LADISLAV KUKLA
malba / objekty / fotografie / projekty
paintings / objects / photographs / projects

Sv. Jan Damašský
/ 676 –749
Co je obraz?
Obraz slouží ke zjevení a zviditelnění skrytého. Jelikož duše je skryta v těle, nemá člověk
přesné poznání o neviditelném, o tom, jaká je jeho budoucnost, ani o místech vzdálených
a odlehlých, aby mohl popsat místo a čas. Proto byl vytvořen obraz k vedení v poznávání,
ke zjevování a zveřejňování skrytých skutečností.
(český překlad: Tomáš Mikulka / nakladatelství Pavel Mervart 2012)

St. John of Damascus
/ 676–749
What is an image?
Every image is a revelation and representation of something hidden. For instance, man has
not a clear knowledge of what is invisible, the spirit being veiled to the body, nor of future
things, nor of things apart and distant, because he is circumscribed by place and time.
The image was devised for greater knowledge, and for the manifestation and popularising
of secret things.
(english translation: Mary H. Allies / London, Thomas Baker 1898)

Modlitba / 2010
olej, hlinka, dřevo
82 × 50 cm
Prayer
oil, whitewash, wood
Svatojánci / 2012
korálky, knoflíky, jedlová kůra
45 × 104 cm
Glowwormies
beads, buttons, fir bark

UVNITŘ KRAJIN
Malíř Ladislav Kukla prošel dlouhou uměleckou tvůrčí cestu. Tak jako celé vizuální umění
v minulých desetiletích prošlo hlubokými názorovými proměnami, také i jeho práce se stále
vyvíjejí a proměňují. Posílením důrazu na individualitu, smyslově konkrétní tělesnost díla
se i u autora projevilo novým výkladem díla jako svébytné výpovědi o umělecké osobnosti
a vztahu ke kulturním i historickým souvislostem. Svým výtvarným projevem uniká mechanismům jednoduchého uměnovědného zařazení a snadné definice jeho směřování. Základem
jeho umění totiž není jen konkrétní výtvarný postup, ale přirozená citlivost a potřeba silného
emocionálního impulzu či zaujetí. Různorodost uměleckého projevu však vnitřně pojí hluboká
vnímavost k přírodním dějům a různým formám života. Opravdovost inspirovaného prožitku
se pak přirozeně projevuje bezprostřední, někdy i zdánlivě syrovou formou, která překonává
estetické stereotypy.
—— V sedmnácti letech mladého malíře na celý život ovlivnilo osobní setkání s celistvou
spirituální osobností Jana Zrzavého. Ozřejmil mu smysl umění, velikost přírody, upozornil jej
na české keltské kořeny, lásku k domovu, ale i krásu jiných krajin a kultur světa. Porozuměl, že
je třeba žít svůj vlastní příběh, sledovat hlas nitra citlivě rezonující skrze vnitřní paměť.
—— Již začátky jeho výtvarného vyjadřování v šedesátých letech minulého století nerespektovaly obvyklé normy. Silná byla potřeba překračování výtvarných konvencí a touha po vnitřní
svobodě, která se vzpírá všem vnějším tlakům. Velmi ho oslovil Jean Dubuffet se svým ideálem ryzího umění.
—— Po studiu na uměleckoprůmyslové škole v Brně se stal členem Unie československých
výtvarných umělců a účastnil se řady výstav doma i v zahraničí. V Brně získal I. cenu za malbu na výstavě Perspektivy. Malířská fascinace inspirovaná makro i mikrosvětem organických
tvarů, postav, hlav, archetypálních symbolů s těžkými masami barevných ploch se postupně
proměňovala v imaginární světy pobřeží, mechů, bílých pevnin, vrstev skal i krajin. Měnil se
i kolorit Kuklových obrazů do svěží, něžné barevnosti silného lyrického účinku.
—— Po sovětské okupaci, kdy byl vyloučen z Unie výtvarných umělců, šel na osmnáct let
pracovat do průmyslové továrny. V tomto životním zlomu porozuměl transcendenci lidského života. U zdánlivě apolitického člověka, je podivuhodné, že v této době namaloval Poctu
Janu  Palachovi – jen jiskry a stříbrný kouř a zároveň pamětní deska a Paschu - dvě desky
na hrubém rámu, malované pulzující červenou, se šrámy bolesti a utrpení. V pozdější době
pak Znamení lásky, Golgata, Řeznická balada z padesátejch, Lidice 42.
—— Aby mohl plně ozřejmit svůj výtvarný záměr, autor mnohdy pracuje v cyklech - Atoly,
Sondy, Bílé pevniny, Zrcadlení podzimu, Mlýnské kameny, Siouxské štíty, Lappi, Dreamlands,
Terra Australis, Fragmenty krajin či malířské koncepty Hvězdné nebe, Česká bříza nebo objekty Poslední večeře. Kuklova malba prezentuje pokračování jednoho z proudů českého umění
vznikajícího z přírodní inspirace, v linii duchovně-smyslového pojetí přírody. Ctí umělce, kteří
jsou mu svým naturelem blízcí. Josef Šíma, Jan Zrzavý, Jiří John, Karel Valter, Michal Ranný
/spolužák/, Ivan Ouhel či František Skála. Ze světových umělců je to Paul Klee, Jaspers Johns,
Frank Stella, Andy Goldsworthy, Tony Cragg, Sean Scully a mnoho dalších. Ale jde si svou cestou. V průběhu času vše podřizuje výtvarné myšlence, od inspirace malbou přírodních národů,
přes informelní a přírodní struktury, vrstvení lazur, vytírání a rozmývání barev až po silné
malířské gesto směřující k polohám čiré expresivity a průzračné zářivosti.
—— Jeho vnitřní senzitivita byla v dětství silně ovlivněna krajinou Českého ráje u staré sopky
Kozákov. Hluboce se do jeho nitra otiskly deštěm sochařsky opracované filigránové stěny
pískovcových skalních měst s bílými písky křídových moří, kapradinami a mechy, průzračnou
kamennou Jizerou, zrcadly bílých bříz a oranžových borovic. Zde našel krásu českých achátů,
chalcedonů, jaspisů, ale také třpytících se barevných duhových skleněných tyčí a záplavu
korálků z místních sklářských dílen /strýček byl sklář/. To vše podstatně ovlivnilo barevnost
jeho obrazů.
—— Později jako chlapec, tramp i jako malíř procházel celou Vysočinou s jejími ostrovy
podzimních remízků a lesů, žulových balvanů, melancholiemi mlh a šedivých obloh, jako sen
ojíněnými bílými krajinami domova.
—— Vyvinuté sochařské cítění prostoru i tvarů se spojilo s citlivostí k strukturám povrchů
přírodnin - dřeva, kůry, mechů, kamene, lastur a v jeho objektech i s netradičními materiály
- korálky, korkem, kůží, knoflíky, látkami, linoleem, květinami, zlatem i bronzy, železnou struskou a mnoha dalšími materiály. Velkou pozornost vždy věnoval názvům svých obrazů. Psal

