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Vstupné dobrovolné

Vstup na požádání: 
Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům)
denně 8–11:30 a 13–17

Šolcův statek v Sobotce
Šolcova čp. 133

Galerie Karla Samšiňáka

1. – 28. května 2011

Vernisáž:   neděle 1. května 2011 v 9 hodin

Úvodní slovo:  
Účinkuje:         
                        

Uspořádat výstavu grafických děl zaměřenou 
pouze na včelu a včelařství lze velice obtížně, ať 
již ve volné či užité grafice, protože je k tomu ale 
velmi dobrý důvod, pokusili jsme se o to. Tímto 
tématem připomínáme výročí svazu včelařů 
v Sobotce, který letos slaví 110 let od svého 
založení. Zakladatel tradice výstav na Šolcově 
statku, entomolog Karel Samšiňák, svou odbor-
nou činností včelařství nejen na Sobotecku 
pomohl a prospěl, proto je spojení výstavy na 
toto téma s Galerií Karla Samšiňáka zároveň 
symbolickým holdem dvěma velkým tématům 
jeho života – umění a hmyzu. 

Výstava je výběrem tvorby autorů 20. století, 
kteří se ve své činnosti nějakým způsobem dotkli 
tématu včela, včelařství, hmyz a květina a pre-
zentuje různé grafické techniky od dřevorytu 
přes litografie až po lept a suchou jehlu.

Už učitel první generace českých moderních 
grafiků Julius Mařák učil všechny své žáky v ple-
néru pečlivě pozorovat jednotlivé detaily přírody. 
Mařákovu školu, na kterou sám Max Švabinský 
vzpomíná jako na dobu učení poctivého řemesla, 
řada Mařákových žáků přenesla do svých děl a 
i když se jeho žáci věnovali především krajině, 
známe od nich rovněž i překrásná detailní vy-
obrazení hmyzu a květin. Na tradici Mařákovy 
školy navázali i Max Švabinský a Tavík František 
Šimon, kteří vychovali řadu vynikajících grafiků, 
kteří se ve své tvorbě dotkli i tématu hmyz a 
květiny. 

V kolekci, kterou vám na výstavě představujeme, 
je zastoupen mimo jiné Arno Nauman, Cyril a Jiří 
Boudovi, Ladislav J. Kašpar, Ludmila Jiřincová, 
Václav Sivko, Milada Kazdová, Jan Kavan, Jaroslav 
Klápště, Vlasta Matoušová. Někteří se spokojili 
s realistickým zobrazením hmyzu, jiní, jako napří-
klad Ladislav J. Kašpar, nám ukazují své naprosto 
fantaskní motýly různých tvarů i barev realizova-
né většinou technikou barevné litografie.
                                                                                                              
                                                      Ivan Kozel
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Ivan Kozel
Jaroslav Noll (trubka)
Pěvecké sbory Bendl a Stojmír
Studio Šrámkova domu
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Autory grafik na pozvánce jsou Arno Nauman, Jaroslav Klápště 
a Zdeněk Mézl


