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VI. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM HRADIŠŤSKÝ PLENÉR
V průběhu měsíce srpna se slovácká metropole Uherské Hradiště stala dějištěm šestého ročníku
Mezinárodního malířského sympozia Hradišťský plenér. Podobně jako v minulých letech je posláním
akce koncentrovat pozornost na zajímavé osobnosti, jevy a tendence v současném malířství. Jednotliví
účastníci sympozia byli vybíráni s předstihem hlavním pořadatelem akce – Klubem kultury Uherské
Hradiště. Generační příslušnost ani jakékoliv vymezení názorové polohy v tvorbě nebylo stanoveno.
Projekt sympozia plně respektuje a preferuje individuální tvůrčí orientaci autorů v souvislosti s mnohotvárnými podobami a trendy soudobé výtvarné kultury. Jediným společným jmenovatelem vzniklých
prací je důraz kladený na „klasické“ malířství, který může v očích veřejnosti představovat „osten“
konfrontace s „preferovanými“ postkonceptuálními tendencemi a novými médii. Sympozium Hradišťský plenér si tak mimo jiné pokládá otázku, do jaké míry je malířství nosným prostředkem autentické
výpovědi a jaký má smysl v sociálně, společensky i umělecky diferenciovaném kontextu dneška.
Slovo sympozium pochází z řeckého termínu „sympósion“, který znamená „pít spolu“. V antickém Řecku a Římě byl sympozion důležitou společenskou institucí. Bylo to fórum pro muže dobrého
původu, kteří mohli debatovat, chvástat se nebo se prostě jen opíjet a debatovat s ostatními. Konalo
se především při zvláštních akcích, například při vítězství ve sportovních hrách či básnických soutěžích.
Antičtí Římané přizvali k hostině i ženy a zachovávali tradiční rituály a obřady. Moderní doba pak
přiřkla řeckému pojetí nový význam – vědecké setkání. Podstata sympozia však zůstala stejná. Setkání
různých autorských osobností má být tvůrčím impulzem, který zúčastněné umělce vede ke vzájemné
konfrontaci a poznání ideových, uměleckých a technologických přístupů všech účastníků. Řecké „pít
spolu“ se tak v moderní době změnilo na „být spolu“. Společně strávený čas, ovlivnění geniem loci
Uherského Hradiště a jeho okolí, poznání Slovácka, to jsou hlavní devízy Hradišťského plenéru.
Šestého ročníku se zúčastnilo sedm umělců, kteří podobně jako v minulých letech v průběhu
deseti dní vytvořili kolekci obrazů, z nichž dva se natrvalo stávají součástí sbírky města Uherské Hradiště. V letošním roce plenér přivítal pět českých a dva zahraniční umělce. Jedinou ženou byla Anna Sypěnová, pocházející z moravského Přerova. Malířka vstřebávala prostředí Uherského Hradiště, které
působilo na její tvorbu. V průběhu plenéru hledala různorodé způsoby výtvarného vyjádření. Malovala
v přírodě a ve výsledných obrazech kombinovala nalezenou realitu a vlastní představy. Barevná paleta
autorčiných obrazů respektuje přirozenou barevnost přírody, v některých obrazech však záměrně použila expresivní až kýčovitou škálu tónů. Pro Annu Sypěnovou je typický proces hledání, absorbování
různorodých podnětů a snaha nalézt vlastní autorskou cestu v tvorbě.
Jan Melena na sympoziu vytvořil sérii stylizovaných hlav, kterou označil termínem „ochranné
obrazy“. Inspiroval se folklorem, především částmi lidových krojů. Charakteristickým znakem Melenových děl je redukce do plochy a záměrná stylizace tvarů, jež vykazuje vysokou míru humoru. Na první
pohled naivnost formálního provedení je autorovým záměrem. Zaujetí „primitivním“ uměním přírodních národů Jan Melena kombinuje s lidovými tradicemi. Výsledné „ochranné obrazy“ připomínají
masky afrických kmenů, chránící jejich příslušníky před všudypřítomnými zlými duchy.
Ze Slovenska do Uherského Hradiště dorazil Jozef Vydrnák. Pro tvorbu absolventa Vysoké
školy výtvarných umění je typická různorodost vycházející z krajinných námětů. Obrazy jsou plné výtvarných symbolů a zkratek. Stylizovaná zvířata a rostliny upomínají až k odkazu raněkřesťanských
nástěnných maleb, které vznikaly v katakombách v průběhu prvních staletí prvního tisíciletí. Všudypřítomná víra kombinovaná s Vydrnákovými osobními příběhy představuje základní složku autorových obrazů. Krajinné a přírodní náměty, mnohdy komponované jako zátiší, lze chápat jako zastavení
na cestě k hledání harmonie v minulém, současném, ale i budoucím světě.
Petr Bulava přicestoval na Slovácko ze severomoravského Krnova. V současné době pedagogicky působí v Hodoníně. V průběhu plenéru se autor zaměřil zejména na zátiší. Z nalezených kompozic si pečlivě vybíral detaily, které zjednodušoval do výsledných formátů. V Bulavově tvorbě jde
o malované fragmenty, záznamy a posunování reálné skutečnosti. Formálně využívá monochromní barevnost a obrazy se blíží pojetí lyrické abstrakce. Nedílnou součástí obsahové složky autorových obrazů
je zachycení vlastních pocitů z prožitého prostředí.

