurditou situace.

Kuňkografie, 2020, soubor fotografií, tisk na papíře, 99 x 51 cm a 50 x 50 cm



Adolf Lachman 
(*1977, žije a tvoří v Pardubicích)
http://adolflachman.cz/cs

Vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze a Akade-
mii výtvarných umění v Ateliéru klasických malířských tech-
nik prof. Zdeňka Berana. Od roku 2008 je členem herního 
nezávislého vývojového týmu Amanita Design, kde se jako 
grafik podílí na vývoji počítačových her.

Už za studií se věnoval také plastice a počítačové grafice a po 
malířské praxi a tvorbě komiksu se dostal ke spolupráci s her-
ními vývojovými studii. Věnuje se ilustracím upravených 
v počítači, kresbě a tvorbě trojrozměrných objektů. Jeho de-
tailně zachycené reálie nebo digitálně upravované fotografické 
záběry detailů z prostředí, kde se střetává příroda a lidské zása-
hy mají blízko ke komiksovému science fiction nebo fantasy. 

Tvoří nové imaginární světy, kde je patrná nadsázka nebo 
absurdita nahlížení na svět. Jeho díla jsou doprovázena tref-
ným názvem, který dokresluje humorný nadhled autora. Je 
inspirován futuristickými mechanismy, robotikou, subžánry 
sci-fi (cyberpunk, dieselpunk...), estetikou muzeí, vrakovišť či 
UrbExu a romantickými staromistrovskými krajinomalbami. 
Zobrazuje vize biomechanického světa, kde se prolínají po-
kročilé technologie s fragmenty přírodních zákoutí ve skuteč-
ných či fiktivních místech.

Po katastrofě zaniká civilizace, mořská hladina stoupla o cca 265 
m, místně přežívá pouze zvěř z obory pod hradem a je zachována 
opuštěná zřícenina hradu bez diskutabilních architektonických 
zásahů jak na hradě, tak v podhradí, tak i na celém Pardubicku. 
Okolní voda je kontaminovaná produkty z místního destruova-
ného chemického průmyslu a tvoří tak specifický koktejl umož-
ňující zrod nového mutovaného druhu modrého daňka, tzv. 
Kunětického AlfaDaňka.

Kunětický AlfaDaněk, 2020, digitálně upravená kresba tužkou,tisk na papíře, 98 x 98 cm



Pavel MatouSek 
(*1989, žije a pracuje v Ústí nad Labem)
http://pavelmatousek.cz

Vystudoval v ateliéru Fotografie u prof. 
Pavla Baňky a Lukáše Jasanského na Fakul-
tě umění a designu Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní 
pokračuje v doktorském studiu. Živí se 
jako umělec, fotograf na volné noze a web-
master, spolupracuje s mnohými českými 
galeriemi.

Věnuje se znázorněním nečekaného detai-
lu ve městě a v interiéru, jakož i tématům 
spojeným s českým fenoménem. Ve povět-
šinou černobílých fotografiích se zabývá té-
matem obrazu jako zkušenosti a přenosem 
prožitku. Ve svých fotografických instala-
cích přesahuje běžně zavedený rámec gale-
rijní prezentace. 

Cyklus detailů z hradu a pohledů z Hory 
posouvá realitu do konstruktů podmiňují-
cích vnímání místa, jeho historie a součas-
nosti. 

Druhý cyklus představuje absurdní situace 
odehrávající se na mýtické Hoře, které do-
provází návštěvníka v labyrintu galerie po-
dobně jako je tomu na prohlídkách hradu.

Jak se staví hrad, 2020, soubor fotografií, tisk na papíře, variabilní rozměry
Hradní pán, 2020, soubor fotografií, tisk na papíře, 50 x 60 cm



OndRej Petrlík  
(*1989, žije a pracuje v Praze a Pardubicích)
https://petrlik.tumblr.com

Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění v malíř-
ském ateliéru doc. Vladimíra Skrepla a doc. Jiřího Kovandy. 

Vytváří cykly maleb klasických a atypických formátů, 
kresby, fotografie, objekty, instalace, asambláže a instala-
ce. Autor se zabývá také akcemi, které mají blízko k ha-
ppeningu či performanci. Má zkušenosti se sběratelstvím 
na profesionální úrovni, a tak do svých děl promítá také 
otázku vztahu mezi dílem, autorem a divákem a také před-
obrazy z dějin umění, i když v první řadě stojí expresivita 
a energie až magických maleb a práce s barvou jako no-
sitelem výrazu. Jeho život i dílo je mnohovrstevnaté, na 
rozhraní médií a také působení divokého primitivismu 
a uvědomělé aristokratické kultivovanosti.

Zajímá ho sice bezprostřední stopa nebo emocionální do-
tyk, přesto se na obrazy dlouho řemeslně i intelektuálně 
připravuje. Výsledné dílo má až organický expresivní cha-
rakter s osobním či ikonografickým příběhem. Představe-
né obrazy vycházejí z posledních zážitků z Kunětické hory.

