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Ja ro slav Ho rá lek, ak. mal.

nar. 10. 11. 1954 v Pra ze
† 14. 12. 1991 v Pra ze

Stu dia

1970 – 74 SOŠV Vác la va Hol la ra v Pra ze
1974-80 AVU v Pra ze v ate li é ru Fr. Ji roud ka

Vý sta vy

1982 Ga le rie Dílo Kar lo vy Vary
1984 Ga le rie vý tvar ných umě ní Cheb 

(se Z. Ře ho ří kem a H. Ho rál ko vou)
1986 Okres ní mu ze um Ji čín (s H. Ho rál ko vou)

Malá scé na, Čes ké Bu dě jo vi ce
1987 Atri um Pra ha (s H. Ho rál ko vou)
1988 Ga le rie brat ří Čap ků, Pra ha 
         (s H. Ho rál ko vou)
1991 Ga le rie „R“, Pra ha 
         (s H. Ho rál ko vou a A. Ogou nem)
         Ga le rie kult. stře dis ka Svět, Mla dá Bo le slav
1992 Ga le rie mla dých, Pra ha

Ga le rie Luna, Pl zeň
Ga le rie „R“, Pra ha

1994 Ga le rie Má nes, Pra ha
1997 Ga le rie ka vár na Pa se ka, Pra ha
1998 Zá mec ká ga le rie Li to myšl
2001 Knih ku pec tví Pa se ka, Pra ha
2004 Ga le rie Čes ké spo ři tel ny, Pra ha
2005 Sme ta no va vý tvar ná Li to myšl, zá mek Li to myšl



Kvaš, 48x63, 1991

Kvaš, 48x63, 1991

Na čel ní stra ně:  kvaš, 63x48 1991 

Kra ji ny vzdá le ných svě tů

Vý sta vou chce me při po me nout, že ma líř Ja ro slav Ho rá -

lek, kte rý tu už 23 let s námi není, se na ro dil před 60

lety 10. 11. 1954.

V kva ších a pas te lech Ja ro sla va Ho rál ka je navždy po la -

pen van vě t ru, tep srd ce a tlu kot kří del, je v nich za psá -

na drá ha letu ro ze vlá tých mra ků a svo bod ných ptá ků,

jsou ozvě nou tou hy vzlét nout výš za ob zor a do tý kat

se kří d ly vzdá le ných ne bes. 

Ja ro slav ra dost ně po ru šo val všech na ji roud kov ská při -

ká zá ní. Chut na ly mu bar vy, do kon ce ješ tě snad více než 

jíd lo. Byl labužní kem živo ta. Dá val mu bar vu pur pu ro vé

krve, tyr ky so vé ob lo hy, žlu té ho slun ce a sma rag do vé

trá vy. Dů věr ně znal hně dě a okry, bě la vou žluť su chých 

trav, zemi ze le nou čes kou a ca put mor tuum, všech ny

ty hle pod zim ní bar vy strá ní ko lem Vl ta vy, Sá za vy nebo

Be roun ky. Na jed nou se oci tl v na pros to jiné kra ji ně.

Bylo to ve Fran cii, v kra ji Ar déche, u ves nič ky Mi ra bel.

V kra ji, kte ré mu vé vo di ly ská ly po sklá da né z ob rov -

ských ba zal to vých tužek, ská ly jako boží trůn, z něhož

byl vý hled na vzdá le né svě ty dole i na ho ře. Z ka me ní

tam vy lé za ly tyr ky so vé ješ těr ky a ští ři, na kůře stro mu

se mod li ly kud lan ky, nocí zně ly ci ká dy a po větřím se

nesl hlas drav ců. Ja ro slav měl rád stře do vě ký mo tiv

pout ní ka, ale i mo tiv mu čed ní ka. V ně kte rých kra ji -

nách jsou sto py je jich kro če jů i jizvy je jich ran. 

Prá ce na fo to gra fic kém ma te ri á lu, (kres le ní vý voj kou a 

rytí do emul ze), vznik ly ná ho dou díky ka ma rá do vi Ja -

ro sla vu Be ne šo vi, kte rý na bí dl pro ten to ex pe ri ment

pro šlý ma te ri ál a vy mys lel, že to bude kres ba pro pla -

kát na Vý sta vu na dvo ře. Ja ro slav se pak už ni kdy tou -

to tech ni kou ne za bý val. Fo to gra my bu dou vy sta ve ny

jako za jí ma vá část Ho rál ko vy tvor by vů bec po pr vé.



Uni ver zi ta Par du bi ce
Vás zve na vý sta vu
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Ga le rie Uni ver zi ty Par du bi ce
Uni ver zit ní knihov na

Stu dent ská 519
Par du bi ce - Po la bi ny

16. 4. - 4. 6. 2014

pon dě lí - čtvrtek od 8 do 20 ho din,
pá tek od 8 do 18 ho din,

v so bo tu od 8 do 12 ho din,
v ne dě li za vře no

Za há je ní
v úterý 15. dubna 2014 v 17 ho din.