Druhým zástupcem Slovenské republiky je Ján Balaj. Autor zastupuje na letošním plenéru
klasické krajináře. Vychází z viděné skutečnosti, využívá fotografické dokumentace a na jejím základě
převádí motiv do vlastního výtvarného jazyka. Volným rukopisem maluje krajinu, barevný kolorit volí
dle svého vlastního uvážení a citu. V jeho obrazech nelze vysledovat žádný konstrukt, jde o čistě osobní výpověď autora.
Roman Trabura se v Uherském Hradišti zaměřil na obrazy vycházející z autorovy kontinuální
tvorby. Traburovo dílo je velmi rozmanité. Malíř rád mění styly a témata. Sleduje okolní prostředí,
zaznamenává pocity, které prožil v krajině, nebo reaguje na společenské dění. Někdy je dynamický a brutální, jindy poetický a melancholický. Nedílnou součástí Traburových obrazů je černý humor.
Je zřejmé, že autora nebaví opakovat stále to samé, vybrušovat a rozvíjet jednou nalezené. Stále hledá
nové směry, jimiž se v budoucnu bude ubírat jeho tvorba.
František Pavlica žije a tvoří v Hroznové Lhotě. Věnuje se malbě, kresbě, grafice a ilustraci.
Ve své tvorbě vyšel z klasické krajinomalby. Přes expresivně pojednané obrazy s duchovními náměty
se dostal až figurálním kompozicím a portrétům. Z Pavlicových děl sálá bezelstnost a upřímnost člověka, jenž je pevně spjatý s krajem Slovácka, odkazem lidových tradic a řemesel. Právě čistotu sdělení je
nutné na autorových obrazech hluboce ocenit a respektovat formální stránku děl.
Závěrem lze napsat, že VI. Mezinárodní malířské sympozium Hradišťský plenér naplnilo očekávání a nabízí veřejnosti různorodé přístupy v malířství. Podobně jako v minulých letech proběhlo
v přátelské atmosféře. Velký dík patří také organizátorům, kteří udělali maximum pro hladký průběh
celého plenéru. Hlavními pořadateli akce byli Klub kultury a Střední uměleckoprůmyslová škola, konala se pod záštitou města Uherské Hradiště.
Martin Dvořák v.r.
kurátor sympozia, srpen 2016

Vážené dámy a pánové,
těší mě, že město Uherské Hradiště již po šesté hostí uznávané Mezinárodní malířské sympozium
Hradišťský plenér. Uherské Hradiště se hrdě hlásí ke svému historickému odkazu a jako historické
město se v minulosti mnohokrát stalo předlohou uměleckých děl. Bylo také místem, kde se v dobách
dávno minulých i moderních setkávali a tvořili umělci, mnozí z nich i zvučných jmen.
Město přistupuje k podpoře kultury velmi zodpovědně. Jsme přesvědčeni o tom, že k udržení vynikající kulturní úrovně přispívají také nejrůznější festivaly a přehlídky. Není pochyb o tom, že jedním
z cenných příspěvků je rovněž konání sympozia Hradišťský plenér.
Přeji si, aby brány našeho města byly umění otevřené, aby se v našem městě umělci cítili dobře a aby
se jim zde také dobře pracovalo. Ať již ve dnech konání sympozia či kdykoliv v budoucnu.

Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

Příběh umění, přátelství a zrození obrazu. Takový je „Hradišťský plenér 2016“.
Je výjimečným zážitkem sledovat, jak umělci splynou s naším krásným městem a regionem…
Jak nechávají na sebe působit génia tohoto místa, energii, kterou posléze přenesou do svých děl.
Je mi ctí být součástí tohoto všeho.
Antonín Mach
ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště

ANNA SYPĚNOVÁ (ČR)
JAN MELENA (ČR)
JOZEF VYDRNÁK (SR)
PETR BULAVA (ČR)

Tvůrčí a inspirativní atmosféru malířského sympozia Hradišťský plenér jsem v minulých letech zažil
nejen jako spolupořadatel, ale i jako účastník, tvůrce. Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti se na bienále podílí od samého počátku – poskytuje umělcům, kteří se Hradišťského
plenéru účastní, prostory a zázemí k tvorbě. Jsem rád, že Hradišťský plenér nadále zůstává pro autory příležitostí sdílení a uměleckého dialogu.

Jan Pospíšil
ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti

JÁN BALAJ (SR)
ROMAN TRABURA (ČR)
FRANTIŠEK PAVLICA (ČR)

Zvířata na útěku, olej a akryl na plátně, 80 x 60 cm

ANNA SYPĚNOVÁ (ČR)
Narozena 1988 v Přerově. Věnuje se volné tvorbě a pedagogické činnosti v Brně.
Vystudovala malířství na SUPŠ v Uherském Hradišti a FaVU VUT v Brně.
Výběr z výstav:
2016 – Impact Hub, Brno – 2015 – Podoby posvátna s Vilémem Veleckým, Uherský
Brod; Člověk v krajině sebe, Brno; Sympozium „Malý formát“, Hodonín – 2014 –
FaVU Time, Městské divadlo v Brně.
Kontakt:
tavaita@gmail.com, www.annanas.cz, 728 856 515

Kam až se dá zajít, akryl a olej na plátně, 40 x 50 cm

Rybář u Moravy, akryl a olej na plátně, 30 x 60 cm

JAN MELENA (ČR)
Narozen 1986 v Havířově, v současné době působí v Praze, kde se věnuje kurátorské činnosti a volné tvorbě. Studoval obor malířství na FaVU v Brně, klasickou
archeologii na MU v Brně, dějiny umění se zaměřením na památkovou péči v Ostravě a rovněž kulturní dějiny v Ostravě.

Bez názvu, uhel na plátně, 70 x 100 cm

Výběr z výstav:
2016 – Potkali se v Brně, Artfabrika Praha; Hlava hlav, Městská knihovna Havířov;
Šešublú show, Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov – 2014 – Jan Melena „Tajné
služby“, Galerie Jiřího Putny, Brno – 2012 – Jan Melena „Obrazy“, Kulturní dům
Radost, Havířov.
Kontakt:
melenajan@seznam.cz, www.janmelena.cz, 723 792 487

Bez názvu, linoryt na plátně, 45 x 35 cm

Bez názvu, linoryt na plátně, 45 x 35 cm

Morava, olej na plátně, 70 x 50 cm

JOZEF VYDRNÁK (SK)
Narozen 1961 v Trenčíně, žije a věnuje se tvůrčí činnosti v Dubnici nad Váhom.
Absolvoval soukromé studium u akad. malíře M. Sučanského v Trenčíně, studium
na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě a v roce 2000 ukončil Vysokou
školu výtvarných umění v oddělení grafického dizajnu u profesora Ľ. Longauera,
akad. mal.
Výběr z výstav:
2015 – Patová situácia, Galéria Trenčianskeho múzea v Trenčíne – 2013 – Výber
z tvorby, Ober Bank Trenčín; Medzinárodné Trienále akvarelu, Novohradské
múzeum a galéria, Lučenec – 2012 – Výber z maliarskej tvorby, Slovenská katolícka misia v Mníchove (D); Vánoční výstava, Ostrožská Nová Ves (ČR) – 2011 –
LAUDATIO I, II, III – Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nemšová; Výber z tvorby, Art
galéria Schurger, Tvrdošín; Umenie ducha, jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch – 2010 – Galéria Mesta Topoľčany, QUERCUS ET POPULUS;
Galéria Jána Kupeckého – Mestské múzeum – Stará radnica, Pezinok, CAELUM
SERENUM FIT / NEBO SA JASNÍ a další.
Kontakt:
jovyart@gmail.com, www. vydrnak.com, www.krestum.sk, +421 905 960 276