Pod horou, 2019, olej na plátně, 150 x 100 cm

Pád z hory, 2019, olej na plátně, 150 x 100 cm



MatEj Pikáli 
(*1996, žije a pracuje v Pardubicích a v Ostravě)

Po absolutoriu Střední uměleckoprůmyslové školy hudeb-
ních nástrojů a nábytku v Hradci Králové pokračuje ve 
studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě 
v ateliéru Kresby. Vedle volné tvorby se zaměřuje na drob-
ný design, šperk a spolupracuje při řešení interiérů včetně 
jejich realizací. Své práce prezentuje na designových pře-
hlídkách, ale i volných uměleckých výstavách a projektech 
ve veřejném prostoru v České republice a zahraničí.  

Dílo Kunewood, vytvářené prostorovou kompozicí geo-
metrálních částečně řezbovaných segmentů, je zvláštním 
modelem výseku krajiny, který autorským způsobem spo-
juje prvky sochařské práce a objektu inspirovaného vědec-
kým popisem reality.

Kunewood, 2020, řezba, ořešák královský a mahagon, 17 x 30,5 x 30 cm



Lucie Procházková 
(*1984, žije a pracuje v Pardubicích)
https://mgalucieprochazkova.wixsite.com/lucieprochazkova

Po studiu kamenosochařství v Plzni absolvovala Ateliér 
veškerého sochařství u prof. Jindřicha Zeithammla na Aka-
demii výtvarných umění v Praze. Pracuje jako restaurátor-
ka a sochařka na volné noze. 

Ve své tvorbě se věnuje především sochám a objektům z kla-
sických materiálů jako je kámen a dřevo, občas v kombinaci 
s kovem, ale také s papírem a dalšími netradičními ma-
teriály. 

Dílo má modernistický charakter a je založeno na mini-
malistické hře geometrických tvarů se symbolickým význa-
mem. Odkazuje na proměnlivost a časovost stavby a zároveň 
vyzdvihuje jeho monumentalitu. Hmotovou různorodost 
celku kombinuje s detailem ornamentální dekorace, která 
vychází z návštěv měst a osobních záznamů v cestovních 
denících a na mapách.

Cyklus Kunětická hora – rekonstrukce, 2020, kolorovaný dub, 25 x 20 x 30 cm



Marek Rejent 
(*1969, žije a pracuje v Proseči)
http://marek.rejent.cz

Studoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze 
v Ateliéru veškerého sochařství u prof. Kurta Gebauera. 
Spoluvytváří výtvarnou podobu Muzea dýmek v Pro-
seči. Je členem skupiny Matky a Otcové. 

Autor se věnuje sochařské a prostorové tvorbě a realiza-
cím ve veřejném prostoru. Často pracuje s přírodními 
a nalezenými předměty, kterým vtiskává novou funkci. 
Díla a instalace jsou charakteristické vyzdvižením podstaty 
materiálu, koncepční zkratkou a smyslem pro humor. 

Jeho pozornost se střídavě zaměřuje na krajinu a na svět 
techniky a technologií. Do svých objektů zapojuje různé 
průmyslové výrobky (elektrické, světelné, technické), kte-
ré proměňuje do podoby hmyzu a dalších zvířecích druhů. 
Mírně ekologický podtext mají i jeho další práce, zvláště 
plastové sochy a busty, které upozorňují na masovou pro-
dukci nejrůznějších předmětů a jejich vliv na naše vnímání 
a prostředí. Krajinu vytváří, zasahuje do ní, nebo ji pozmě-
ňuje. K představenému dílu, které je autentickým sběrem 
z Kunětické hory uvádí: „To, co si nosíme v sobě jako pově-
domí o rodné hroudě, pak můžeme nosit i fyzicky s sebou, 
na nohách, na botách.“

Hlína, 2020, instalace, 185 x 250 cm



MiloS Sejn
(*1947, žije a pracuje v Jičíně a Praze) 
http://www.sejn.cz

Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Tur-
nově, obor rytí a broušení drahokamů, čemuž se tři roky 
věnoval. Dále vystudoval dějiny umění a estetiku na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi lety 1977 
až 1990 pracoval v depozitáři Krajské galerie v Hradci 
Králové, poté se stal profesorem v Ateliéru intermediální 
tvorby III na pražské Akademii výtvarných umění. Je za-
kládajícím členem skupiny Měkkohlaví. 

Ve své intermediální tvorbě (kresba, malba, fotografie, 
film, instalace, akce) pracuje se vlastním tělem, tělesným 
pohybem, řečí a textem. Jeho hlavním tématem a zároveň 
prostředím tvorby je krajina, kterou vnímá jako kulturně 
strukturovaný prostor hierarchizovaný subjektem vhodný 
k obývání a zároveň jako přirozený obraz. Krajinu tedy 
tvoří, reaguje na ni. Sbírá a vytváří z přírodnin instalace, 
maluje jimi a pojímá přírodu performativním způsobem. 
Dílo je volně tekoucím proudem zvuků, videí, kreseb 
a kompozic rozličných matérií. Spolupracuje s architekty, 
urbanisty a dalšími umělci na vzniku nových krajinných 
útvarů a parků. Výsledkem jsou události v prostoru a pře-
nosy záznamů z osobní návštěvy krajiny. 

