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Výstavu dřevořezeb a restaurátorských prací 
Václava Stibůrka s názvem Poezie řemesla mohou 
zájemci navštívit ve Výstavní síni Předzámčí v Tře-
bíči do 12. září. 

Václav Stibůrek (1950) se celoživotně věnuje 
práci se dřevem. Vyučil se truhlářem ve Filmovém 
studiu Barrandov v letech 1965 až 1968. 

Jako zaměstnanec Modelárny Trikového atelié-
ru Barrandova pracoval na řadě modelů a rekvizit 
pro trikové záběry filmů. Podílel se na množství 
po výpravné stránce oceňovaných filmů, například 
Malá mořská víla, Vlak do stanice nebe, Záhada 
hlavolamu, Ocelové město či Temné slunce.

Při zaměstnání studoval na UMPRUM v Praze, 
po ukončení rozšířil svoji činnost na restaurování 
historického nábytku. Po emigraci v roce 1985 se 
usadil v Bavorsku, kde se stal členem cechu řezbá-
řů a sochařů. 

Svá díla v oblasti dřevěné plastiky i užitého umě-
ní vystavoval například v Naples v USA, v centru 
Handwerkmesse v Mnichově, v hotelích Shera-
ton a Hilton v Mnichově. Dva roky vyučoval na 
Volkshochschule ARBERLAND v Regenu v obo-
ru vývoje nábytku a stylů. 

V roce 1997 ve spolupráci s akademickým 
sochařem Josefem Buňkou restauroval sérii histo-
rických domovních vrat v Praze na Malé Straně. 

Od roku 1999 realizoval samostatnou autorskou 
činnost ve své dílně v Českém Krumlově. Od roku 
2018 pracuje v Jaronicích u Českých Budějovic. 

Třebíčským návštěvníkům je také znám jako 
autor sochy obchodníka v domě Seligmanna 
Bauera v židovské čtvrti či interaktivního modelu 
mlecího zařízení větrného mlýna.

Na výstavě jsou k vidění kopie dokumentace 

výroby kulis z některých výše zmíněných filmů, 
restaurovaný nábytek a samozřejmě i dřevěné 
sochy. 

K nahlédnutí je také fotodokumentace z restau-
rování historických vrat, nábytku či památníku. 
Výstavu zahájil Pavel Jiras - filmový historik, foto-
graf, spisovatel, a na kytaru zahrála a zazpívala 
dcera Václava Stibůrka Eva Koláčková.

Pavla Jirase potěšilo, že na vernisáž přišlo tolik li-
dí, protože podle něj si to dílo Stibůrka zaslouží. 
„Říká se, že jsme si všichni rovni, ale já si myslím, že 
to není pravda,“ řekl. 

Zdůraznil, že jsou jedinci, kteří dokáží vytvářet 

krásu, dotýkat se umění. „Stibůrek má to štěstí, a 
proto je to šťastný člověk. Mě oslovuje, pokud někdo 
spojuje fyzickou práci s prací kumštýřskou,“ nazna-
čil Jiras. 

Má radost, že právě na Barrandově zanechal 
výraznou stopu, když opravoval historický náby-
tek, který si nyní zapůjčují zahraniční filmaři, aniž 
tuší, že prošel právě jeho rukama. Přiznal, že je 
škoda, že výstava neobsahuje víc děl Stibůrka. 

„Věřím, že výstava může inspirovat lidi v tom-
to krásném městě, aby také tvořili třeba na zahradě 
nebo doma, a tím si zkrášlovali svoje prostředí,“ zdů-
raznil Pavel Jiras.    -zt-
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