
Doprovodný program 

přednášky ve Wortnerově domě:

A Sochařské Studio Bubec  

– Práce na rozhledně 

Čestmír Suška, Martin Pertl 

datum 27. 6., od 18.00

B Socha v architektuře a veřejném prostoru 

Michal Trpák, Jaroslav Chramosta 

datum 11. 7., od 18.00

C Ve stínu mistra a v záři slunce 

Olina Franco 

datum 7. 8., od 18.00

D Ostravská univerzita a odkaz Maria Kotrby 

Jaroslav Koléšek, Jan Šneberger 

datum 6. 9., od 18.00

E Příběhy soch 

Václav Fiala 

datum 18. 9., od 18.00

UMĚNÍ 
VE MĚSTĚ 
2013

Statutární město České Budějovice, Hluboká nad Vltavou  
a Alšova Jihočeská galerie si Vás dovolují pozvat na výstavu soch

vernisáž 12. 6. 2013 v 18.00 
na náměstí Přemysla Otakara II.
zahraje Strong Coffee 
výstavu uvede Michal Trpák
výstava potrvá od 13. 6. 2013 do 29. 9. 2013

kontakty:  
www.umenivemeste.cz 
mail: info@umenivemeste.cz

Michal Trpák (1982)

Lysohlávky    
ocel a polyesterová pryskyřice

Co je štěstí? Zlatá muška, lysohlávky 
a nebo si ho každý nosí v sobě, nebo 
jeden v druhém? Snad ho někdo najde 
při usednutí do trávy u nohou “houbi-
ček” a nebo při náhodných setkání pod 
klobouky hub v noci zářících do tmy 
rozličnými barvami, a nebo...“

umístění: golf Hluboká

18

Jan Šneberger (1985)

Domovina
sklolaminát

Někdy je dým tak těžký, že místo toho aby stoupal, klesá k zemi. Tím vynese vysoko 
nad sebe dům, který pak může vznešeně čnít na vrcholu. I když je vzhůru nohama.

umístění: Masarykova ulice

14

Jakub Flejšar (1980)

Lavička
železná leštěná konstrukce plněná dřevem

umístění: Munický rybník

17

Martin Pertl (1984)

Na vysoké noze
smrk, ocel, konopí

umístění: golf Hluboká

19

Šárka Mikesková (1977)

Kráčející stromy
epoxidová pryskyřice, barva černá

umístění: Masarykova ulice

16

Jaroslav Chramosta (1978)

Manta
dřevo, optická vlákna

umístění: Oranžerie

11

Jaroslav Koléšek (1974)

Leonardovo srdce
hořický pískovec

umístění: přístaviště Hluboká

13

Václav Krčál (1984) 

Krajina II., z cyklu Krajiny  
dub

Krajina v mých sochách je zachycena jako povrcho-
vý důsledek procesů odehrávajících se uvnitř hmoty. 
Může být silně expanzivní do prostoru vně nebo jen 
lehce vlnit povrch.

umístění: Oranžerie

12

Olina Franco (1962)

Dračí brána 
ocelový plech, smalt

Třímetrovou Dračí bránu z ocelového, částečně 
smaltovaného plechu, korunují čtyři svařované dračí 
hlavy

umístění: Baseballové hřiště Hluboká

20

Ivan Tlustý (1955)

Klenby
dřevo

umístění: Zborovská ulice

15



UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2013

Šestý ročník tradiční sochařské výstavy Umění ve městě, kterou pořádá Statutární město 
Č. Budějovice, se letos rozrůstá o další výstavní prostory, kterými jsou golfové hřiště na 
Hluboké, a prostranství města Hluboká a to díky partnerství Alšovy Jihočeské Galerie 
a města Hluboká, ale také sponzorům společnosti DVstav a Eltodo citelum. Vzhledem 
k velikosti výstavních prostor a množství vystavovaných soch je 6. ročník umění ve městě 
pravděpodobně největší přehlídkou monumentálního, současného českého sochařství 
pod širým nebem v České republice.

Stejně jako v předchozích letech jde o výstavu především sochařskou, tedy o objekty mo-
numentálních rozměrů, které opět obohatí, doplní nebo ozvláštní známé prostory Českých 
Budějovic a nově prostory na Hluboké.  

Sochy se stanou součástí města po celé léto 2013, kdy budou konfrontovány nejen 
s okolním prostorem, ale především divákem, a to jak z řad milovníků výtvarného umění, 
tak široké veřejnosti nebo turistů.  To je hlavní přínos výstavy ve veřejném prostoru, kdy 
město a parky se stávají galerií pod širým nebem a umění tak přichází za divákem do 
jeho přirozeného prostoru a nikoliv divák za uměním, jak se to děje v galerii. V nepo-
slední řadě sochy přináší do prostoru nové nálady, podněty a nápady, čímž alespoň na 
dobu několika měsíců vnáší do našeho uspěchaného racionálního a promyšleného světa 
trochu intuice, krásna nebo důvodu k zamyšlení a především trochu jiný pohled na svět 
kolem nás.

Pro rok 2013 přislíbilo účast na této výjimečné výstavě 14 sochařů napříč výtvarnými 
styly i generacemi, které však spojuje nadšení pracovat s různorodými materiály a přetvá-
řet je v monumentální sochařské objekty. Koncept zde hraje svou roli, je námětem díla, 
které však má svou formu a vizuální výpověď, skrze kterou je možné myšlenku zachytit. 
Tyto myšlenky tedy nebudou poletovat nad městem, jak tomu někdy bývá u konceptuál-
ních výstav, ale budou pevně zakotveny v jednotlivých objektech a zarámovány do formy 
každého díla. 

