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OLOMUCIANA 
PĚT POZIC OLOMOUCKÉ MALBY 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

 
 
Pořadatelé:  Galerie umění Karlovy Vary a Unie výtvarných umělců Olomoucka 
Zahájení:  Čtvrtek 12. dubna v 17 hodin v Becherově vile 
Termín:   12. dubna  –  3. května 2012, 
Autoři:   PhDr. Jiří Hastík, Mgr. Jan Samec 
Kurátorka:   Ivana Klsáková 
Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 9.30 - 12 a 13 – 17 hodin; 

vstupné 40,- / 20,- Kč (do celé vily) 
 
 
 

Dva souběžné výstavní projekty hostí v Karlových Varech umělce z Olomoucka. 
Organizátoři však neměli v úmyslu bilancovat či podat ucelený přehled o současné podobě 
olomoucké výtvarné kultury. Z původního přátelského setkání vznikla spontánní potřeba vzájemně 
se více poznat a zároveň přiblížit i divákům v obou regionech, mezi nimiž dosud žádná intenzivní 
kulturní výměna neexistuje, aktuální tvorbu výtvarníků z místních uměleckých spolků. Unie 
výtvarných umělců Olomoucka je v našem lázeňském městě prezentována členskou výstavou v 
Městské galerii v Karlových Varech.  
Pod názvem „OLOMUCIANA aneb Pět pozic olomoucké malby“ je několik výrazných uměleckých 
osobností představeno v užším výběru, omezeném nevelkou kapacitou výstavních prostor v 
Interaktivní galerii Becherova vila. Ta se stala loňského roku novou pobočkou karlovarské Galerie 
umění a svým čtvrtým výstavním počinem se orientuje převážně na vyzrálou polohu olomoucké 
abstraktní malby. Její lyrizovanější podobu zde zastupuje soubor děl Jiljího Sedláčka, 
expresivnější chromatikou se vyznačují obrazy Petra Zlamala, působivá gestická zkratka je typická 
pro Lubomíra Schneidera a Jiří Hastík, autor projektu, oslovuje návštěvníky minimalistickými 
monochromy spolu se soustředěnou instalací. Pětici malířských souborů uzavírá výsostně 
kultivovaná malba bytostného figuralisty Zdeňka Vacka a celkovou kolekci doplňuje Marek 
Trizuljak svými skleněnými objekty 

Jiří Hastík narozen 17. 12. 1945 v Uherském Hradišti je kurátorem výstavy a zároveň 
jedním z vystavujících umělců. Zabývá se teorii umění, připravil řadu odborných textů a uvedl 
desítky výstav, věnuje se i literární tvorbě. Činný je však především jako malíř, kreslíř a grafický 
designér, své návrhy realizoval i v případě propagace výstavy Olomuciana v Becherově vile a 
spolukoncipoval její výběr. Vystudoval katedru výtvarné teorie a výchovy na Filozofické fakultě  
Univerzity Palackého v Olomouci, absolvoval v roce 1974 a řadu let působil ve Vídni. 
V současnosti žije a tvoří na Svatém Kopečku u Olomouce. 

Jiljí Sedláček se narodil 16. 10. 1956 v Olomouci, kde dodnes žije a tvoří. Studoval 
nejdříve v Uherském Hradišti na Střední umělecko-průmyslové škole obor propagační grafika a 
výstavnictví, posléze na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru prof. Oldřicha Oplta 
v letech 1977 až 1983. Zabývá se především malbou, kresbou a grafikou, je však také autorem 
řady realizací v architektuře – např. kovové a dřevěné reliéfy, dekorativní panó. Kolektivních výstav 
se zúčastňuje od roku 1977, samostatně pak vystavuje od roku 1984, je zastoupen v Muzeu umění 
v Olomouci a v soukromých sbírkách. 

Lubomír Schneider je rovněž olomoucký rodák. Zde se roku 1928 narodil a zde také 
studoval, nejdříve na Obchodní akademii (1944 – 1948) a poté na zdejším Ústavu výtvarné 
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výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v letech 1948 – 1953 u A. Kučery, F. V. 
Mokrého a J. Zrzavého. Věnuje se především malbě, kresbě a grafice, v poslední době i 
fotografice, která je prezentována i ve výstavní kolekci. Realizoval však své návrhy i v architektuře 
a v oblasti užité grafiky. Jeho díla najdeme v řadě tuzemských soukromých sbírek a ve sbírce 
Muzea umění v Olomouci. 

Zdeněk Vacek, který se narodil 1. 6. 1940 v Ostravě – Zábřehu, se věnuje především 
malbě a volné grafice. Tvořil však i v oblasti užité grafiky a navrhl a uskutečnil řadu dekorativních 
realizací, mozaik, tapiserií a objektů v architektuře, zároveň působil jako fotograf a filmař. Studoval 
soukromě u malířů A. Berana, A. Kučery a J. Sedláčka a na Filmové fakultě Akademie múzických 
umění (1961). Kolektivně začal vystavovat v roce 1965 a samostatně pak od roku 1982, jeho 
tvorba je zastoupena v řadě veřejných institucí i soukromých sbírek. Žije v Olomouci. 

Petr Zlamal, narozen 21. 3. 1949 v Olomouci, studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze u prof. Arnošta Paderlíka, v ateliéru monumentální malby, v letech 1968 – 1974. Působí 
především jako kreslíř a malíř, je rovněž autorem realizací v oblasti užitého umění a monumentální 
tvorby v architektuře. Samostatně vystavuje od roku 1963 a svými díly je zastoupen v mnoha 
soukromých i veřejných sbírkách, doma i v zahraničí. V období 1992 až 1995 a 2005 – 2006 
inicioval a organizoval mezinárodní umělecká sympozia ve Šternberku. Žije a pracuje ve 
Šternberku.  

Marek Trizuljak je rodák z Bratislavy (7. 6. 1953), studoval ale v Čechách. Nejdříve Střední 
umělecko-průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a poté Akademii výtvarných umění 
v Praze, v ateliéru monumentální a figurální tvorby prof. Arnošta Paderlíka. V Karlových Varech se 
představuje především jako sklářský výtvarník, je však zároveň malíř, sochař, autor realizací 
v architektuře, výtvarný publicista a kurátor. Kolektivně vystavuje od roku 1982, samostatně o dva 
roky později. Je zastoupen ve slovenských veřejných institucích, ale i v evropských a domácích 
sbírkách. V současnosti žije v Seničce na Olomoucku. 
 

Výstava, představující ve svém výběru výrazné osobnosti současné výtvarné kultury 
Olomoucka, má za úkol přiblížit umění regionu, který je v Karlových Varech málo znám. Jednotlivá 
díla participujících umělců nesou znaky působivých uměleckých výpovědí, vybraná kolekce  je 
zároveň svědectvím o  rozmanitosti a vysoké úrovni výtvarného dění v Olomouci. Doufejme, že 
karlovarské výstavy jsou zárodkem i příslibem trvalejších kontaktů uměleckých komunit obou 
regionů. 
 
 

 
         Jan Samec 
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