
OKOLO BUKOVÉHO STOLU
3/3–8/4 2016

Úterý 8/3 2016 od 17 hodin
Komentovaná prohlídka s kurátorem 
výstavy Michalem Kolečkem

Středa 16/3 2016 od 17 hodin
Okolo bukového stolu I.
Rozhovor Jiřího Černického,  
Pavla Kopřivy a Jaroslava Prášila  
nad vzpomínkami a ošatkou křížal

Sobota 19/3 2016 od 14 hodin
V továrně na papír 
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 6 let
Jaroslav Prášil proslul nejen paličková-
ním a nabízením domácích křížal, ale 
také tvorbou autorského papíru. Víte, 
jak voní papírová hmota? Jak dlouhou 
cestu ujde papír, než se stane skutečně 
papírem? A kde hledat barevné pigmen-
ty, aniž bychom museli zajít do obcho-
du? Přijďte do Domu umění vytvořit 
obraz na vlastním autorském papíře.
V případě zájmu se rezervujte do středy 
16. 3. na: duul@ujep.cz nebo telefonu 
+420 475 285 188.

Úterý 22/3 2016 od 17 hodin
Komentovaná prohlídka s kurátorem 
výstavy Michalem Kolečkem

Středa 30/3 2016 od 17 hodin
Okolo bukového stolu II.
Setkání Jaroslava Prášila s Milošem 
Michálkem nad paličkovanou krajkou
   
Sobota 2/4 2016 od 14 hodin
Procházka s malým občerstvením 
Výstavami v Domě umění Ústí nad 
Labem, Galerii Emila Filly (gef.cz)  
a Galerii Hraničář (hranicar-usti.cz) 
provází Martina Johnová. V případě 
zájmu rezervujte na: duul@ujep.cz.

Úterý 5/4 2016
Autobus pro Prahu –  
za uměním do Ústí nad Labem
Komentovaná prohlídka s kurátorem 

výstavy Michalem Kolečkem / Sou-
část série komentovaných prohlídek 
AKA (Aussiger Kunstallianz) Ústí nad 
Labem v Domě umění Ústí nad Labem, 
Galerii Emila Filly (gef.cz) a Galerii 
Hraničář (hranicar-usti.cz) 
Odjezd z Prahy v 9:00 (místo bude 
upřesněno), rezervace na:  
navystavy.dousti@gmail.com

Úterý 5/4 2016 od 18 hodin
Okolo bukového stolu III.
Ústecká kulturní scéna přelomu 80.  
a 90. let 20. století / Rozhovor kurá-
tora Michala Kolečka s dramaturgem 
Karlem Tománkem a spisovatelem 
Radkem Fridrichem

Galerijní animace a komentované pro-
hlídky pro školy pod vedením Dagmar 
Myšákové ve spolupráci s Katedrou 
výtvarné kultury Pedagogické fakulty
Příběhy obrazů 
Přijďte se seznámit s tvorbou Jarosla-
va Prášila i dalších umělců, kteří se 
společně sešli okolo bukového stolu. 
Vyprávět si o malbách, grafikách, 
paličkování i pěstování lnu. Vyzkoušet 
si, co může být námětem i materiálem 
pro malbu či grafiku a dozvědět se, jaké 
příběhy ukrývají názvy uměleckých děl. 

Výtvarná dílna pro návštěvníky 60+ 
pod vedením Dagmar Myšákové
Návštěva malířského ateliéru
Jaroslav Prášil je mimo jiné také 
vynikajícím malířem. Pojďme si 
okolo bukového stolu vyprávět příběh 
malby. Začneme od surovin, z nichž 
si vytvoříme vlastní barvy, nanášením 
barevných skvrn stvoříme nový obraz, 
a příběh zakončíme ve chvíli, kdy 
obrazu vymyslíme název.

Program animací a dílen objednávejte 
na: duul@ujep.cz nebo telefonu  
+420 475 285 188.