15. 5.2013 v Českých Budějovicích
Michal Trpák – kurátor výstavy a výtvarník

České Budějovice

01 Čestmír Suška – Rozhledna 
náměstí Přemysla Otakara II.

02 Jaroslav Chramosta – Dravec 
náměstí Přemysla Otakara II.

03 Václav Krčál – Krajina 1 
Zátkovo nábřeží

04 Václav Fiala – Oharek ve tmě 
Sokolský ostrov

05 Radek Andrle – Tři Grácie 
slepé rameno Malše

06 Michal Trpák – Myslitel 
Hotel Budweis

07 Václav Fiala – Pomník Barbarům 
Piaristické náměstí

08 Ivan Tlustý – Zahrádka 
dvorek Wortnerova domu

09 Jakub Flejšar – Půlfigura 
dvorek Wortnerova domu

10 Lukáš Rais – Anuloid 
Lannova třída

AJG Hluboká
11 Jaroslav Chramosta – Manta 

Oranžerie
12 Václav Krčál – Krajina 2 

Oranžerie

Hluboká 
13 Jaroslav Koléšek – Leonardovo srdce 

přístaviště Hluboká
14 Jan Šneberger – Domovina 

Masarykova ulice 
15 Ivan Tlustý – Klenby 

Zborovská ulice
16 Šárka Mikesková – Kráčející stromy 

Masarykova ulice
17 Jakub Flejšar – Lavička 

Munický rybník

Golfové Hřiště Hluboká
18 Michal Trpák – Lysohlávky 

golf Hluboká
19 Martin Pertl – Na vysoké noze 

golf Hluboká
20 Olina Franco – Dračí brána 

Baseballové hřiště Hluboká

Václav Fiala (1955)

Pomník Barabům
žulové kvádry ze železničního mos-
tu Plzeň – Bayerisch Eisenstein, 

umístění: Piaristické náměstí

7

Michal Trpák (1982)

Myslitel
polyesterová pryskyřice

Myslitel, který již jednou v dialogu se svým 
kolegou usedl na budějovické náměstí, se 
tentokrát do města vrací sám. Snad proto, že 
myslitelů je málo a čím dál tím méně a v naší 
hektické a arogantní době chybí lidé, kteří 
nedělají unáhlená nebo účelová rozhodnutí. 

umístění: Hotel Budweis

6

Václav Krčál (1984)

Krajina I., z cyklu Krajiny  
pískovec

Krajina v mých sochách je zachycena jako povrchový důsledek 
procesů odehrávajících se uvnitř hmoty. Může být silně expanzivní 
do prostoru vně nebo jen lehce vlnit povrch.

umístění: Zátkovo nábřeží

3

Čestmír Suška (1952)

Rozhledna/Šiška
ocel

Tato skulptura patří do rodu údolních rozhleden, vkterých můžete stoupat nahoru a scházet dolů a pozorovat měnící se horizont. Je to jako 
když se ponořujete se šnorchlem pod mořskou hladinu a postupně se vám odkrývají různé vrstvy podmořského života. Při umístění na náměstí 
se při pohybu nahoru a dolů rozhlednou odkrývají měnící se pohledy na fasády historických domů. Skulptura byla vyrobena zopuštěné 
cisterny, která se povalovala na poli vobci Slavětín poblíž Trutnova. Cisternu zajistila a dopravila společnost Kasper Kovo z Trutnova, schodiště 
do rozhledny vyrobila a instalovala společnost Schody Stadler zČeských Budějovic. Oběma firmám děkuji za rychlou a účinnou pomoc. 
Rozhledna  byla vyrobena ve svižném tempu od 5.dubna do 17.května 2013 vsochařském studiu Bubec. Poděkování patří také realizačnímu 
týmu, který  pracoval ve složení: Tomáš Bambušek, Honza Dvořák, Honza Lepšík a Ladislav Plíhal.vlastně recyklace na druhou.

umístění: náměstí Přemysla Otakara II.

1

Václav Fiala (1955)

Oharek ve tmě 
železná roura, žlutá barva 

umístění: Sokolský ostrov 

4

Jakub Flejšar (1980)

Půlfigura 
leštěné železo – bezbarvý lak

umístění: dvorek Wortnerova domu

9

Radek Andrle (1976)

Tři Grácie
kolorovaný cement

umístění: slepé rameno Malše

5

Ivan Tlustý (1955)

Zahrádka
dřevo

umístění: dvorek Wortnerova domu

8

Jaroslav Chramosta (1978)

Dravec
ortobeton

Je mnoho tvarů v přírodě ve kterých můžeme najít více než konkrétní zpodobnění jednoho druhu. 
Hledání spojitostí mezi charakterem tvaru napříč živočišnými i rostlinými druhy je i Dravec. Je ploutví 
žraloka, drápem draka, pařátem dravce, trnem rostliny. Je symbolem a archetypem, který v sobě nese 
mnoho emocí a asociací.
 

umístění: náměstí Přemysla Otakara II.

2

Lukáš Rais (1975)

Anuloid
svařované železo – lakovaný povrch

„Plastika „ANULOID“. Materiálové a tvarové řešení díla 
umožňuje přímý kontakt s veřejností, a to jak v rovině vizuální, 
tak dotykové. Tento kontakt s uměním fyzicky, přímo v místě 
instalace, je ve shodě se záměrem narušit uměle vybudovanou 
a hluboce zakořeněnou galerijní filozofii, která většinou striktně 
odmítá kontakt diváka s výtvarným dílem. Osobní hmatové po-
znání spojené s vizuálním vnímáním sochy jako celku, posouvá 
poznání výtvarného díla do rovin akceptovatelných a pochopi-
telných všemi vrstvami obyvatel a pomáhá při chápání principů 
umění a to nejenom moderního.“ 

umístění: Lannova třída 

10