beatnickou poesii a hrál v jazzovém orchestru. Důležitý je pro něj nadhled a určitým humorem
naplněný odstup od svého přístupu k tvorbě. Záměrně ponechává dostatečný prostor pro
rozvinutí divákovy vlastní imaginace. Často je třeba odkrýt více vrstev. Uměleckých, osobních,
přírodních, historických či filozofických - než objevíme vzájemné spojitosti, které tvoří celek.
/Český ufouni, Nejvyšší pupík, Uvnitř krajin zní blues Bessie Smith, Pocta F. Dörflovi, Modlitba,
Viking Line,... /
—— Je zajímavé sledovat, jak forma vyvinutého malířského podání s postupujícím časem
několika desetiletí zaujímá méně významné místo. Přitom nedochází k posunu do konceptuální polohy tvůrčího postupu. Naopak, hybnou silou v jeho objektech není již prvotně myšlenka,
ale jakoby duše samotné materie, před níž autorova osobnost ustupuje do pozadí v tiché úctě.
Pozoruje a zkoumá tuto materii, její struktury a čeká někdy dlouhý čas, než se věci propojí
a evokují myšlenku díla. „Není třeba pospíchat, umění vzniká v čase svátečním“, říká malíř
společně s Édouardem Jaguerem. /Ostrovy pokladů, cyklus Flags, Twins, Made in Corsica,
Chronos Melancholia, Svatojánci, Krajina břízy, buku, smrku a borovice z cyklu Fragmenty,.../
—— Rád pracuje s motivem kruhu, který vnímá jako dokonalý tvar a obraz universa a jeho
řádu. Používá rustikální polychromovaná dřeva, obdivuje popukané a časem poznamenané ikony Andreje Rubleva, gotické desky Mistra Theodorika s přemalbou na rámy, červeně
Mistra Třeboňského oltáře, ale i dřevěné střelecké terče z 18. a 19. století nebo staré vývěsní
štíty v duchu Rimbaudovy poezie. Také Kuklovy fotografie souzní s prostými věcmi, někdy až
minimalistického charakteru. Jsou to věci poznamenané časem a živly, vypovídající o procesu
trvání a zanikání, mizející neznatelné kráse. Jako umělec jde často až na dřeň věcí, struktur,
barev. To platí pro celé jeho dílo.
—— Dlouhodobá pedagogická činnost na umělecké grafické škole, řada studijních cest,
které podnikl se svojí ženou, muzea a galerie, etnické sbírky, poznávání jiných kultur a krajin,
rozšířilo jeho malířské vnímání. Je ovlivněn generací beatniků, trampským hnutím i vrozenou
láskou k přírodě. Každá krajina je jiná, a tak přirozeně autor nalézá krajiny, které jsou zvláště
blízké jeho uzpůsobení. Rozlehlé severoamerické pláně a stovky mil dlouhé stezky, laponská
divočina za polárním kruhem, australské pouště i krása Bretaně, kultura Japonska, milovaná
Vysočina.
—— Instalace velkého kruhu z kamenů Vysočiny a Českého ráje, které se prolínají s kameny
z různých krajin světa /shromažďuje je desítky let/, kde každý kámen má svůj osobní příběh,
představuje kameny jako symboly trvání krajin, přesahu člověka a celistvosti světa. Uskutečnil
více než 70 výstav jak v České republice, tak i opakovaně v Barceloně, Německu, New Yorku,
Švýcarsku, Kanadě, Finsku a americké Georgii. Jeho cyklus Dreamlands - Snové krajiny získal
na Bienale Internationale d´Art Miniature v kanadském Quebecu při účasti vybraných 231
vizuálních umělců I. cenu za malbu.
—— Umění vnímá především jako lidské poznání, kde realita se pojí s imaginací, podoby
bdělých snů propojují konkrétní vizuální zážitek se vzpomínkami a inspirovanými impulzy. Autorových osm putovních výstav v historických městech sdružených v projektu Česká inspirace
má vypovídající název Uvnitř krajin. Dnes žije a maluje především ve srubové chatě u Telče,
blízko žulových balvanů, borovic, mechů a bříz. Jeho malby, objekty, fotografie a projekty tvoří
nedílnou součást jeho umělecké osobnosti. Je stále na cestě.
Daniel Novák
Ladislav Kukla

INSIDE LANDSCAPES
The painter, Ladislav Kukla, has come a long way as a creative artist. Visual arts have gone
through profound changes of thought in recent decades and Kukla’s works have undergone
constant development and change. Refocused individualism and sensual specificity in material
pieces, all impacted the artist with reinterpreting his work as a unique testimony about
a creative personality and a relationship to cultural and historical context. His artistic expression
seems to escape mechanisms of simple theoretical categorization and easy definition of his
course. Fundamental to his craft is more than a particular artistic technique, it is a natural
sensitivity and demand for a strong emotional impulse or involvement. His varied artistic
expression meets, however, an internal union in a deep perceptibility for natural events and
diverse forms of life. The earnest and inspired experience finds, then, its natural expression in an
immediate, sometimes seemingly raw form transcending aesthetic stereotypes.
—— The life of the young painter was permanently influenced when he was 17 and met the
integral spiritual personality of Jan Zrzavý, a Czech painter of supreme significance in the 20th
century. It was he who made young Kukla comprehend the sense of art, the greatness of nature,
the Celtic roots of the Czechs. Jan Zrzavý helped him love his own country and to appreciate
the beauty of other countries and cultures of the world. It was thanks to Jan Zrzavý that he
understood one should live their own story and follow their inner voice as it softly resonates
deep in memory. Soon after entering the fine arts of the 1960’s, Kukla’s expressions began to
contradict the usual norms due to his strong feelings of exigency to cross the conventions in
the fine arts and of longings for internal freedoms that resist all external pressures. It was Jean
Dubuffet and his ideal of authenticity in art, which he found most appealing.
—— Following his studies at the Higher Professional School of Applied Art in Brno, he became
a member of the Czechoslovak Union of Visual Artists and took part in many exhibitions, both
domestic and abroad, and was awarded 1st prize in painting at the exhibition Perspectives.
Painter’s fascination inspired by macro and micro worlds of organic shapes, figures, heads, and
archetypal symbols with heavy masses of colour swatches altered gradually into imaginary
worlds of shores, moss, white cliffs, layered rocks and landscapes. The colouring in his paintings
slowly gained fresh, tender tones with an intense lyrical effect.
—— After the Soviet Army invaded the country in 1968, extinguishing a short, politically tolerant
episode, Communism lashed back throughout the society. Ladislav Kukla was removed from the
Union of Visual Artists and had to work in an industrial factory where he spent 18 years. It was
at this break in his career that he came to understand the transcendence of human life. One can
find surprising that the times made this seemingly apolitical man paint The Homage to
Jan Palach (only sparks, silver smoke, and a plaque to the memory of this human torch,
whose self-immolation was to burn in the conscience of the people against slowly spreading
resignation in 1969) as well as Pascha (two crudely framed slabs painted vibrating red with scars
of pain and dolor). Later on, he added A Sign of Love, Calvary, Butcher’s Ballad from the Fifties
(the era of Stalinist atrocities), and Lidice 42 (a village massacred by Nazis).
—— The author often works in cycles so as to make his artistic intention fully stand out,
e.g. Atolls, Probes, White Continents, Reflecting Autumn, Millstones, Sioux Shields, Lappi,
Dreamlands, Terra Australis, Fragments of Landscapes, as well as painting concepts Starry
Sky, Czech Birch, along with objects such as The Last Supper. The paintings of Kukla carry on
a stream in Czech art springing from inspiration by nature and the line approaching nature in
a spiritually sensual manner. He also acknowledges artists that are close to him by their artistic
style — Josef Šíma, Jan Zrzavý, Jiří John, Karel Valter, Michal Ranný (a schoolmate),
Ivan Ouhel and František Skála. Foreign artists include Paul Klee, Jaspers Johns, Frank Stella,
Andy Goldsworthy, Tony Cragg, Sean Scully, to name a few. Still, he follows his own path.
As the time goes on, he makes everything conform to his artistic idea, be it inspiration from
native peoples’ painting, art informel and naturalistic patterns, layers of glazes, wash or
drybrush, or a forceful painting gesture reaching pure expressivity and lucid brilliance.
—— His inward sensitivity was profoundly affected, in childhood, with the scenic landscapes of
Český ráj close to the dormant volcano Kozákov. Castellated rocks finely sculpted by rain have
indelibly imprinted in him their filigree on sandstone walls with white sands of cretaceous seas,
fern and moss, the stony crystal-clear Jizera River as well as flashing swatches of birch white
and pine red. This was the place where he discovered the beauty of Czech agates, chalcedonies,
jaspers along with shiny iridescent rods of glass and floods of beads from local glassworks (his

uncle used to be a glassblower). All this has substantially affected the colours in his pictures.
He used to hike through the hills of Vysočina as a boy, set off into its woods as a tramper and,
as a painter, absorbed its scenery scattered with gloomy islands of shrubs and woodland,
granite rocks, pensive curtains of foggy skies and dreamy, hoary landscapes of home. His feel
for sculptural shapes and spaces joined with sensitivity towards natural textures—wood, bark,
moss, stone, shells—and, in his found objects, with non-traditional materials—beads, corks,
leather, buttons, textiles, linoleum, flowers, gold and bronzes, ferrous slag and many more
materials. Kukla has always paid much attention to the titles of his paintings. He used to write
beatnik poetry and has played in a jazz band. It is important for him to also keep aloof, detached
with a touch of humour, above his creative approaches. Intentionally, he leaves a space for the
spectators to develop imagination of their own. More layers are often to be discovered, artistic,
personal, natural, historical or philosophical, before we discern how they interrelate in a whole:
Český ufouni (Cozy encounters of the 3rd kind), Nejvyšší pupík (The Supreme Navel), Uvnitř
krajin zní blues Bessie Smith (A Blues of Bessie Smith Sounds Inside Landscapes), Pocta
F. Dörflovi (Homage to F. Dörfl), Modlitba (A Prayer), Viking Line, ...
—— It is interesting to follow his developed visual expression as it slowly gets marginalized in
the span of a few decades. Still, no shift to conceptual position in the method of creation can
be observed. Rather, thought ceases to be the prime mover in his objects, as if the soul of the
material itself came forward instead, gaining silent respect of the author whose personality sinks
into the background. He observes and explores the material, its textures, and waits, sometimes
for a long time, before things interconnect and evoke the thought of the piece. “No need to
hurry, the art gets born on holidays,” says the painter with Édouard Jaguer (Treasure Islands,
the cycle of Flags, Twins, Made in Corsica, Chronos Melancholia, Svatojánci (Glowwormies),
Landscape of Birch, Beech, Spruce and Pine from the Fragments cycle, ...)
—— He loves working with a motif in a circle, which he considers a perfect shape, depicting the
universe and its order. He uses polychromy on rustic pieces of wood, admires cracked and timeworn icons by Andrei Rublev, gothic panels by Theodoric of Prague painted over the frames,
reds of Master of the Třeboň Altarpiece (two painters of 14th cent.), along with wooden shooting
targets from the 18th and 19th century, and old signboards in the spirit of Rimbaud’s poetry.
Also photographs made by him resonate with simple things, at times almost minimalistic. They
are things time and elements have left their mark, speaking of the process of endurance and
decay, of the fading imperceptible beauty. As an artist, he often gets to the core of things,
textures and colours. This applies to all of his work.
—— His long-time teaching engagement at a Graphics Art School, numerous study tours he
made with his wife, visited museums and galleries, ethnic collections, different cultures and
countries explored, all have helped to broaden his artistic visual perception. Beat generation,
Czech tramping and woodcraft as well as innate love for nature have affected him, too. To him,
every landscape is special, so it is a small wonder the author finds landscapes so close to his
nature: vast plains of North America and trails going hundreds of miles, Lapp wilderness beyond
the Polar Circle, the outback of Australia as well as the beauty of Bretagne, the culture of Japan
and the cherished highlands of Vysočina. The installation of a large circle of stones from the
Vysočina and Český ráj ranges, interleaved with stones from various countries of the world (he
has collected them for decades), where each stone has a story of its own, all present stones as
symbols of landscape permanence, human transcendence and world unity.
—— He has had displays in over 70 exhibitions in the Czech Republic as well as repeatedly in
Barcelona, Spain, Germany, New York, USA, Switzerland, Canada, Finland and in the state of
Georgia in the US. His cycle, Dreamlands / Snové krajiny, was awarded 1st prize for painting out
of a selected 231 visual artists at Bienale Internationale d´Art Miniature in Quebec, Canada. He
prefers to consider art as primarily a human way of cognition where reality links to imagination,
specifically daydreaming links particular visual experience with memories and inspired impulses.
The author’s eight travelling exhibitions through historical cities united in the project Czech
Inspiration have the telling title Inside Landscapes / Uvnitř krajin. Nowadays he lives and
paints mostly in a log cabin close to Telč (a Renaissance and Baroque town inside the Vysočina,
a UNESCO Heritage Site), next to granite rocks, pines, moss and birches. His paintings, objects,
photographs and projects make an integral portion of his artistic personality. He is on the road
and keeps going.
Daniel Novák
Ladislav Kukla

HISTORICI UMĚNÍ
O LADISLAVU KUKLOVI

Ladislav Kukla se představil veřejnosti několika samostatnými výstavami. Tentokrát poprvé
vystavuje samostatnou kolekci prací, které jsou v jeho tvorbě nejzávažnější, totiž miniaturami. (...) Jedním z možná nikoliv nejzávažnějších, ale bezpochyby z nejmarkantnějších
jevů, který můžeme pozorovat v umění poslední desítky let, je tendence k monumentalizaci formátu, k přezvětšení detailu a k tvorbě kreací takových rozměrů, že zcela determinují prostor, v němž jsou umístěny. To platí pro představitele nejrůznějšího názorového
zaměření i pro nejrůznější typy tvorby, počínaje malbou, přes plastiku až po realizace
v přírodě. Opačná snaha má prozatím méně představitelů, pro které je charakteristické ono
goethovské „omezení, v němž se pozná mistr“, ale také koncetrace na podstatné, důraz
na myšlenkové „zázemí“ díla. Tato ctnost je spjata s autory ideového či konceptního umění,
ale také s některými umělci, pracujícími s klasickými výrazovými prostředky. Ladislav Kukla
mezi nimi zaujímá významné místo. Jestliže z počátku byly pro něj miniatury pouze pomocí
v nouzi /když se nemohl věnovat rozměrnějším plátnům/ a studijním záznamem, staly se
časem definitivním artefaktem, i když autor se někdy zabývá stejnými problémy v miniaturách i rozměrnějších obrazech. (...) Kukla vybudoval zcela svébytnou výtvarnou koncepci,
reflektující zážitky z krajiny nebo z přírodního detailu, přetvářené do nových imaginárních
souvislostí, v nichž se spojuje konkrétní vizuální zážitek s podvědomými impulzy. Kuklova
krajina je organická, oživená množstvím tvarů, rostoucích a měnících se, někdy evokujících
krajiny dávno zmizelých silurských moří, jindy připomínající zvětšené detaily mikrostruktur. Kuklův zájem přitom není soustředěn na ryze vizuální efekty, na podněcování vizuální
fantazie - záleží mu na koncepci krajiny - na koncepci organické a dynamické, proměňující
a stále se vyvíjející.
/ Jiří Valoch / PhDr.
výtvarný teoretik a umělec, jeden z kurátorů Národní galerie, text z výstavy, 1974 /

Třebaže Ladislav Kukla je velmi mladý malíř, lze najít v jeho obrazech a náčrtcích zajímavou osobitou notu (...) Jeho malba je silně bezprostřední, nerespektující obvyklé normy
výtvarného vyjadřování. To, co v mnohých případech by mohlo znamenat mínus, u Kukly se
během tvůrčího procesu i během vnímání hotového díla/ neguje, jako se neguje u četných
informálních děl. Mizí zde rozdíly mezi objektivností a subjektivností, dílo se stává diagramem nepřetržitého procesu přerušované meditace a spontánnosti, procesu, v němž jakékoliv dodatečné korekce nemají místo pro uhlazené, estetizující formy. Rozpornost děl tohoto
typu je ve skutečnosti jejich vitalitou, vymykající se často okamžité a přechodné dobovosti.
Je to dáno tím, že obrazy inklinují k mýtům, do sféry podvědomí a symbolů majících zcelou
obecnou a v podstatě ahistorickou platnost (...) Charakteristický rys malířovy imaginace
s prvky humoru propůjčuje jeho obrazům nejen momenty absurdnosti a karikatury, ale také
lehkost zbavující tíže kompaktní hmoty a těžké barevné masy. Je to rys sympatický, který
zintenzivňuje naději ve stabilizaci jeho originality.
/ Václav Zykmund / Prof. PhDr. CsC.
význačný český malíř a výtvarný teoretik, text z katalogu, 1968 /
Počátek samostatné umělecké cesty Ladislava Kukly, nastoupené před nějakými šesti, sedmi lety, byl poznamenán dvěma hlubokými zážitky: jednak setkáním s bizarní fantastikou
Arcimboldových obrazů, jednak seznámením se s výtvarnou řečí Jean Dubuffeta. (...)
Je to však opravdu jen obdiv a ne nedostatek vlastního názoru, který tu malíře vede.
Velice brzy začíná být zřejmé, že má nevšední schopnost zmocnit se podnětů, jichž se
mu dostává, či lépe řečeno jež si volí, a využít jich svým osobitým způsobem, silou svého
uměleckého nadání. (...) Ladislav Kukla dokázal brzy nalézt pravou povahu svého uměleckého založení - čímž nechci říci, že se jeho výtvarná řeč nebude nadále proměňovat. První
Kuklovy obrazy byly převážně figury a hlavy, expresivně deformované, balvanovité a dubuffetovsky členěné jakoby velkým nepravidelným rastrem. Po nich, a vlastně již paralelně
s nimi, maluje fantastické složeniny, arcimboldovské mozaiky, v nichž nepravidelné hrubé
tvary, z nichž skládal tváře svých hlav, jsou vystřídány tvary živými, neskutečnou faunou
a florou z hlubin vysněných moří. S postupně se uvolňující a osamostatňující fantazií mění
se a rozvíjí svět malířových představ. Postupné dozrávání těchto představ vede pak umělce
k vytváření tvarově stále jednodušších kompozic, totemů, ostrov a útesů, v nichž je mnoho
z tvarů i jejich složitost - ve smyslu mozaikového skládání z tvarů menších - nahrazena
bohatým ornamentálním dekorativismem. Mění se i kolorit Kuklových obrazů. Dosavadní
temné zelené, hnědé a černé plochy jsou nahrazeny světlými, hlavně růžovými a žluto-okrovými. Měly-li starší obrazy silný expresivní účinek, je tato koloristicky svěží něžná barevnost zdrojem silného účinku lyrického. (...) Jeho umění chce být bezprostřední a sdělné,
chce prostřednictvím obrazů tlumočit svou představu vysněného živoucího světa. Příznačná je v této souvislosti i pozornost, jakou věnuje malíř názvům svých obrazů. Ale i tehdy,
nechceme-li Kuklovy obrazy interpretovat, nesnažíme-li se porozumět řeči jejich symbolů,
zůstávají výtvarně velmi působivé. Jejich síla a působivost je taková, že autora bezpečně
řadí mezi prvé - zatím alespoň v jeho generaci.
/ Nina Dvořáková / PhDr.
kurátorka Domu umění města Brna, text z katalogu, 1971 /

Rákosy / 1970
kombinovaná technika
Reeds
mixed media

Večerní krajina je ponořena
do světélkujících mlh,
objevují se znamení
přicházející noci / 1966
olej, plátno
90 × 78 cm
Evening Landscape is immersed
into the luminescent fog,
the signs of coming night
are appearing
oil, canvas

Žluté znaky / 1966
olej, plátno
95 × 95 cm
Yellow Signs
oil, canvas

Pobřeží mechů / 1969
olej, plátno
150 × 140 cm
Moss Coast
oil, canvas
Údolí / 1970
tempera, olej, sololit
75 × 105 cm
Valley
tempera, oil, hardboard

Natura Morte / 1972
kombinovaná technika
Natura Morte
mixed media

Z cyklu Bílé pevniny / 1972
kombinovaná technika
From the Cycle White Continents
mixed media

Žlutá skála / 1973
olej, plátno
130 × 130 cm
Yellow Rock
oil, canvas
Jarní cibulky / 1972
olej, plátno
85 × 115 cm
Spring bulbs
oil, canvas

Země a oblaka –
Z cyklu Vesmírné sondy / 1971
kombinovaná technika
Earth and Clouds –
From the Cycle Space Probes
mixed media

Stín ptáka / 1973
kombinovaná technika
Bird’s shadow
mixed media

Jako déšť na vyprahlou zemi / 1986
olej, polychromované dřevo
50 × 62 cm
Like a rain on a parched land
oil, polychrome wood

Pláž / 1986
olej, akryl, polychromované dřevo
50 × 62 cm
Beach
oil, acrylic, polychrome wood

Pocta Janu Palachovi / 1985
olej, stříbrný bronz, dřevo
78 × 44 cm
Honor to Jan Palach
oil, silver bronze, wood

Čtvercová krajina / 1986
kombinovaná technika
Square Landscape
mixed media

Jitro / 1986
olej, akryl, dřevo
57 × 31 cm
Morn
oil, acrylic, wood
Duhové mosty / 1985
olej, akryl, dřevo
64 × 44 cm
Rainbow Bridges
oil, acrylic, wood
Bluegrass / 1985
olej, stříbrný bronz, akryl, dřevo
77 × 35 cm
Bluegrass
oil, silver bronze, acrylic, wood
Old Time Poetry / 1985
modrý lak, olej, dřevo
36 × 56 cm
Old Time Poetry
blue varnish, oil, wood

Znamení slávy / 1996
olej, plátno
125 × 118 cm
Sign of Glory
oil, canvas
Znamení lásky / 1996
olej, akryl, plátno
125 × 115 cm
Sign of Love
oil, acrylic, canvas

Znamení času / 1996
olej, akryl, plátno
130 × 125 cm
Sign of Time
oil, acrylic, canvas

Červená krajina / 1988
olej, plátno
170 x 90 cm
Red Landscape
oil, canvas

Rákosové peří / 2003
olej, akryl, sololit
96 x 92 cm
Reed Feathers
oil, acrylic, hardboard

Mechy / 2003
olej, akryl, sololit
90 x 96 cm
Island Björk / Birch
oil, acrylic, hardboard

První sníh – z cyklu Vysočina / 1994
kombinovaná technika
First snow – From the Cycle Highland
mixed media

Plující krajiny / 1993
olej, akryl, plátno
130 × 140 cm
Floating Landscapes
oil, acrylic, canvas

Inari – z cyklu Lappi / 2004
olej, akryl, sololit
125 × 115 cm
Inari – From the Cycle Lappi
oil, acrylic, hardboard

Svitek – z cyklu Lappi / 2004
kombinovaná technika
Scroll – From the Cycle Lappi
mixed media

Z cyklu Siouxské štíty / 2003
kombinovaná technika
From the Cycle Sioux Shields
mixed media

Z cyklu Siouxské štíty / 2003
olej, akryl, plátno
110 × 140 cm
From the Cycle Sioux Shields
oil, acrylic, canvas

Africa / 2008
olej, akryl, sololit
105 × 90 cm
oil, acrylic, hardboar

Island Björk / Bříza / 2003
olej, akryl, sololit
100 × 90 cm
Island Björk / Birch
oil, acrylic, hardboar

Phacelia Tanacetifolia / 2005
Pocta fotografu K. Blossfeldtovi
olej, sololit
90 x 125 cm
Phacelia Tanacetifolia
Honour to the Photographer K. Blossfeldt
oil, hardboar

Poystichum Munitum / 2005
Pocta fotografu K. Blossfeldtovi
olej, sololit
90 x 125 cm
Poystichum Munitum
Honour to the Photographer K. Blossfeldt
oil, hardboar