Jaroslav Prášil u bukového stolu v ateliéru v Alešově ulici  
v Ústí nad Labem, 1996, foto Michaela Thelenová

Jaroslav Prášil
detail paličkovaného náramku – len, kovový materiál,  
16,5 x 4 cm, 1984, foto Vladimír Dobiáš

Jaroslav Prášil
Náramky
paličkovaná krajka, len, hedvábí, kovový materiál
16,5 x 4,5 cm, 17 x 6 cm, 2003
foto Jan Brodský

Jaroslav Prášil
Plod
olej na plátně, 96 x 68 cm, 1971
foto Jan Brodský

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem / www.fud.ujep.cz
umění, kultura, kreativita, výzkum, vzdělání, společenská zodpovědnost

Doprovodný program k výstavě v Domě umění Ústí nad Labem



Jaroslav Prášil 
Okolo bukového stolu

Fakulta umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně dne 2. března 2016 
slavnostně zahajuje provoz Domu umění 
Ústí nad Labem.  Tento krok lze vnímat jako 
jednoznačnou snahu o cílenou podporu 
základních funkcí fakulty v oblastech vzdělá-
vání a tvůrčí umělecké a výzkumné činnosti, 
a také jako upevnění její role v procesu 
rozvoje a prezentace současného umění 
v Ústí nad Labem i posilování kreativního 
potenciálu místní komunity.  

Prvním projektem, který symbolicky Dům 
umění Ústí nad Labem otevírá, je mode-
rovaná retrospektivní výstava Jaroslava 
Prášila – nepřehlédnutelné osobnosti 
zásadně spoluurčující podobu i charakter 
výtvarného umění v Ústí nad Labem již 
od 70. let 20. století.  Volba tohoto autora 
je ve spojitosti s inaugurací nové výstavní 
instituce naprosto logická, neboť manifestuje 
vědomou návaznost na dosavadní vývoj 
lokální výtvarné scény. Koncepce výstavy 
je navíc obohacená o snahu postihnout 
předivo osobních vztahů, prostřednictvím 
kterých Jaroslav Prášil jemně ale soustředěně 
usměrňoval umělecké milieu v našem městě 
a především po roce 1989 formoval přísluš-
níky nově nastupujících generací. Prášilova 
práce tak v usebraném dialogu komunikuje 
s díly jeho vzorů či uměleckých souputníků, 
jejichž vliv prostřednictvím výstavních pre-
zentací či osobních setkání prostředkoval 

Estetický výraz Jaroslava Prášila je zdra-
vě a přitažlivě nekompromisní, neomylný 
v kompoziční výstavbě, jemný v sametové 
hebkosti povrchů, důsledný ve volbě ade-
kvátního formátu, postupu či výrazového 
prostředku. Na těchto principech autor 
vybudoval neopakovatelnou vyjadřovací 
strategii vymezenou intuicí, laskavostí, ale 
též zodpovědností a vědomým odříkáním. 
Zmíněná klauzura by v těchto souvislostech 
mohla být mylně interpretována jako zprvu 
vynucená (do roku 1989), později dobro-
volná izolace. Při podrobném prozkoumání 
charakteru rukopisu a vývoje tvůrčích snah 
Jaroslava Prášila – představených na této 
retrospektivní výstavě – však divák zajisté 
docení objevitelskou vášeň, s níž v nepřetr-
žitém experimentu mísí různorodé původní 
technologie s odvážnou barevností a kom-
poziční zkratkou. Často si přitom pohrává 
s prvky převzatými z folklorního prostředí 
a tradičních řemesel, které přetavuje do 
autonomního uměleckého názoru, z něhož 
je v geometricky úsporném a jindy zase 
organickém tvarosloví zřejmá poučenost 
soudobými výtvarnými směry, například 
principy nové figurace, lyrické abstrakce 
a minimalismu.

A právě tyto nastíněné linie prostupují všemi 
odstíny tvorby Jaroslava Prášila a představují 
klíč k pochopení jeho uměleckých i životních 
postojů. Snad se divákům výstavy vyjeví 
stejně, jako se pozvolna vynořovaly jeho 
přátelům a následovníkům za dlouhých 
večerů v souručenství okolo bukového 

svým studentům (Adriena Šimotová, Jiří 
John, Stanislav Libenský, Adéla Matasová, 
Miroslav Prošek či Alena Bílková), a také 
s juveniliemi jeho žáků reprezentujícími pře-
devším silný okruh autorů nastupujících na 
samotném začátku 90. let minulého století 
(Jiří Černický, Jitka Géringová, Martin Kolář, 
Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Michaela 
Thelenová a o něco později Robert Vlasák). 
Vzhledem k tomu, že právě tyto osobnosti 
dnes tvoří pevné jádro současné umělecké 
scény v Ústí nad Labem, je výstava také 
důrazným přihlášením se k aktuální místní 
kulturní situaci a ke spoluúčasti na jejím 
budoucím vývoji. Specifickou hodnotou 
pro diváka může být také fakt, že na-
prostá většina prezentovaných artefaktů 
od autorů posouvajících práci Jaroslava 
Prášila do širších souvislostí, pochází z jeho 
soukromé sbírky.

