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Známé i neznámé podoby Radka Pilaře 
 

Tisková zpráva k výstavě 
 
 
Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

Místo konání:  Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Autorky výstavy: Ivana Klsáková, odborná spolupráce Eva Neumannová 

 Výstava vznikla ve spolupráci s rodinou Radka Pilaře a Galerií umění pro děti 

GUD  

Termín:   16. října 2014 – 25. ledna 2015 

vernisáž   ve čtvrtek 16. října v 17.00 hodin 

úvodní slovo Jan Samec, ředitel galerie 

Ivana Klsáková, kurátorka Interaktivní galerie Becherova vila 

Hosté: vernisáž proběhne za přítomnosti rodiny Radka Pilaře 

Otevírací doba úterý - neděle 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,-/ 20,- Kč 

Doprovodný program: k výstavě budou připraveny galerijní animace pro školy 

Výstava přibližující výtvarnou tvorbu Radka Pilaře (1931 – 1993), autora, který dodnes 

udivuje svou všestranností a talentem, je utvořena ze dvou na sebe plynule navazujících celků. Větší 

prostor je pochopitelně věnován malířské tvorbě, která je autorovou doménou, kresbám a ilustracím. 

Výstava originálů pocházejících výhradně ze sbírek rodiny Radka Pilaře je doplněna v samostatném 

sále výtvarnými prvky, připravenými ke vzájemné interakci s návštěvníky, zapůjčenými pražskou 

Galerií umění pro děti GUD z projektu Radek Pilař dětem (2013).      

Radek Pilař patřil bezesporu k autorům, kteří se nespokojili se zvládnutím jedné výtvarné 

disciplíny. Naopak, po celý život vyhledával nové podněty k další tvorbě. Ačkoliv řada z nás si tohoto 

autora vybaví především ve spojitosti s dětstvím a ilustracemi pohádek Václava Čtvrtka o loupežníku 

Rumcajsovi nebo televizní znělkou Večerníčka, rozsah výtvarných činností Radka Pilaře je ohromující. 

Všechny oblasti autorova profesionálního zájmu jsou odbornou i laickou veřejností postupně 

objevovány, ať už se jedná o volnou tvorbu nebo jeho novátorské přístupy v oblasti 

interdisciplinárních médií a videoartu. Výstavou realizovanou v Becherově vile bychom rádi přispěli 

ke komplexnějšímu poznání autorovy tvorby, ačkoliv jsme v tomto záměru limitováni možnostmi 

výstavního prostoru.     

http://www.becherovavila.cz/


Velkou zajímavostí připravované výstavy jsou ukázky tvorby Radka Pilaře z 60. let 20. století -  

strukturální malby, kombinované techniky a koláže, které okouzlují svou nápaditostí a originalitou, 

ačkoliv byl jejich význam a přínos pro české výtvarné umění přehlušen mimořádnými autorovými 

úspěchy v oblasti ilustrační tvorby a animovaného filmu. Osobitě pojatá informelní malba, obrazová 

koláž, deformace, které souvisí se zpodobněním drásavých nebo melancholických námětů (Trýzeň, 

1961; Bílá hlava, pol. 60. let 20. století), nabízí zajímavé srovnání s pozdější autorovou hravou zářivou 

barevností, využívanou k interpretaci radostnějších témat a fantazijních pohádkových světů (Bajka II, 

1979; Tři přání a zlatá rybka, 1974). V těchto barevných imaginárních kompozicích inspirovaných 

přírodou a báchorkami nalézáme krásu podmořského světa nebo třeba i pustého lesa, ze kterého na 

nás vykukují drobná zvídavá očička, která mohou patřit víle, vodníkovi, rybce nebo hejkalovi. Záleží 

jen na tom, co nám naše fantazií probuzená dětská duše v obraze dovolí objevit.  

Tvorbu 80. a 90. let 20. století ve výstavě reprezentuje další okruh autorova uměleckého působení.  

Radek Pilař byl skvělým malířem, ale svět malby umělci s jeho představivostí neposkytoval dostatečný 

prostor k vyjádření. Vždy byl otevřený všemu novému a měl velmi vstřícný přístup k moderním 

technologiím. Ve fotografii a hlavně videu nacházel uspokojivý prostředek k vizualizaci svých 

barvitých výtvarných představ a obrazů. Experimentováním s fotografií v kombinaci s malbou i 

dalšími technikami se propracoval k svébytným fotoasamblážím (Botička, 1984; Starodávné zátiší), 

které vznikaly prostorovým vrstvením a aranžováním scén a objektů, mnohdy za použití výrazných 

symbolických prostředků. Nezřídka také autor začleňoval fotografie do svých maleb, vždy ale 

kombinace těchto různorodých materiálů a technik měla hlubší význam. Radek Pilař s respektem 

pohlížel na staré předměty i fotografie, ve kterých spatřoval svědky lidských osudů a událostí. Tyto 

zdánlivě němé svědky k nám nechává ve svých dílech promlouvat. 

Dalším okruhem jsou grafiky a ilustrace. Bohatá Pilařova ilustrační tvorba provázela dětstvím každého 

z nás. Ukázky z nejslavnějšího souboru příběhů loupežníka Rumcajse, Manky a jejich synka Cipíska 

doprovází postavičky z časopisu Sluníčko, z hravých „skládaček“ a „rozstřihovánek“, z autorského 

animovaného filmu „Pozritě sa“(1983 – 1984) a z knihy Markéty Vítkové „O Kubáskovi, Měsíčkovi a 

modrooké Nanynce“(1980).  Pro volnou grafickou tvorbu si Radek Pilař vybral techniku litografie, jež 

dokonale interpretuje umělcovo zářivé koloristické cítění. 

V rámci výstavy je vyčleněn prostor, kde návštěvníci budou moci vstoupit do výstavy, vyzkoušet si a 

zblízka prozkoumat řadu nápadů, kterými Radek Pilař obohatil výtvarný i dětský svět. Součástí 

programu je projekce animovaného filmu „Písnička pro sklíčka“ s doprovodnými výtvarnými 

činnostmi, které se příběhem skleněného panáčka inspirují. Dětské návštěvníky zaujme jistě i skládání 

rozstřihovanek nebo náhled do knihy „Rybky, ptáčci, proměňáčci“ (1963), tzv. překládací knihy, ve 

které děti libovolným překládáním různých částí na třetiny rozdělených stránek skládají stále nové 

obrázky. Tento dodnes používaný princip měl Radek Pilař patentovaný. Abychom neopomněli 

autorův přínos animovanému filmu, návštěvníci mohou rozpohybovat praxinoskop, který vytvoří iluzi 

jednoduché animace autorových nejznámějších postaviček.  

 

Zvláštní poděkování náleží rodině Radka Pilaře – manželce a dcerám, které svou vstřícností přispěly 

k realizaci výstavy. 

          Ivana Klsáková 

  

Radek Pilař   

Narozen 23.4.1931 v Písku, kde prožívá láskyplné dětství se svou maminkou a prarodiči. 



Po absolvování reálného gymnázia v Písku přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Zároveň 

skládá zkoušky i na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, upřednostňuje však studium krajinomalby 

na AVU u Vlastimila Rady. 

Počátkem 60. let 20. století se setkává s programem skupiny Cobra, která ovlivní jeho budoucí tvorbu. 

Od roku 1963 ilustrace dětských časopisů Mateřídouška a Sluníčko. 

V roce 1965 spolupráce s ČT a vytvoření znělky Večerníčka. 

V roce 1967 animovaný film Písnička pro sklíčka. 

Od roku 1967 práce na animovaném filmu podle předlohy Václava Čtvrtka o loupežníku Rumcajsovi. 

V 70. létech další animované filmy: Kluci, pozor!, Princezna Holubice, Dobrodružství kapitána Kuka, 

Putování skřítka Hajáska, v 80. letech Pozritě sa!, Botička. 

V roce 1976 výstava Kresbou, barvou, kamerou v Chebu. 

Od 80. let se intenzivně věnuje fotoasamblážím a autorským videoprojektům. 

V roce 1985 spoluzakládá kabinet animované tvorby na FAMU. 

Založení Oboru videa při Svazu českých výtvarných umělců. 

1990 zakládá katedru animované tvorby a videa na FAMU v Praze a Asociaci videa a intermediální 

tvorby. 

1991 výstava Absolutní opona v Galerii bratří Čapků. 

7.2.1993 umírá na infarkt. Během života za svou tvorbu získal řadu ocenění.  

 

 

 

 

 

 

 

 