Poslední večeře / 2009
akryl, pletená příze, dřevo
75 × 78 cm
Last Supper
acrylic, knitted yarn, wood

Ondřej Andraj / Filip Pilipos / Jan Johanan
Šimon Kananejský Šim’on ha-Kna’ani / Tadeáš Tadaj / Petr Kefa
Matouš Matitjahu / Juda Jakubův Jehuda Ben Ja’akov / Tomáš Toma
Natanael Netan’el / Jidáš Iškariotský Jehuda Iš Krijot / Jakub Alfeův Ja’akov Ben Halpaj
Ježíš Ješua

Pocta Františku Dörflovi / 2012
olej, kov, knoflíky, plast, dřevo
75 × 47 cm
Honor to František Dörfl
oil, metal, buttons, plastic, wood

Český ufouni na svých korábech / 2009
olej, perleť, knoflíky, dřevo
53 × 70 cm
Czech UFOs on their Ships
oil, nacre, buttons, wood

Dvojčata / 2012
olej, zlatý bronz, korálky, dřevo
ořechová dýha, stříbrné hvězdičky
140 × 65 cm
Twins
oil, golden bronze, beads, wood
nutty veneer, silver stars

Forest Flag / 2013
olej, kůry, dřevo
43 × 27 cm
Forest Flag
oil, barks, wood
Velvet Flag / 2013
olej, akryl, kůže, plast, dřevo
50 × 29 cm
Velvet Flag
oil, acrylic, leather, plastic, wood
White Flag / 2013
olej, akryl, kov, korálky, dřevo
50 × 32 cm
White Flag
oil, acrylic, metal, beads, wood

Spálený domov – Lidice 42 / 2013
akryl, látka, linoleum, korálky,
květiny, krajky, dřevo
Ø 80 cm
Burnt Home – Lidice 42
acrylic, fabric, linoleum, beads,
flowers, laces, wood

Chronos Melancholia (A. Dürer) / 2010
měď, dřeva
Ø 75 cm
Chronos Melancholia (A. Dürer)
copper, woods

Ostrov pokladů / 2011
korek, mince, korálky, dřevo
72 × 44 cm
Treasure Island
cork, coins, beads, wood

Magnetická hora / 2014
železná struska, olej, dřevo
60 × 35 cm
Treasure Island
metal slag, oil, wood

Arnhem Land –
Z cyklu Terra Australis / 2012
kombinovaná technika
Arnhem Land –
From the Cycle Terra Australis
mixed media

Red Heart Outback –
Z cyklu Terra Australis / 2012
kombinovaná technika
Red Heart Outback –
From the Cycle Terra Australis
mixed media

Aborigin Desert –
Z cyklu Terra Australis / 2012
kombinovaná technika
Aborigin Desert –
From the Cycle Terra Australis
mixed media

Malířský projekt Česká bříza –
Proměny / 2013
olej, sololit
32 × 45 cm
Project Czech Birch –
Metamorphosis
oil, hardboard

Krajina buku –
Z cyklu Fragmenty / 2013
stromová kůra, překližka
120 × 120 cm
Beech Landscape –
From the Cycle Fragments
tree bark, plywood

Krajina břízy –
Z cyklu Fragmenty / 2013
stromová kůra, překližka
120 × 120 cm
Birch Landscape –
From the Cycle Fragments
tree bark, plywood

Krajina borovice –
Z cyklu Fragmenty / 2013
stromová kůra, překližka
120 × 120 cm
Pine Landscape –
From the Cycle Fragments
tree bark, plywood

Zlatá vánoční –
Z cyklu Vánoční krajiny / 2013
folie, akryl, dřevo
Ø 60 cm
Golden Christmas –
From the Cycle Christmas Landscapes
acrylic, fabric, linoleum, beads,
plastic film, acrylic, wood

Velká adventní –
Z cyklu Vánoční krajiny / 2013
folie, dřevo
Ø 72 cm
Big Advent –
From the Cycle Christmas Landscapes
acrylic, fabric, linoleum, beads,
plastic film, wood

Lappi –
Z cyklu Snové krajiny / 2013
olej, akryl, pastely, dřevo
Ø 150 cm
Lapland –
From the Cycle Dreamlands
oil, acrylic, pastel, wood

Nippon –
Z cyklu Snové krajiny / 2013
olej, akryl, pastely, dřevo
Ø 150 cm
Japan –
From the Cycle Dreamlands
oil, acrylic, pastel, wood

Aotearoa –
Z cyklu Snové krajiny / 2013
olej, akryl, pastely, dřevo
Ø 150 cm
New Zealand –
From the Cycle Dreamlands
oil, acrylic, pastel, wood

Viking Line / 2014
umakart, latexové lepidlo, polystyren, dřevo
80 × 36 cm
Viking Line
formica, latex glue, polystyrene, wood

PROJEKT KAMENNÝ KRUH /
KRAJINY DOMOVA A KRAJINY SVĚTA
PROJECT STONE CIRCLE /
HOME & FOREIGN LANDSCAPES
Kameny jako symbol trvání krajin, přesahu člověka a celistvosti světa.
Každý kámen má svůj příběh.
Ø 3,7 m
VYSOČINA – křemeny, rula, žula, granodiorit
LOM MRÁKOTÍN – žula
LOM SUMRAKOV – žula
ČERNÉ MOŘE – naplaveniny
JADRAN – vápencové valouny z moře
BRETAŇ – mys Fréhel, Granit Rose, ostrov Ille de Seine
KORSIKA – červené pobřeží žuly
LOFOTY – břidlicové tašky z rybářských domků
FINSKO – červená žula z pobřeží Emsalo, skelná struska z potoka Fiskars
ALANDSKÉ OSTROVY – žíhaná žula
LAPONSKO – březový svitek
ŠVÝCARSKO – krajina Matterhornu
MONUMENT VALLEY – červený pískovec
PACIFIK – kořeny chaluh
OREGON – mořem obroušené kůry borovic
KALIFORNSKÉ ÚDOLÍ SMRTI – pouštní růže
ITÁLIE – zelený mramor, Pompeje
LIPARY – STROMBOLI – obsidiány, šedá a červená lávová struska
ŘECKO – vřídelní usazeniny u Olympu
TURECKO – Pamukkale – termální usazeniny
KAPPADOKIE – sopečný pískovec
PORTUGALSKO – pobřeží Algarve, vápeno-pískovec s obtisky lastur, kůra korkového dubu
ŠPANĚLSKO – mořem obroušené červené srdce
IZRAEL – Betlém, Jordán, Mrtvé moře, Jericho, hora Tábor, pevnost Megido, Genezaretské
jezero, Nazaret, Údolí smrti, Jeruzalem, Golgata, štěp desky z Chrámové hory
IRSKO – slídy, čediče
ANGLIE – křídový vápenec
ŠVÉDSKO – kámen z morény
NORSKO – oblázky z pobřeží
GEORGIE – USA - pazourkový hrot indiánského šípu
NEW YORK – černobílý kámen od Brooklynského mostu
ČESKÝ RÁJ – pískovce, acháty, jaspisy, chalcedony, kruhové brusné kameny

Cyklus fotografií z cest / 2005 – 2013
Series of photographs from travels / 2005 – 2013