Madona ve vinohradě, olej na plátně, 70 x 50 cm

Paměť města II., olej na plátně, 100 x 70 cm

PETR BULAVA (ČR)
Narozen 1984 v Krnově, působí jako pedagog na SŠPU v Hodoníně a věnuje se
malbě, sochařství a grafice. Vystudoval FaVu VUT v Brně.
Výběr z výstav:
2016 – Paměť místa, Regionální centrum Hodonín; Výdech, Kavárna Spolek, Brno;
Nekonečné tělo, Penzion u Zámku, Milotice u Kyjova – 2015 – Paměť místa, Galerie U Ní, Mikulov; Paměť místa, kavárna a divadlo Potrvá, Praha; Cestující v noci,
Galerie Doma, Kyjov; Výdech, Střední formát, Olomouc; Proměňuji se, Cafe Lajka,
Praha – 2014 – Malířské symposium Benedikt, Most – 2012 – Mezinárodní malířské
symposium Velký formát, Hodonín; 1. Salón malby, DOX, Praha a další.
Kontakt:
pbulava@seznam.cz, www.petrbulava.com, 732 163 431

Paměť města II., olej na plátně, 60 x 30 cm

Velehrad II., olej na plátně, 70 x 50 cm

JÁN BALAJ (SK)
Narozen 1955 v Trenčíně, žije a pracuje v Mníchově Lehotě. Školení ve výtvarném
umění absolvoval během soukromé výuky u akademického malíře Mariána Súčanského.
Výběr z výstav:
Již od 70. let se pravidelně účastní výstav pořádaných Trenčianskym osvetovým
strediskom a svou tvorbu prezentuje rovněž v rámci autorských výstav v Trenčíně.
Kontakt:
starbal@starbal.eu, +421 905 442 046

Morový sloup, olej na plátně, 37 x 57 cm

Rozsévač, akryl na plátně, 100 x 70 cm

ROMAN TRABURA (ČR)
Narozen 1960 ve Vsetíně, žije a je umělecky činný v Praze. Nejdříve studoval soukromé kurzy kresby a malby a zároveň soukromé hodiny dějin umění. Zúčastnil se
některých skupinových výstav nově nastupující generace (např. Konfrontace I.
a Konfrontace II.). Následně vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze
(J. Načeradský, A. Veselý).
Výběr z výstav:
2015 – The Castle – Galerie starý zámek, Hořovice – 2014 – Banzai, Galerie v Blansku; Morality, s Pavlem Brázdou, Galerie Kinsky, Kostelec nad Orlicí – 2013 – Nové
obrazy, Galerie Sokolská 27, Ostrava; Výtvarné umění – výstava, Galerie Nová síň,
Praha – 2012 – The Flood, Galerie Peron, Praha; Roman Trabura: Light Obsession,
Galerie Václava Špály, Praha – 2010 – Psycho, Galerie Dolmen, Praha a další.
Kontakt:
r.trabura@seznam.cz, www.artlist.cz/roman-trabura-540

Hořící Hradčany, akryl na plátně, 80 x 60 cm

FRANTIŠEK PAVLICA (ČR)
Narozen 1971 v Kyjově, žije a působí v Hroznové Lhotě, kde provozuje vlastní
litografickou dílnu.
Výběr z výstav:
2010 – Galerie E, Luhačovice; Regionální centrum, Olomouc – 2009 – Městské muzeum, Veselí nad Moravou; Městská galerie, Dubnica nad Váhom – 2008 – Knihkupectví Akademie, Brno; Moravské dny, Chicago – 2007 – Městská galerie, Trenčín;
Galerie Kafé, Zábřeh na Moravě; Restaurant Mon Ami, Praha; Městská galerie,
Ilava; Panský dům, Uherský Brod.
Kontakt:
f.pavlica@seznam.cz, www.atelier-pavlica.cz, 731 463 272

Hradiště – den, akryl na plátně, 60 x 80 cm
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