Nově vzniklá videopráce vychází z pouti autora na Kuně-
tickou horu a je metaforou místa. Vznikly také další ne-
prezentované práce jako je soubor kreseb a několik maleb.

Kunětickou horou, 2020, video, 9’35”



LibuSe Vendlová 
(*1978, žije a pracuje v Praze a Bezděkově)
http://libusevendlova.cz

Studovala na střední Výtvarné škole Václava Hollara, dále 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Akademii 
výtvarných umění u doc. Vladimíra Kokolii a také v Ate-
liéru módní tvorby na Vysoké škole umělecko-průmyslové 
v Praze.

Vyučuje kresbu a malbu, zabývá se ilustrací a ve své vol-
né tvorbě kresebně mapuje mentální prostory lidí, zá-
žitky a příběhy, které se mohou objevit i na povrchu, nebo 
třeba v podobě oděvu. 

Pohybuje se nad pomezí reality a fikce, od žánrové malby 
a kresby k imaginárnímu ztvárnění využívá různá média 
(od kresby, malby, po instalace a pop-up objekty). Hledá 
ideální až mystické interiéry a krajiny, které se stávají scé-
nou pro příběhy nadčasové nebo se symbolickým význa-
mem. Inspiruje se oblastí, ze které pochází. Pohybuje se na 
pomezí reality a fikce, od žánrové malby a kresby k imaginár-
nímu ztvárnění využívá různá média (od kresby, malby, po 
instalace a pop-up objekty). Popisuje interiéry a krajiny, 
které se stávají scénou pro příběhy napříč časem a skládají 
se tak do zřetelných vizuálních vztahů. Inspiruje se reál-
nými zážitky a vyprávěním. Často kombinuje prostorový 
cit s brilantností figurální kresby, kde klíčovou roli hraje 
atmosféra příběhu a vztahy částí.

Dílo reaguje na zážitek spojený s vyprávěním o lávovém 
bochníku pod horou a o kapsli hradní kanceláře, kterou 
lze snadno vyjmout z původní historické stavby.

Bochník lávy, 2020, akvarel a tužka na papíře, 50 x 65 cm 



LudEk VojtEchovský
(*1959, žije a pracuje v Pardubicích)
http://www.ludekvojtechovsky.com

Po studiu reprodukční grafiky na Střední průmyslové 
škole grafické v Praze pracoval v tiskárně, poté fotografo-
val pro Památkový ústav. Přes dvacet let byl fotografem na 
volné noze, nyní pracuje jako fotograf ve Východočeském 
muzeu v Pardubicích. Je členem fotografické skupiny 
Outside3. Fotografuje autoportréty na zakázku.

Ve své tvorbě se zabývá fragmentem, zobrazením všednosti 
a skládáním kompozic, znázorněním portrétu nebo situ-
acím v krajině. Fotografuje oprýskané zdi a téma Street 
Foto, ale věnuje se také abstraktnímu zátiší, které vzniká 
přímo v temné fotokomoře. Experimentuje s technologií 
a používá zvětšovací přístroj jako fotoaparát a má vztah 
k historickým fotoaparátům.

Autor tedy pracuje s černobílou analogovou ale i digitální 
fotografií a v jeho zájmu je kontrast světla a stínu i detai-
ly bezprostředního okolí člověka. Vytvořením pohlednice 
podnítil imaginaci široké veřejnosti, které ponechává vol-
nou interpretaci – od oslavy Kunětické hory po ironické 
znázornění současnosti.

Pozdrav z Kunětické hory, 2020, pohlednice, tisk na papíře, 60 x 50 cm



Doprovodný program k výstavE

• Komentované prohlídky výstav Rodná hrouda
a Fenomén Kuňka s kurátorkou Terezou Novákovou

• Prezentace tvorby umělců z výstavy Rodná hrouda

• Performativní výlet na Kunětickou horu s umělcem
Ondřejem Petrlíkem - zážitek s drobnými
performancemi v krajině.

• Přednáška s diskuzí – Jak se staví pod Kuňkou
Přednáška architekta Ing. arch. Ondřeje Teplého,
památkáře MgA. Františka R. Václavíka a kastelána hradu       
Bc. Miloše Jirouška o problematice současné výstavby,
veřejném prostoru a ochranném pásmu kolem
Kunětické hory.

• Otevřená muzea a galerie - vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže pro děti Na hradě a v podhradí

• Jak tvoří současní umělci
Tvorba v galerii pěti umělců
(malířů, grafiků, ilustrátorů a kreslířů).



Katalog k výstavě Rodná hrouda
4.3. – 6.9. 2020
Dům U Jonáše, 
Východočeská galerie v Pardubicích
Pernštýnské nám. 50
www.vcg.cz

Kurátorka výstavy, autorka textů
Tereza Nováková

Grafika výstavy
Petr Korunka

Grafika brožury
Eduardo & Veronika Barrera
neurografismos

Fotograf
Luděk Vojtěchovský

Všechna díla jsou v majetku autorů.

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, 
první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Východočeskou galerii 
v Pardubicích 
zřizuje Pardubický kraj.
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