LADISLAV KUKLA
Malíř / Painter
Chelčického 6, 586 01 Jihlava
Czech Republic
t: +420 567 304654
m: +420 702 497 137 / +420 737 454 274
e: ladislavkukla@seznam.cz
w: ladislavkukla.wix.com/portfolio
narozen 15. 1. 1943 v Praze
1960 – maturita Gymnázium Jihlava
1965 – Uměleckoprůmyslová škola Brno – ŠUŘ /profesoři E. Ranný, J. M. Najmr, D. Chatrný/
1967 – 1968 – učitel na SUPŠ
1969 – přijat do Svazu československých výtvarných umělců – obor malba
1974 – vyloučen z SČSVU
1975 – malířské stipendium na Royal Swedish Academy of Arts /zákaz vycestování/
1981 – konzervátorství a restaurátorství při Moravské galerii Brno
1990 – obnoveno členství v UVU České republiky /člen International Association of Art –
UNESCO/
1991 – členství ve Sdružení výtvarných umělců Vysočiny
1993 – 2006 – učitel na Střední umělecké škole grafické a Vyšší odborné škole grafické,
Jihlava
Born 15. 1. 1943 in Prague
1960 – Grammar School Jihlava
1965 – School of Decorative Arts Brno – ŠUŘ
1967 – 1968 – Teaching at SUPŠ
1969 – Accepted as a Member of SČVU /National Czech Artist Union/ – Painter´s Section
1974 – Exclusion from SČVU /because of Political Reasons/
1975 – Scholarship at Royal Swedish Academy
of Arts /Prohibited because of Political Reasons/
1981 – Conservation and Restoring at Moravian Gallery Brno
1990 – Renewed Membership in SČVU – UVU Czech Republic /Member of International
Association of Art – UNESCO/
1991 – Membership in SVUV /Highland Artist Union/
1993 – 2006 – Teaching at Artistic and Graphical College Jihlava

NA CESTÁCH / INSPIRACE
skleněné korálky dětství ve skalách Českého Ráje, staré baltské rybářské přístavy, oblázky,
šneci a hvězdice Jadranu, černomořské naplaveniny, Vlámské pobřežní duny a vítr, Fríská
vřesoviště, modrozelená Malá Fatra, stříbrná Bretaň, San Marco v noci, krajina Matterhornu,
bílá Alhambra, slunná Cordoba, třpytivě žlutomodré Algarve, svatá Meteora, červený
Golden Gate Bridge, mlžné pobřeží Oregonu, huňaté pralesy Mount Olympusu, vlnící se
prérie Wyomingu, sněhové štíty Tetonu, Canyon Lands, žíhaný Grand Canyon, Navajo
Monument Valley, nebetyčné Redwoody, stěna El Capitano, okry Death Valley, Jestřábí věž
Robinsona Jefferse, příboj Pacifiku u Big Sur, přístavní molo v San Diegu, černé písky Lipar,
modrý kužel Stromboli, zelené pustiny Ercyies Dagu, snová Kappadokie, rozeklané korsické
Calanche, tundrové pláně Norska, půlnoční Lofoty, Aurora Borealis nad mořem, mechové
Laponsko, žulové růžovozelené Ålandy, žluté hvězdy v modři noci nad Jeruzalémem,
Georgijské Smoky Mountains, bílo-černý NYC, Irské keltské kříže poseté žlutozelenými
mechy, zázračné iluminace Evangeliáře z Kellsu, a vždy
podzimní remízky Vysočiny...
ON THE ROAD / INSPIRATION
Glass Beads of the Childhood in the Rocks of Czech Paradise, Old Baltic Fishing Ports,
Pebbles, Snails and Starfishes of Jadran, Black Sea Alluvial Plains, Flemish Coastal Dunes
and Wind, Fries Heathers, Blue-Green Little Fatra, Silver Bretagne, San Marco in the night,
Landscape of Matterhorn, White Alhambra, Sunny Cordoba, Sparkling Yellow-Blue Algarve,
Saint Meteora, Red Golden Gate Bridge, Vapoury Coast of Oregon, Bushy Primeval Forests
of Mount Olympus, Wavy Prairies of Wyoming, Snow Shields of Teton, Canyon Lands,
Annealed Grand Canynon, Navajo Monument Valley, Sky-high Redwoods, Cliff El Capitano,
Ochres of Death Valley, Hawkish Tower of Robinson Jeffers, Pacific Shorebreak at Big
Sur, Pier in San Diego, Black Sands of Lipari, Blue Cone of Stromboli, Green Wastelands of
Ercyies Dag, Dreamful Cappadocia, Ragged Corsican Calanche, Tundra Plains of Norway,
Midnight Lofoten, Aurora Borealis over the Sea, Mossy Lappland, Granite Pink-Green
Ålands, Yellow Stars in Night Blue beyond Jerusalem, Georgian Smoky Mountains, WhiteBlack NYC, Irish Celtic Crosses covered by Yellow-Green Lichen, Amazing Illuminations of
The Book of Kells, and always Autumn Forests of Bohemian-Moravian Highlands...

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY
1967 – Horácké divadlo, Jihlava —— 1969 – Galerie Jugend-Zentrum Essen, Německo ——
1970 – Mládí ´70, Mánes, Praha —— 1970 – IX. Premi international Joan Miró, Barcelona,
Španělsko —— 1970 – Perspektivy I., Technické muzeum, Brno —— 1972 – XI. Premi
international Joan Miró, Barcelona, Španělsko —— 1968 – 1974 – Účast na výstavách
jihlavské pobočky SČSVU a ČFVU —— 1977 – Minigalerie, Brno —— 1987 – Vesmír –
setkání, Galerie „H“, Kostelec nad Černými lesy —— 1989 – Výtvarné dialogy, Horácké
divadlo, Jihlava —— 1989 – 20 let MPVU, galerie Stará radnice, Brno —— 1990 – Dialogy,
státní zámek Telč —— 1990 – Dialogy, Krefeld, Německo —— 1991 – Kompaktáta, radnice,
Jihlava —— 1992 – Radnice Purmerend, Holandsko —— 1994 – Biennale Internationale
d´Art Miniature, Ville-Marie, Québec,Kanada —— 1994 – Výstava SVUV, Dům umění,
České Budějovice —— 1996 – Biennale internationale d´art miniature, Ville-Marie, Québec,
Kanada —— 1998 – Biennale Internationale d´Art Miniature, Ville-Marie, Québec, Kanada
—— 2002 – Setkání, zámek Mikulov —— 2003 – Výstava SVUV, ambit hotelu Gustav
Mahler, Jihlava —— 2003 – Ostrovy zdánlivé, Dům umění, Znojmo —— 2003 – Ostrovy
zdánlivé, letohrádek Portheimka, Praha —— 2004 – Výstava SVUV, ambit hotelu Gustav
Mahler, Jihlava —— 2004 – Setkání – Štukový sál, zámek Mikulov —— 2005 – Výstava
SVUV, Muzeum Vysočiny, Pelhřimov —— 2006 – Výstava SVUV, ambit hotelu Gustav
Mahler, Jihlava —— 2007 – Výstava SVUV, Zámek v Třebíči —— 2008 – Muzeum
Prostějovska, Prostějov. 2008 – Výstava SVUV, Oblastní Galerie Vysočiny, Jihlava ——
2010 – Městská radnice, Purmerend, Nizozemí —— 2012 – Biennale Internationale d´Art
Miniature, Ville-Marie, Québec, Kanada —— 2012 – Výstava SVUV, Zámek Bzenec ——
2013 – Výstava SVUV, OGV Jihlava —— 2013 – Výstava SVUV, Horácká galerie, Nové Město
na Moravě.

