
Výstava obrazů malíře Petra Vla-
cha v ambitu někdejšího domini-
kánského kláštera (Hotel Gustav 
Mahler), pojmenovaná Borůvky, 
je v prvé řadě svědectvím, že sen 
z mladosti se po soustavné tvůrčí 
práci může vyplnit i po řadě let. 

Jen je třeba mít jej stále na zřeteli 
a umetat mu cestu, jak jen to jde.

Tři desítky Vlachových obrazů jsou 
skrze autora v příbuzenském vztahu, 
každý má však svůj příběh, sdělený 
vzájemně odlišnou abstraktní for-
mou. Je v tom jistá vnitřní logika. 

Jde o Vlachovu první autorskou 
výstavu, dosud se představil na dvou 
kolektivních výstavách na severu Itá-
lie. 

Shromážděná plátna jsou odkazy 
na cestu, kterou malíř vykonal za po-
sledních pět let, v nichž jeho tvorba 
zintenzívněla. 

Přijmeme-li skutečnost nesouro-
dosti představené kolekce jako zrca-
dlo nastavené autorskému hledání 
toho, co je pro něho nejpřitažlivější, 
připouštíme současně, že Vlachův 
příští čas asi zůstane abstraktní, ale 
bude v oné abstrakci zřetelněji odrá-
žet osobité nuance. 

Příznačná volnost tvůrčí práce, za-
ložená pouze na svrchovanosti auto-
rova mínění bez kompromisů, nedo-
voluje v nejmenším vyslovovat rady, 
ani ty ne, o nichž si teoretik umění 

může myslet, že jsou ze všech nej-
lepší. Úvaha, jež může snadno zůstat 
uzavřena v kritikově textu, je však 
jistě dovolena. 

Tedy: podaří-li se Vlachovi v příš-
tím čase zmenšit četnost vyjadřova-
cích prostředků a alespoň částečně 
zklidnit bouři emocí, bude to další 
krok na cestě k harmonizaci celé je-
ho tvorby. 

To by pak mohlo odkrýt Vlachovu 
podobu jako malíře, který od logic-
kého počátečního opojení tvorbou 
postoupí k logice odkrývání „po-
kladů“ z hlubin místa, zatímco dnes 
jde, samozřejmě zcela pochopitelně, 
o „prospektorské pátrání v dlouhé 
úzké brázdě“.

Vlachova výstava stvrzuje, že ve 
spolehlivém výtvarném projevu nic 
není nahodilé, že za vším je nadšení 
a především mnoho tvůrčí práce. 

To je pozitivní zjištění pro návštěv-
níka výstavy. Je v něm totiž příslib, že 
od Vlacha lze očekávat další svědo-
mité kroky ve svobodném prostoru 
malířského umění. 

Výstava je přístupná do 30. listopa-
du, denně od 10. do 21. hodiny. 

 -doč-
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Obrazy P. Vlacha v klášterním ambitu

PETR Vlach: Podzim, akryl, olej na 
plátně, mix, 2013
.  Foto: Jan Dočekal 

CENA PRIMÁTORA. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal ocenil sportovce Davi-
da Lupače a Tomáše Šárika Cenou primátora. Oba siláky primátor přivítal ve 
své pracovně a předal jim cenu za jejich úspěchy a poděkoval za reprezentaci měs-
ta  Jihlavy. Z posledních úspěchů připomínáme, že David Lupač je juniorským 
mistrem světa v silovém trojboji (1.-7. 9. 2014, Orosháza, Maďarsko, kategorie 
do 23 let a nad 120 kg), Tomáš Šárik se kromě úspěšného soutěžení věnuje také 
trénování a je předsedou Klubu kulturistiky a silového trojboje v Jihlavě. 

Primátor ocenil sportovce

Projekt „Společně za národní-
mi kulturními památkami“ po-
dalo Občanské sdružení Kamí-
nek při Základní škole speciální 
Jihlava. Byl schválen v rámci do-
tačního programu Zdravé město 
a MA21. 

24. září tohoto roku vyjeli spo-
lečně žáci Základní školy speci-
ální a Praktické školy Jihlava se 
žáky Základní školy Seifertova za 

poznáváním historických pamá-
tek do hlavního města. Společně 
navštívili Pražský hrad, katedrálu 
sv. Víta, památky na Malé Straně 
a Staroměstském náměstí a Kar-
lův most. 

Netradiční pohled na další praž-
ské zajímavosti se všem naskytl 
z paluby parníku Odra. Účastníci 
si z krásného dne odnášeli skvělý 
zážitek. -tz-

Společně za kulturními památkami

libovolnou technikou 

Převlečte se za 
Mikuláše, čerta nebo anděla 
a přijďte za námi 
na Mikulášské odpoledne, 
čeká na vás spoustu 
zábavy a dobrot. 
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Výrobek přineste s sebou 
na Masarykovo náměstí 
v pátek 5. prosince od 15.30 hod. 
Výrobek si převezmeme, nafotíme a zveřejníme 
v Jihlavských listech a www.jihlavske-listy.cz, 
kde bude probíhat hlasování o zajímavé ceny.
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Partneři akce:


