
Vltavotýnské sympozium bylo svátkem grafiky v jižních Čechách

Mgr. ALOIS SASSMANN, Tábor

Ve dnech 9. – 11. června se
konalo v Týně nad Vltavou
„Vltavotýnské sympozium
drobné grafiky“ organizova-
né tamní Městskou galerií
U Zlatého slunce a Měst-
ským domem dětí a mláde-
že. Oslovení výtvarníci měli
během sympozia vytvořit
podle svého návrhu alespoň
jedno grafické dílo v tech-
nice linorytu, suché jehly či
leptu na téma „Vltavotýn-
sko“.
Jako milovník drobné

grafiky a člen Spolku sběra-
telů exlibris jsem se akce
zúčastnil. Měl jsem možnost
na vlastní oči zhlédnout, jak
se vytváří grafické dílo. Za-
jímalo mne, jaká témata
výtvarníci pro svá díla zvo-

lili. Milan Bauer z Plzně,
oblíbený mezi sběrateli
grafiky po celé Evropě, zvolil
téma kohouta. Kohout vé-
vodí vížce na renesančním
domě U Modré hvězdy na
týnském náměstí. Akade-
mická malířka Jaroslava
Lázníčková-Velebová z Týna
nad Vltavou, držitelka oce-
nění za nejkrásnější knihu
roku 1980, jež vystavovala
i v mexickém Guadalupe,
ryla na měděnou destičku
pohled z týnského mostu na
bouři. Akademická malířka
Marie Michaela Šechtlová
z Tábora, autorka více než
300 exlibris, právě skobli-
nou „kvedlala“ technikou
mezzotinty své grafické dílo:
divadelní představení na vl-
tavotýnském otáčivém hle-
dišti.

Výtvarník Vlastimil So-
bota z Prahy, kreslící do
kroniky obce Jarošova nad
Nežárkou, v níž má chalupu,
tvořil technikou suché jehly
na měděnou destičku las-
kavé a veselé téma: slunce.
Pořádající galerie, slavící 20
let své existence, se totiž
jmenuje U Zlatého slunce.
Výtvarník a ředitel Měst-
ského domu dětí a mládeže,
pan Miroslav Petřík, autor
exlibris a drobné grafiky,
tvořil čárkovým leptem a
akvatintou téma Vltavy,
v níž se odráží motiv míst-
ního kostela. V Domě dětí a
mládeže působí i jako pe-
dagog výtvarného klubu a
je hrdý na své žáky, kteří
jsou velmi úspěšní i na me-
zinárodních soutěžích ex-
libris. V Domově dětí a

mládeže se celá akce konala
proto, že je v něm prostor
pro tvorbu a též veškeré
technické vybavení potřeb-
né pro takovéto sympozium
(například tiskařský lis –
satinýrka).
Přítomny byly i mladší

grafičky: Gabriela Vrchotová
z Týna, čerstvá maminka na
mateřské dovolené, která si
za motiv své práce zvolila
velký zdobený vltavín tvo-
řený technikou linorytu, a
studentka umění a designu
Tereza Lišková z Horních
Kněžeklad tvořící suchou
jehlou grafiku s řekami Vl-
tavotýnska.
Obě oceňovaly možnost

vidět, jak tvoří starší kole-
gové výtvarníci. Dále byla
přítomna i Vanda Michalská
z Mimoně. Miloše Slámu ze

Žďáru nad Sázavou uchváti-
la architektura temelín-
ských věží a města Týna
nad Vltavou.
Výtvarníkům se celá akce

líbila, panovala mezi nimi
skvělá atmosféra a prý si
dokonce navzájem prozra-
dili některé své technolo-
gické „finty“. Dokončené
grafické práce se stanou zá-
kladem nové vltavotýnské
sbírky drobné grafiky. Ver-
nisáž výstavy takto vznik-
lých děl se uskuteční v pá-
tek 1. července 2016 od 18
hodin ve vltavotýnské
městské galerii U Zlatého
slunce.
Diváci se mají nač těšit.

Plzeňský výtvarník Milan Bauer na snímku ze sympozia v Týně nad
Vltavou ukazuje své práce dětem z týnského Domova dětí a mlá-
deže.Fota v textu: archiv Aloise Sassmanna

U lisu stojí výtvarníci Vlastimil Sobota (s knírem) a Miroslav Petřík.
Vzadu mladé výtvarnice Tereza Lišková (vlevo, skloněná) a Vanda
Michalská, vlevo z boku ředitelka vltavotýnské galerie Petra Hero-
tová.

KOHOUT. Milan Bauer zvolil při
vltavotýnském sympoziu za
motiv své práce kohouta. Ten
totiž vévodí vížce na renesanč-
ním domě U Modré hvězdy na
týnském náměstí.

Napište redakci
Vážení čtenáři. Máte
snímky z vydařené akce
z vašeho okolí, se kterými
byste se chtěli pochlubit
ostatním? Chcete reagovat
na článek v Deníku?
Napište nám na redakční
adresu: Českobudějovický
deník, nám. Přemysla
Otakara II. č. 5, 370 01
České Budějovice.

UNÁSDOMA | Českobudějovicko

Vážení čtenáři, chceme zlepšit ob-
sah Deníku, a to bez vás nepůjde. 
Proto jdeme za vámi, abychom zjis-
tili, co vám na stránkách chybí, kde 
děláme jako redaktoři chyby, co 
můžeme zlepšit, jaká nová témata 
do obsahu přinést.

Každou středu si to můžete s námi 

vyříkat. Najdete nás v přízemí vy-

davatelského domu VLP na náměstí 

Přemysla Otakara II. číslo 5.

Na naší adrese

Z očí do očí

Ve středu 29. června,
od 10 do 10.30 hodin
Hana Svítilová

Českobudějovický deník,
redaktorka

„Zajímalo by mě, jaké problémy mají 
naši čtenáři na Českobudějovicku. 
Jsme na vaší straně.“

torka
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SÁGA 
RODINY
BAŤŮ
a dalších 
podnikatelských klanů

OBJEDNÁVAT MŮŽETE TAKÉ POMOCÍ SMS
na čísle 902 11 ve tvaru DEN mezera DOTYK 
mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
ADRESA mezera PSC.
Cena SMS služby včetně doručení do schránky je 89 Kč vč. DPH.  Ve zpětné sms obdržíte potvrzení.  
Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora. 

Službu technicky zajišťuje ATS Praha, infolinka 296 363 199 v pracovní dny 8:00–17:00, www.platmobilem.cz
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