COLLECTIVE EXHIBITIONS
1967 – Horácké Theatre, Jihlava —— 1969 – Gallery Jugend-Zentrum Essen, Germany ——
1970 – Youth ´70, Mánes, Prague ——1970 – IX. Premi International Joan Miró, Barcelona,
Spain —— 1970 – Horizonts I., Technical Museum, Brno —— 1972 – XI. Premi International
Joan Miró, Barcelona, Spain —— 1968 – 1974 – Participation in Collective Exhibitions of
SČSVU and ČFVU —— 1977 – Minigalerie, Brno —— 1987 – Universe – Meeting, Gallery „H“,
Kostelec nad Černými lesy —— 1989 – Art Dialogues, Horácké Theatre, Jihlava ——
1989 – 20th Anniversary of MPVU, Gallery Old Council House, Brno —— 1990 – Dialogues, Telč Castle —— 1990 – Dialogues, Krefeld, Germany —— 1991 – Kompaktáta, Council
House Jihlava —— 1992 – Council House Purmerend, Netherlands —— 1994 – Biennale
Internationale d´Art Miniature, Ville-Marie, Québec, Canada —— 1994 – SVUV Exhibition,
House of Arts, České Budějovice —— 1996 – Biennale Internationale d´Art Miniature,
Ville-Marie, Québec, Canada —— 1998 – Biennale Internationale d´Art Miniature, VilleMarie, Québec, Canada —— 2002 – Meeting, Mikulov Castle —— 2003 – SVUV Exhibition,
Cloister of Gustav Mahler Hotel, Jihlava —— 2003 – Ostrovy zdánlivé, Dům umění, Znojmo
—— 2003 – Illusive Islands, Portheimka Folly, Praha —— 2004 – SVUV Exhibition, Cloister
of Gustav Mahler Hotel, Jihlava —— 2004 – Meeting – Parget Hall, Mikulov Castle ——
2005 – SVUV Exhibition, Vysočina Museum, Pelhřimov —— 2006 – SVUV Exhibition,
Cloister of Gustav Mahler Hotel, Jihlava —— 2007 – SVUV Exhibiton, Třebíč Castle ——
2008 – Prostějov Museum —— 2008 – SVUV Exhibition, Vysočina District Gallery OGV,
Jihlava —— 2010 – Town Hall Purmerend, Netherlands —— 2012 – Biennale Internationale
d´Art Miniature, Ville-Marie, Québec, Canada —— 2012 – SVUV Exhibition, Bzenec Castle
—— 2013 – SVUV Exhibition, Vysočina District Gallery OGV, Jihlava —— 2013 – SVUV
Exhibition, Horácká Gallery, Nové Město na Moravě.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1968 – Jazz klub Ornis, Brno —— 1968 – Galerie Mladých, Brno —— 1968 – Miniatury Arbon,
Švýcarsko —— 1971 – Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava —— 1971 – Galerie Mladých, Mánes,
Praha —— 1972 – International Centre, New York, USA —— 1974 – Mini-galerie, Brno
—— 1987 – Horácké divadlo, Jihlava —— 1988 – KM Beseda, Jihlava —— 1989 – Muzeum
Vysočiny, Jihlava, společně s fotografem L. Slancem —— 2004 – Gallery Valle, Porvoo,
Finsko —— 2006 – Galerie Jána Šmoka, Jihlava, společně s malířem Janem Kuklou ——
2010 – Oak Hall, McEachern Memorial UMC, Powder Springs, Georgia, USA ——
2014 – L. Kukla, J. Vičar, J. Kanta, OGV Jihlava. 2014 – Městská galerie Hasičský dům, Telč
—— 2014 – Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec ——
2014 – Tylův dům, Martinů Fest, Polička —— 2014 – Zámecké návrší, Smetanova Litomyšl,
Litomyšl —— 2014 – Galerie Spolkového domu, Kutná Hora —— 2014 – Divadlo J. K. Tyla,
Třeboň —— 2014 – Křížová chodba Františkánského kláštera, Cheb ——
2014 – Dům filharmonie, Hradec Králové.

INDIVIDUAL EXHIBITIONS
1968 – Jazz Club Ornis, Brno —— 1968 – Youth Gallery, Brno —— 1968 – Miniatures Arbon,
Swi-tzerland —— 1971 – Vysočina Di-strict Gallery OGV, Jihlava —— 1971 – Youth Gallery,
Mánes, Prague —— 1972 – International Centre, New York, USA —— 1974 – Mini-Gallery,
Brno —— 1987 – Horácké Theatre, Jihlava —— 1988 – KM Beseda, Jihlava ——
1989 – Vysočina Museum, Jihlava, along with photographer Ladislav Slanec ——
2004 – Gallery Valle, Porvoo, Finland —— 2006 – Ján Šmok Gallery, Jihlava, along with
painter Jan Kukla —— 2010 – Oak Hall, McEachern Memorial UMC, Powder Springs,
Georgia, USA —— 2014 – L. Kukla, J. Vičar, J. Kanta, OGV Jihlava —— 2014 – Town Gallery
Hasičský dům, Telč —— 2014 – Museum of Photography and Modern Visual Media,
Jindřichův Hradec —— 2014 – Tyl´s House, Martinů Fest, Polička —— 2014 – Castle Hill,
Smetana´s Litomyšl, Litomyšl —— 2014 – Club House Gallery, Kutná Hora ——
2014 – J. K. Tyl Theatre, Třeboň —— 2014 – Cloister of Franciscan Monastery, Cheb ——
2014 – Philharmony House, Hradec Králové.

UDĚLENÉ CENY
1970 – I. cena za malbu, Perspektivy I., Brno
2012 – Prix peinture – I. cena za malbu, Biennale Internationale d´Art Miniature,
Ville-Marie, Québec, Kanada.

AWARDS
1970 – I. Prix for Painting, Horizonts I., Brno.
2012 – Prix peinture – I. Painting Award, Biennale Internationale d´Art Miniature, VilleMarie, Québec, Canada.

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Kanada, USA, Finsko, Švýcarsko, Holandsko, Norsko, Švédsko, Německo, Česko.

REPRESENTED IN COLLECTIONS
Canada, USA, Finland, Switzerland, Netherlands, Norway, Sweden, Germany, Czech Republic.

PUBLIKACE
Václav Zykmund – Malířský katalog 1968 —— Handelsblatt – Düsseldorf, Německo, 1969
—— IX. Premi international Joan Miró Catalogue, Barcelona, Španělsko, 1970 a 1972 ——
Nina Dvořáková – Malířský katalog 1971 —— Jiří Valoch – Jiskra – Jistota kresby, 1973
—— Jiří Valoch – Miniatury, 1973 —— Biennale Internationale d´Art Miniature Catalogue,
Ville-Marie, Québec, Kanada, 1994,1996, 1998 a 2012 —— Borga Bladet, Finsko, 2004 ——
Jihlavské listy, 2006 —— Jihlavské listy, Deník – 8 měst České inspirace, 2014.

PUBLISHED IN
Václav Zykmund – Painters Catalogue 1968 —— Handelsblatt – Düsseldorf, Germany, 1969
—— IX. Premi international Joan Miró Catalogue, Barcelona, Spain, 1970 and 1972 ——
Nina Dvořáková – Painters Catalogue 1971 —— Jiří Valoch – Jiskra – Certitude of Painting,
1973 —— Jiří Valoch – Miniatures, 1973 —— Biennale Internationale d´Art Miniature
Cataloque, Ville-Marie, Québec, Canada, 1994,1996, 1998 and 2012. Borga Bladet, Finland,
2004 —— Jihlavské listy, 2006 —— Jihlavské listy, Deník – 8 towns of Czech Inspiration, 2014.

