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„Když hovoří umění, jazykové bariéry přestávají být“ 
  

 

Hlavní zodpovědní za výstavu: 
Iva Sedlářová a Pavel Holeček. (foto: Proft) 

Umělci z Bavorska, Čech a Austrálie ztvárňují letní výstavu na Kvildě 
    

Kvilda. „Léto budiž pochváleno“ – pod 
tímto mottem pořádá občanské sdružení 
„Renesance Šumavy“ v obecním sále Kvildy 
uměleckou výstavu obrazů a plastik českých 
a bavorských umělců – coby hosté je kromě 
toho prezentován manželský pár autorů z 
Austrálie. Pavel Holeček, předseda sdružení, 
mohl na slavnostním zahájení v sobotu 
přivítat velký počet hostů z obou zemí, mezi 
nimi také mnoho vystavujících umělců. Již 
samotné místo výstavy je architektonickou 
památkou. Co dne slouží jako obecní sál, 
bylo  kdysi  tělocvičnou,  vybudovanou 1931  
 

 z převážné části z darů a dobrovolných 
pracovních hodin sportovců a ve vnitřku 
vybaveno nezvyklou střešní konstrukcí. 
Iva Sedlářová, jež se jako kurátorka stará o 
koncepci výstavy, se ve svém uvítacím 
projevu, do němčiny překládaném Jiřinou 
Kafkovou, malířkou žijící dnes ve Furthu im 
Wald, také zmínila o těchto prostorách, jež 
by si jako kulturní středisko zasloužily více 
pozornosti a respektu. „Ale co bylo 
v minulosti vzácné? Kolik historických 
památek bylo zbouráno nebo nevhodně 
předěláno?“, zeptala se. 
 



 
 
Téma výstavy nebylo u autorů nejprve 
přijato s velkým nadšením. „Začátek pod-
zimu je vlastně oblíbenou dobou malířů, to 
když se příroda ukazuje ve svých rozma-
nitých barvách“, zdůvodňovala mluvčí. „Ale 
léto je pro nás obzvláště vzácné, neboť je ve 
středohoří velmi krátké“, pokračovala. 
„Umělci toto téma báječně zvládli!“ Tomuto 
konstatování mohli hosté jen přitakat. 
„Tak, jako vtéká horský potok do řeky a 
tento opět do moře, voní letní květiny 
nejenom v blízkém okolí, nýbrž i překračujíc 
hranici v sousední zemi. Není žádný rozdíl 
mezi lidmi a když hovoří jejich umění, 
přestávají existovat i jazykové bariéry“ 
zdůvodnila Iva Sedlářová účast jak českých 
tak i bavorských umělců. Ale vedle umělců 
velkých jmen vystavují také méně známí 
autoři. „Otázka talentu nemusí být vždy 
spjata s proslulostí.“ 
Celá výstava je uspořádána dvoujazyčně za 
partnerství agentury Czechpoint a kulturního 

  
 

sdružení „Über d’ Grenz´“ (Přes hranici) ze 
Zwieselu. Posledně jmenované sdružení 
především úspěšně usilovalo ve školách a 
školkách okresu Regen o účast na dětské 
soutěži malování „Kytička pro maminku“. 
Nejen, že práce jak českých, tak i dílka 
bavorských dětí jsou vidění hodná, ale 
překvapila i samotnou kurátorku. „Můžeme 
jen doufat, že si děcka co nejdéle budou moci 
zachovat svoji fantazii a nezaujatost tak, jak 
ji ztvárňují ve svých obrázcích.“ 
Četné exponáty jsou doplněny uměleckými 

fotografiemi na téma „Dveře do tmy“. Sedm 
uměleckých fotografů z obou zemí ukazuje 
motivy všedního dne, které již člověk 
normálně vůbec nevnímá. 
Zahájení výstavy bylo stylově provázeno 
klasickou hudbou podanou mladým 
houslistou Janem Lokajíčkem a Vítem 
Aschenbrennerem (varhany). Tuto pozoru-
hodnou výstavu je ještě možno shlédnout do 
konce srpna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Do konce srpna je ještě na Kvilně 
k vidění výstava, jež vznikla za 
zwieselské spoluúčasti. 
 
Hans Proft 

 
 