Tvorba malíře, grafika a tvůrce neopako-
vatelných textilních šperků Jaroslava Prášila 
(1946) je od samého počátku, tedy od dob 
jeho studií na železnobrodské střední umě-
leckoprůmyslové sklářské škole a poté na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 
charakterizována neomylným citem pro 
lineární i barevnou skladbu vznikajícího 
díla s vytříbeným smyslem pro detail, stejně 
jako pro volbu a autenticitu nejvhodnější 
technologie a použitého materiálu.  Silnou 
oporou a inspirací mu byl v dobách studií 
na obou školách jeho pedagog, sklářský 
výtvarník Stanislav Libenský, s nímž udržoval 
přirozený kontakt i v následujících letech. 

stolu v přítmí ateliéru v Alešově ulici. Po 
dlouhá léta to pro mnohé z nás každou 
neděli byl středobod vesmíru, kde jsme nad 
vínem, křížalami a nakládanými perlovými 
cibulkami spřádali své první vážné, jindy 
neskutečně naivní umělecké plány. Jaroslav 
Prášil představoval důležitého prostředníka, 
který přirozeně uměl mezigeneračně propojit 
uznávané veličiny českého modernismu s am-
biciózními elévy umění a zároveň dokázal 
své pokračovatele naučit, jak v nesnadném 
a strádajícím podkrušnohorském regionu 
umělecky působit, jak zde žít a jak si ho 
po svém zamilovat.

Vlastně se nedá tvrdit, že by umělecké 
aktivity byly s osobním životem Jaroslava 
Prášila „pouze“ úzce provázány, neboť 
v případě tohoto autora se setkáváme pří-
mo s  absolutní jednotou, se stoprocentním 
prolnutím heideggerovského „bytí a jsoucna“. 
Vše, co Jaroslav Prášil činí, co prožívá, je 
sebou ovlivněno, sebou prostoupeno, k sobě 
připoutáno, protkáno pevnými strukturami 
textilních vazeb, vymezeno přesně vedenou 
grafickou linkou s pevnými konturami ar-
chetypálních tvarů, ke kterým se soustavně 
navrací po celou dobu svého uměleckého 
usilování.  A takové je také poselství, které 
předává prostřednictvím tvorby divákům 
i svým uměleckým následovníkům – teprve 
absolutní odevzdání se soustředěné práci 
otevírá cestu k naplnění vlastních snů.

Michal Koleček & Zdena Kolečková

S. Libenský

Dům umění Ústí nad Labem 
Fakulty umění a designu Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně 
Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K 1, K 2) 

trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27  
zastávka Klíše – lázně
www.duul.ujep.cz
facebook: Dům umění Ústí nad Labem
e-mail: duul@ujep.cz / tel.: +420 475 285 188

Jaroslav Prášil
Okolo bukového stolu 

spolu s ním:
Alena Bílková,  
Jiří Černický, 
Jitka Géringová, 
Jiří John, 
Martin Kolář, 
Zdena Kolečková, 
Pavel Kopřiva, 
Stanislav Libenský, 
Adéla Matasová, 
Miroslav Prošek, 
Adriena Šimotová, 
Michaela Thelenová, 
Robert Vlasák

kurátor:  
Michal Koleček

3/3–8/4  2016

Otevřeno:
ÚT–SO 10–18 hodin
Každou středu 
volný vstup

Zleva:

Jaroslav Prášil
Linecký koláč
suchá jehla, 45,5 x 36 cm, 2015
foto Tomáš Lumpe

Jaroslav Prášil
Úhlopříčně II
autorský papír, 69,5 x 57 cm, 2001
foto Jan Brodský

Jaroslav Prášil
Rychlení
suchá jehla, 30 x 20,5 cm, 1981
foto Jan Brodský


