
G A  L E  R I E
UNI VER ZI TY PARDUBICE

OB RA ZY • KRES BY
ZDE NÌK SEJ ÈEK

INI VER ZIT NÍ KNIHOV NA
8. 4. - 26. 5. 2009

                                                                                                       Krajina s topoly, olej, 60 x 85 cm, 1985

Džbán, kresba tuší, 43x31 cm, 1995

Stu dent ská 519, Par du bi ce - Po la bi ny
ote vře no Po - Čt  8 - 20 hod., Pá 8 - 16 hod.

v so bo tu 8 - 12 hod., v ne dě li za vře no



               Zde něk Sej ček se na ro dil 2. 12. 1926 ve Žle -
bech na Čáslav sku. Po stře do škol ských stu di ích byl při jat 
na Pe da go gic kou fa kul tu UK v Pra ze, obor vý tvar ná vý -
cho va. Jeho pro fe so ry byli Cyril Bou da, Mar tin Sal c man,
Ka rel Li dic ký a Jo sef Sejp ka. Dě ji ny umě ní jej vy u čo va li
Dr. Vla di mír Denks tein a Dr. Mi ro slav Míč ko. Sou čas ně
vy stu do val ge o gra fii na Pří ro do vě dec ké fa kul tě téže uni -
ver zi ty. V le tech 1967 – 70 se vě no val stu diu es te ti ky na
Fi lo so fic ké fa kul tě UK v Pra ze u Dr. Luď ka No vá ka.
V této době vy u čo val ex ter ně es te ti ku na pe da go gic -
kém se mi ná ři Vy so ké ško ly ze mě děl ské v Pra ze. Po ce -
lou da l ší ak tiv ní pe da go gic kou čin nost vy u čo va l
vý tvar nou vý cho vu a es te ti ku na Gym ná ziu a Střed ní pe -
da go gic ké ško le v Čásla vi.
Sa mo stat ně se vě nu je mal bě, kres bě a gra fi ce. Svý mi vý -
tvar ný mi díly se pre zen tu je na vý sta vách vlast ních i sku -
pi no vých.
Jeho zá jem o vý tvar nou te o rii a dě ji ny umě ní jej při ve dl
k na psá ní mo no gra fie „Mla dý Chit tus si“/Vý cho do čes ké
na kla da tel ství, 1965/ a k roz sáh lé pu b li ka ci „Jin dřich Pru -
cha v do pi sech a vzpo mín kách“/Ode on Pra ha, 1988/.
Re gi o nu, v němž žije, vě no val zá jem v „Al ma na chu Ro -
no va nad Doubra vou“/1998/ a v tře tím dílu tri lo gie
„Tam, kde teče Doubrav ka“/1998/.
V roce 2004 vy da la Ná rod ní ga le rie v Pra ze jeho roz -
sáh lou mo no gra fii „Jin dřich Pru cha – kres by.“ Tím byla
ob je ve na dru há pod stat ná část tvor by to ho to vý raz né -
ho tvůr ce po čát ku 20. sto le tí. Po sled ní te o re tic kou pra cí
vy sta vu jí cí ho au to ra jsou dvě pu b li ka ce sle du jí cí uměl ce
tvo ří cích v Želez ných ho rách od epo chy ro man tis mu až
po sou čas nost. Pod ná zvy  „Kla si ko vé čes ké kra ji no mal -
by v Želez ných ho rách“/2006/ a „Po kra čo va te lé čes ké
kra ji no mal by v Želez ných ho rách“ /2007/ je vy da la Spo -
leč nost přá tel Želez ných hor pod pa t ro na cí této kra jin -
né ob las ti /CHKOŽH/. Au tor v ru ko pi se při pra vu je
kni hu „Myš len ky v čase“, kte rou ješ tě z vel ké čás ti se sta -
vo val s Voj sla vou Pru cho vou, sestrou ma lí ře Jin dři cha
Pru chy.
Zde něk Sej ček je evi do ván jako vý tvar ný umě lec – aka -
de mic ký ma líř. Je čle nem Sdružení čes kých vý tvar ných
te o re ti ků a kri ti ků v Pra ze. 

        Motiv z Vysočiny, kresba tužkou, 2008

Na konci města, olej 70 x 90 cm, 1990

   Doma u maminky, olej 75 x 60 cm, 1980

Jan Zrzavý, olej, 35 x 60 cm, 1975
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ZAHÁJENÍ
 V ÚTERÝ 7. 4. 2009 V 17 HODIN,

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDNESE 
JAROMÍR ZEMINA, PhDr.
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