Radka Vodáková – Šrotová, akad. malířka
textilní výtvarnice
Narozena 1947 v Brně, gymnázium Voděradská v Praze ukončila
v r. 1965.
Studovala v atelieru textilního výtvarnictví u prof. A.Kybala na VŠUP,
VŠ absolvovala v roce 1971 u prof. Bohuslava Felcmana.
Po zkušenostech s tvorbou autorských tapiserií, z nichž některé jsou
instalovány v obřadních síních a zastoupeny ve sbírkách (např. UPM),
založila a 12 let vedla výtvarný obor Tvorba dekorativních předmětů
z textilních a přírodních materiálů ve Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze. Tam učila zejména navrhování a tvorbu textilních hraček a didaktických předmětů. Výtvarné předměty vyučovala
také při založení restaurátorského oboru na VŠCHT v Praze.
Do desítky čekáren a heren pražských zdravotnických zařízení instalovala své monumentální malby na deskách, textilní intarzie a paravány ve spolupráci s Nadací Umění pro zdraví.
Účastnila se desítek výstav – autorských, oborových, kolektivních, se
svými studentkami atd.
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Ve své tvorbě se věnuje především dětem.
Vytváří textilní aplikace a textilní prostorové objekty, hračky, maluje,
experimentuje s různými ma teriály při tvorbě objektů a herních
předmětů.

Doc.Vlastimil Vodák, akademický malíř
Narozen 29. října 1946 v Plzni.
Gymnázium v Rokycanech ukončil maturitou v roce 1964.
Studia v a teliéru textilního výtvarnictví u prof. Antonína Kybala na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ukončil a teliérovou cenou r. 1970.
V podniku Textilana byl v letech 1970 – 73 designérem textilního tisku.
Odb. asistentem, docentem a od r. 1986 vedoucím ateliéru textilního
výtvarnictví na VŠUP v Praze 1984 – 1990.
V roce 1990 byl jmenován ředitelem Školského ústavu umělecké výroby v Praze, v r. 1995 se Ústav transformoval ve Vyšší odbornou školu
a Střední uměleckou školu textilních řemesel (ředitelem do r. 2008).
Od r. 2004 dosud je pedagogem Katedry výtvarné kultury a textilní
tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Zúčastnil se desítek oborových výstav užitého umění, zejména výstav
tapisérií.
S Radkou Vodákovou – Šrotovou vystavovali na více než třech desítkách autorských výstav.
Tapisériemi je zastoupen v muzeích a institucích ČR a v soukromých
sbírkách.
Těžištěm tvorby jsou monumentální tapisérie ve vazebných technikách a v technice útkového rypsu (gobelín). V textilních prostorových
objektech pracuje s tradičními i netradičními materiály, v posledních
letech zejména se skleněným vláknem a s dráty.
Věnuje se také volné grafice a kresbě.

RADKA A VLASTIMIL
VODÁKOVI
Studentská 519, Pardubice - Polabiny
otevřeno Po - Čt 8 - 20 hod., Pá 8 - 18 hod.,
So 8 - 12 hod., Ne zavřeno
Vánoce: 22. 12. - 23. 12. 8 - 16 hod.
24. 12. 2014 - 1. 1. 2015 zavřeno
GALERII PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE.

tapiserie,
textilní objekty a kresby
Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna
15. listopadu 2014 – 24. ledna 2015

Plky, vazebná tapiserie, V. Vodák

Shoď mi jednu... , šito, R. Vodáková

Chybička, šito, R. Vodáková

Nespojíš, šito, R. Vodáková

Trpaslíci, šito, R. Vodáková

Vstávej, spáči! vazebná tapiserie, V. Vodák

Někteří jen přihlížejí, vazebná tapiserie, V. Vodák

na čelní straně: Rozhovory, drátěná plastika, R. a V. Vodákovi
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