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Ženy ve spolku 
Spolek má štěstí, že žen je v něm poměrně dost. Například dlouhole-

tá scénografka Horáckého divadla a malířka Eva Milichovská. I v je-
jích 88 letech má stále obrovskou touhu tvořit. „Pořád dělá nové věci a 
výborné,“ dodává předseda spolku Toman.  

Ve spolku působí řadu let i Svatava Brunová, jejíž poetické obra-
zy hýřící barvami jsou nezapomenutelné. Nebo Lidmila Dohnalová, 
Eva Dolejšová. Z mladší generace pak Alice Waisserová, která se 
„výtvarnu“ věnuje profesionálně - vyučuje na grafické škole a k tomu 
tvoří. 

Bývalí členové spolku
Spolkem prošla řada známých jmen. „Radek Wiesner? Považoval 

jsem ho za geniální dítě,“ říká Toman k osobitému malíři, který však 
ve spolku skončil, protože nebyl schopen mít vše administrativně 
v pořádku. 

Ne všichni členové spolku mají, či měli výtvarné vzdělání. „Někteří 
mají, jiní ne,“ přitakává Toman.  

K těm druhým patřili i František Dörfl nebo Jindřich Boška. Měli 
však obrovský talent, byli oceňovaní a jsou zastoupeni ve sbírkách 
kupříkladu i Medy Mládkové. „Člověk je hrdý, že byli našimi členy,“ říká 
Toman a dodává, že u těchto dvou je třeba vyzdvihnout nejen výtvar-
nou hodnotu, ale i jejich charakter. „Nesmírně jsem si jich vážil, jejich 
pevnost charakteru a upřímnost. Ti se neohnuli.“ 

A jmenovat by se mohli další a další. Výborný ilustrátor Josef Kre-
mláček z Třebíče, akademický malíř Miloslav Pečinka z Jihlavy… 

 -pk-

� Bezděčka Pavel
� Brauner Vladimír
� Brunová Svatava
� Dolejšová Eva
� Dohnalová Ludmila
� Ewert Paul
� Habermann David
� Hedbávný Jaroslav, Ing.
� Hrdlička Josef MVDr.
� Hyliš Jiří PhDr.
� Kasalý Svatopluk
� Kerndl Lubomír
� Kincl Vlastislav
� Klukan Petr RNDr.
� Kukla Ladislav
� Macek Josef
� Milichovská Eva
� Petrov Pavel
� Pevný Jan
� Prodělal Josef
� Šplíchal Zdeněk Mgr.
� Toman Pavel PhDr.
� Vlach Petr
� Waisserová Alice

Seznam členů SVUV

Spolek výtvarných umělců Vysočiny slaví 30 let svého trvání
� Výstava působí velmi pestře a rozmanitě už jenom 

kvůli tomu, že vystavuje čtrnáct autorů. Je ale pestrá 
také díky technikám, které autoři použili. Můžeme vidět 
například dřevěné sochy, nebo sochy z oceli, barevné i 
černobílé fotografie na plátně i na papíře. Nebo velko-
formátové koláže, kresby, počítačovou malbu. 

Hledala jsem společné slovo pro to všechno a našla 
jsem slovo péče. Péče o dílo, péče o umělecké dílo. Pro-
tože ta péče dnes ve světě trošku chybí a myslím si, jak 
oni ji vložili do svých děl, tak tím díla nabyla na hodno-
tě. 

 Kateřina Hejlová, kurátorka Městského muzea a galerie Dačice

O výstavě TřicítkaKe 30. výročí svého 
vzniku spolek připra-
vil výstavu Třicítka. Je 
k vidění v Dačicích. 
� Petr Klukan

Spolek výtvarných umělců 
Vysočiny (SVUV) letos slaví 30 
let svého působení. Minulý týden 
měl výročí oslavit společným 
setkáním. Nestalo se tak, korona-
virus znemožnil i tyto oslavy. 

Za výtvarníky tak musí mluvit 
jen jejich díla, která jsou v sou-
časnosti k vidění na výstavě 
v Městském muzeu a galerii Dači-
ce. Sám název výstavy Třicítka 
vypovídá o výročí. Z celkem 24 
členů tu vystavuje víc než polovi-
na současných členů spolku. 

Přehlídka se opět vyznačuje 
pestrostí, protože zde vystavu-

Toman: Cítím, že se náš spolek stává generačním
Pavel Toman je už řadu 

let předsedou Spol-
ku výtvarných umělců 
Vysočiny (SVUV). 
� Petr Klukan

Pane předsedo, pojďme se 
zamyslet nad jednotlivými 
slovy v názvu SVUV. Začněme 
spolkem. 