Putovní výstava
UVNITŘ KRAJIN / INSIDE LANDSCAPES
v rámci projektu měst ČESKÉ INSPIRACE
JINDŘICHŮV HRADEC
Muzeum fotografie
a moderních obrazových médií

KUTNÁ HORA
Galerie Spolkového
domu

CHEB
Křížová chodba
Františkánského kláštera

TELČ
Městská galerie
Hasičský dům

LITOMYŠL
Zámecké návrší ,
Smetanova výtvarná Litomyšl

HRADEC KRÁLOVÉ
Dům Filharmonie
Hradec Králové

POLIČKA
Tylův dům,
Martinů Fest 2014

TŘEBOŇ
Foyer Divadla
J. K. Tyla
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Cyklus Hvězdné nebe / Cycle Starry Heaven
Horácká galerie Nové město na Moravě / Horacka Gallery Nove Mesto na Morave

STARRY HEAVEN / HVĚZDNÉ NEBE
Painting project consisting of seven circular objects
with a diameter of 190 cm created in years 2014 and 2015.
It captures sky within natural 24 hours day and night cycle. It is not a real capture
of the seen but an essence of a longterm perception of the natural processes.
Malířský projekt sedmi kruhových objektů
o průměru 190 cm, vytvořený v letech 2014 a 2015.
V rámci přírodního cyklu 24 hodin, tedy dne a noci, zachycuje proměny oblohy.
Není to reálné zpodobení viděného, ale esence dlouhodobého vnímání hlubokých
přírodních dějů.
Jsou zde přítomny dvě malířské polohy – imaginace a senzitivnost malířského pojetí,
kdy autor mísí měděné, stříbrné a zlaté bronzy, olejové barvy, spreje, akryly i pastely.
Zároveň je to koncept s promyšlenou barevnou kompozicí, kdy vizuální účinnost není
soustředěna na jednotlivé kruhy, ale na malířský celek.
Také zde uplatnil horizontální rastry, poprvé užité v 70. letech v cyklu Vesmírné
sondy, později ve strukturách destruovaných a obnažených laťovek i v rustikálních
polychromovaných prknech z cyklu Dreamlands.
Tyto rastry sjednocují a rytmizují všech sedm objektů. Jsou také stylotvorným
výtvarným prvkem, který ozvláštňuje a obohacuje celou malbu.
Názvy ozřejmují záměr projektu:
Sunrise / Sun / Evening / Night / Starry Heaven / Moon / Morning
Svítání / Slunce / Večer / Noc / Hvězdné nebe / Měsíc / Jitro
Součástí inspirace je výrok a obdiv Immanuela Kanta: „Dvě věci naplňují mysl vždy
novým a rostoucím obdivem a úctou – hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon
ve mně“ i současný jazzový kytarista Bill Frisell vytvářející se svými spoluhráči snící,
až nadoblačné, prostupující hudební vrstvy.

Svítání / Sunrise;

Slunce / Sun

Večer / Evening

Noc / Night

Hvězdné nebe / Starry Heaven

Měsíc / Moon

Jitro / Morning

Verše psané na vodu / z cyklu Alchymáže / 2016
/pocta starým japonským básníkům/
mačkaný papír, mořidla, akvarel, šelak, olejové barvy, dřevo
95 x 67 cm
Bluish Forest / from the Cycle Alchymage
creased paper, mordants, watercolour, shellac, oil paint, wood

Modravý les / z cyklu Alchymáže / 2016
/pocta jihočeské gotice a starému Japonsku/
mačkaný papír, mořidla, akvarel, šelak, polychromie,
olejové barvy, dřevo
95 x 67 cm
Bluish Forest / from the Cycle Alchymage
creased paper, mordants, watercolour, shellac,
polychromy, oil paint, wood

Něžná bílá noc / 2014
překližka, zlaté hvězdy, dřevěný rám
65 x 91 cm
Tender White night
!○plywood, gold stars, wooden frame

Dvě vrstvy — Two Concepts / 2014—2015
vyšívaná látka a flitry, olejové barvy, větvičky
více stromů, mechy, různé kůry, dřevo
Ø 80 cm
Two Layers — Two Concepts
embroidered fabric, sequins, oil paint, twigs,
mosses, barks, wood

Long Time after Pollock / 2015
aluminiová barva, stříbrný bronz, asfalt,
kov, skleněné fazety, stříbrné hvězdičky,
rokajlové korálky, dřevo
Ø 40 cm
aluminium color, silver bronze, asphalt,
metal, glass facets, silver stars, rocaille
beads, wood

Za zrcadlem / 2015—2016
březová kůra, broušené skleněné krystaly,
látka, lepenka, starý rám
86 x 47 cm
Behind the Mirror
birch bark, cut glass crystals, fabric,
cardboard, old frame

Proměny / z cyklu Vzorkovnice / 2016
kůže, látky, galvanizované kovy, umělá kůže, olejové barvy,
mořené dřevo, použité brusné kotouče, sololit, dřevěný rám
70 x 140 cm
Transformations / from the Cycle Samplers
leather, fabric, galvanized metal, artificial leather, oil paint,
stained wood, used grinding wheels, hardboard, wooden frame

Proměny / z cyklu Vzorkovnice / 2016
olejové barvy, stříbrný bronz, asfalt, smirkové papíry, skleněné fazety, dřevo, použité brusné kotouče, sololit, dřevěný rám
70 x 140 cm
Transformations / from the Cycle Samplers
oil paint, silver bronze, asphalt, emery papers, glass facets, wood,
used grinding wheels, hardboard, wooden frame

Čínská bárka / 2013—2015
galvanizovaný kov, měd, barevné sponky, umělá
perleť, látky, mořidla, olejový lak, dřevo
63 x 180 cm
Chinese Barge
galvanized metal, copper, colored paper clips,
plastic nacre, stains, oil paint, wood

Pták a oblak / 2004
lipové dřevo, mořidla, olejové barvy
100 x 80 x 10 cm
Bird and Cloud
linden wood, stains, oil paint

Made in Corsica / 1996—2012
uschlý kmen stromu, mořidla, plíšky
Ø 15 cm, délka 52 cm
tree trunk, stains, metal strips

cyklus Štíty a erby / 2016
korek, galvanizované kovy, mosaz, kůže,
tvrzený polystyren, olejový lak, dřevo
90 x 90 cm
Cycle Shields and Blazons
cork, galvanised metal, brass, leather,
hardened polystyrene, oil coat, wood

cyklus Štíty a erby / 2016
korek, látky, galvanizované kovy, hřebíky, kůže,
tvrzený polystyren, olejový lak, dřevo
110 x 50 cm
Cycle Shields and Blazons
cork, fabric, galvanised metal, nails, leather, hardened polystyrene, oil coat, wood

cyklus Štíty a erby / 2016
korek, látky, galvanizované kovy, mosazné hřebíky,
kůže, tvrzený polystyren, plast, olejový lak, dřevo
105 x 60 cm
Cycle Shields and Blazons
cork, fabric, galvanised metal, brass nails, leather,
hardened polystyrene, plastic, oil coat, wood

cyklus Štíty a erby / 2016
korek, postříbřená umělá kůže, galvanizované kovy,
kůže, tvrzený polystyren, olejový lak, dřevo
100 x 95 cm
Cycle Shields and Blazons
cork, silver-plated synthetic leather, galvanised metal,
leather, hardened polystyrene, oil coat, wood

cyklus Štíty a erby / 2016
korek, látky, korále, umělá kůže, sklo, broušené
skleněné krystaly v kovovém lůžku, tvrzený
polystyren, olejový lak, dřevo
98 x 60 cm
Cycle Shields and Blazons
cork, fabric, beads, synthetic leather, glass,
cut glass crystals, nails, leather, hardened
polystyrene, oil coat, wood

Střípky / 2014—2019
plátno, dřevo, drobné předměty
36 x 70 cm
Cycle Shields and Blazons
canvas, wood, mix of small items

Žlutý plech
z cyklu Vidění deště / 1974
olej, plátno
115 x 140 cm
Yellow Tin
from the Cycle Vision of Rain
oil, canvas

Severní pláně
z cyklu Laponsko / 2005
olej, akryl, sololit
120 x 90 cm
Northern Plains
from the Cycle Lapland
oil, acrylic, hardboard

Aboriginal Map
z cyklu Terra Australis / 2012
pigmenty, papír
45 x 35 cm
Aboriginal Map
from the Cycle Terra Australis
pigments, paper

Uvnitř krajin zní blues Bessie Smith / 2011
olej, akryl, dřevo
60 x 115 cm
Bessie Smith´s blues sounds inside the landscapes
oil, acrylic, wood

Riverside / 2018
olej, akryl, překližka
105 x 135 cm
oil, acrylic, plywood

