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Rudolf II
olej na plátně (detail)
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KNIHOVNA UNIVERZITY PARDUBICE
Studentská 519, Pardubice - Polabiny
otevřeno Po -Čt od 8 do 20 hod., Pá od 8 do 18 hod.
v sobotu od 8 do 12 hod., v neděli zavřeno

OBRAZY

JIØÍ
Š È E R B A KO V
JOFF

Jiří Ščerbakov se narodil 12. 12. 1926
v Hradci Králové - Třebši
Studoval na Střední odborné škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou 1945 - 48 a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve letech 1948 - 1953 u prof. E. Filly.
Od roku 1955 realizoval asi padesát samosta tných výstav ve
východočeském regionu - v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi, dále v Ostravě, Havířově, Olomouci, Praze ...

Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
6. 4. - 19. 5. 2005

Je členem Unie výtvarných umělců a svými obrazy je zastoupen
ve sbírkách doma i v zahraničí.
Adresa: M. D. Rettigové 1063, 530 02 Hradec Králové
Statutární město Pardubice a městský obvod Pardubice II
podporují Galerii Univerzity Pardubice

V obrazech Jiřího Ščerbakova se zrcadlí on sám a jeho osud,
zrcadlí se v nich však i doba, v níž žil své mládí s důvěrou a
nadějemi, které se ukázaly iluzí a klamem. Grafické, kreslířské
a malířské dílo dokládá, že došel k poznáním a pravdám, jež
mládí jen ztěží mohlo rozpoznat.
Jan Baleka

Na titulní straně: Stradová
olej na plátně (detail) 110 x 80 cm
nahoře: Jak spala ... odpusť Giorgione
olej na plátně 90 x 110 cm

Když jsem byl ještě malej rozumnej kluk a nevěděl jsem, co jsou
to emoce a paradoxy a jiný věci, tak jsem si v drogerii u pana
Doudy kupoval malý barvičky a dlouhý štětečky, místo buřta na
polední školní přestávku. Byl jsem štíhlej a třepetal jsem se rozechvěním před pastózní parádou Úprkovýho divadla v národních
krojích a líbily se mi kalendáře z minulýho století, protože v nich
byly reklamy na cestování parolodí do Ameriky a ilustrace různých Věnceslavů. Mezitím jsem měl rád malý blbý psíky a koňský

tlamy, co jsem se jich trochu bál. Koně mám teď rád jen na
Velký pardubický a psy furt.
Jiří Ščerbakov

Jak se probudila
olej na plátně 90 x 120 cm