Náš spolek vznikl před třice-
ti lety, tehdy se spolková činnost 
vlastně oživovala. Před Listo-
padem mohl být člověk členem 
Svazu českých výtvarných uměl-
ců, byl registrován a pak vlastně 
měl možnost i oficiálně prodávat 
a vystavovat, ale bylo to něco za 
něco. Musel být, dalo by se říct, 
loajální. 

Brzy po Listopadu proto došlo 
k setkání výtvarníků a k volbě 
nového vedení a hned po něko-
lika měsících došlo k založení 
Unie výtvarných umělců, která 
je nástupcem, a která se zaváza-
la k tomu, že bude přijímat spol-
ky, co budou vznikat v ostatních 
regionech. Unie je tedy zastřešu-
jící organizace spolků. 

Zakládání spolků bylo vyloženě 
na bázi ctění demokratických 
principů. Ti lidé v té době vítali 
spolkovou činnost. Byly tam vel-
ké přátelské vazby. 

A dnes? 
Dnes je to spíš generační 

záležitost. Cítím, že i náš spolek 
se stává generační záležitostí. 
Většina našich lidí je věkově mezi 
40–60 lety a starší. Když jsme se 
pokoušeli oslovit mladší výtvar-
níky, tak to moc nefungovalo. 

Čím to je? Není doba spol-
ků přežitá, nebo je to tím, že 
dnes může každý vystavo-
vat? Sežene si prostory, vysta-
ví cokoliv a v tu chvíli se stá-
vá „umělcem“? Nepotřebuje a 
nevyhledává setkávání, ani tu 
konfrontaci s ostatními díly? 

Je to asi o obojím. Spolek je pro 
mladší generaci takový přežitý. 
Myslím, že nemají tendenci se 
formálně spolčovat, spíše jsou to 
nějaká neformální společenství. 

Mám také pocit, že výtvarní-
ků je dnes strašně moc. Ono to 
souvisí s rozvojem výtvarných 
škol a nejenom středních. To už 
není jen Akademie výtvarných 
umění, to je celá řada soukro-
mých i vysokých škol. Jednalo 
se o obrovský boom. Pro mladé 
je atraktivní studovat výtvarné 
umění, a proto výrazně přibylo 
výtvarníků. 

Ale zpátky k našemu spolku, já 
si opravdu myslím, že je to gene-
rační záležitost, že jsme takové 
spřízněné duše a je asi obtížné 
zařadit tam někoho generačně 
o dvacet let mladšího. Asi by se 
tam ani necítil, mezi těmi starší-
mi dámami a pány.

Po spolku následuje v názvu 
SVUV slovo výtvarných, o kte-
rém jste už mluvil. Takže pře-
jděme ke slovu umění. Kdy se 
stává z výtvarníka umělec? 

To je těžké říci. Myslím, že to 
každý cítí nějak jinak. Já bych 
třeba slovo umělec asi použil 
pro lidi, kteří jsou osvědčení, 
kunsthistoriky oceňovaní a třeba 
i mezinárodně. 

Myslím, že naši členové spol-
ku tohle slovo nepoužívají, že 
by někdo o sobě řekl: Já jsem 
umělec. Použijí, že jsou výtvar-
níky, ale že by se někdo poklá-
dal za umělce, to by tady nikdo 
z úst nevypustil. Bylo by to mož-
ná považováno za nabubřelost, 
a kdybych to od někoho tady ve 
spolku slyšel, připadalo by mi to 
podezřelé. 

Posledním slovem v názvu 
spolku je Vysočina. 

Většina lidí, které tady máme, 
tu má kořeny. Buď se zde naro-
dili, nebo se sem přistěhovali a 
prožili tady kus života, a ta Vyso-
čina v nich chtě nechtě nějakou 
stopu zanechává. 

A co Paul Ewert z Lucembur-
ska, který je členem a pobývá 
část roku na Vysočině a část 
v Lucembursku?  

Týká se to i jeho. Krajina Vyso-
činy a její pestrost mu přirostly 
k srdci. Nevím, jestli by dokázal 
vysvětlit, proč zrovna Vysočinu, 
ale podle fotek, které nám poslal, 
je Lucembursko skutečně jiné. 

Je tam také pěkná příroda 
postavená na listnatých stro-
mech, ale určitě tam není tak zvl-
něná krajina s rybníky, jehlična-
tými lesy, kopečky jako u nás na 
Vysočině. 

Třeba se to v tvorbě těch lidí 
promítne, i když tvoří abstrakt-
ně. U někoho víc, u někoho míň. 
Vždycky jsem ale říkal, že nejsme 
spolkem tradičních vysočinských 
krajinářů. 

To má možná někdo v paměti, 
že když se řekne Spolek výtvar-
ných umělců Vysočiny, a jde na 
jejich výstavu, představuje si, že 
tam budou krajinky. To býváva-
lo. Dnes je to samozřejmě úpl-
ně jinak. Souvisí to s pestrostí 

Spontánní mutace.  Pavel Bezděčka

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřuje-
me.  Pavel Toman

A řeka čtvrtá je Eufrates.  Eva Milichovská

Podoby ženy.  Vladimír Brauner

výtvarné tvorby jako takové. 

 Jaká je budoucnost spolku?  
Nechci, aby to vyznělo pesimis-

ticky, ale jak už jsem říkal, náš 
spolek vidím generačně. Dřív 
jsem si myslel, že se nám poda-
ří zatáhnout sem nějaké mlad-
ší výtvarníky, dneska už jsem v 
tomto pohledu trošku skeptický. 
Myslím, že prostě rádi vystavu-
jeme, rádi se setkáváme a dokud 
budeme moci, tak to budeme 
dělat. Jsem rád, že díky někte-
rým členům, jako je třeba Pavel 

Bezděčka, který je neuvěřitelně 
aktivní, děláme třeba dvě spolko-
vé výstavy za rok a docela dobře 
se prezentujeme. 

A galerie nás respektují, vždy 
v nějaké periodě vystavujeme, 
protože přece jenom vědí, že tam 
ta kvalita je. 

Vzpomenu na poslední výsta-
vu v roce 2019, kterou jsme 
měli společně s klubem Výtvar-
ných umělců Horácka: Tam se 
instalace v Galerii Vysočiny vel-
mi povedla. Když jsem mluvil 
s návštěvníky, tak z ní byli až „u 

vytržení“ a celou výstavou byli 
nadšeni. 

Takže budoucnost je 
v lidech? 

Samozřejmě. Jsem opravdu 
rád, když se třeba po pěti šesti 
letech podaří udělat takto skvě-
lá výstava. Takže tohle nás drží a 
budeme to dělat, dokud budeme 
moci a dokud máme šikovné čle-
ny. Jako je třeba Petr Vlach, kte-
rý přináší nové impulzy a je další 
velký tahoun. 

Kdyby se podařilo najít pár 
takových členů tahounů, origi-
nálních výtvarníků, tak by ten 
spolek mohl fungovat dál, ale 
budou takoví? 

Pokud ne? 
Tak si ještě pár let budeme dob-

ře rozumět a vystavovat, a pak 
prostě historicky spolek nějak 
ukončí svou činnost. 

Výtvarné umění samozřejmě 
nezanikne, protože tady bude 
úplně jiný typ, budou tu mladí, a 
těch je strašně moc, a mají taky 
krásné výtvarné nápady. A naše 
generace prostě nějak odejde, 
potichu, ale odejde. Ale dokud 
budeme mít síly, tak se tak bude-
me prezentovat dál, protože se 
nám to líbí, rádi se setkáváme a 
společně vystavujeme. 

Závoj na březích ticha.  Lubomír Kerndl Ve větvích.  Alice Waisserová

Vánoční. Ladislav Kukla

jí sochaři, malíři, fotografové… 
Jak naznala kurátorka dačického 
muzea Kateřina Hejlová, společ-
ným slovem k výstavě je „péče o 
umělecké dílo“.  

Ve spolku jsou výtvarníci 

nejen z Jihlavska, ale i Třebíčska 
nebo Žďárska. Ti, kteří se chtě-
jí sdružovat a pořádat společné 
výstavy. Předností spolku je, že 
galerie jeho činnost respektují 
a umožňují tak ve svých prosto-
rách vystavovat. Za tři desítky 
let své existence spolkem pro-
šla řada známých a významných 
výtvarníků. 

V říši Héliově.  Petr Klukan

Strašák.  David Hugo Habermann

Kouzlo jižní Moravy. Jaroslav Hedbávný

Vrcholky paměti.  Zdeněk ŠplíchalSpáč.  Eva Dolejšová Tajemná krása.  Josef Prodělal

Sen o zlaté krajině. Petr Vlach

PŘEDSEDA Spolku výtvarných umělců Vysočiny Pavel Toman při zahájení výstavy v Dačicích. Za ním stojí 
Josef Prodělal a Petr Vlach. 

VÝSTAVA na zámku v Dačicích je k vidění do 22. listopadu. 
 Foto na dvoustraně: Petr Klukan


