
MĚSTO PLZEŇ, 
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ PLZEŇ

vás srdečně zvou
na výstavu uspořádanou k 80. narozeninám autora

Vernisáž: pondělí 10. července v 17 hod. 
Galerie Jiřího Trnky, náměstí Republiky 40, Plzeň

Úvodní slovo: MgA. Magda Kaňková
Kulturní program: hudební skladatel

Jaroslav Krček, Musica Bohemica
Kurátorka výstavy: PhDr. Jana Potužáková

11. 7.–6. 8. 2017
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00

Miloslav ČELAKOVSKÝ
Obrazy / kresby



Miloslav Čelakovský 
nar. 16. 4. 1937 v Plzni. 

Výtvarné vzdělání získal soukromým studiem u Vladimíra V. Mod-
rého, později na FFUK v Praze u Cyrila Boudy a Jiřího Patery v obo-
ru výtvarné výchovy. Od počátku 60. let žije a pracuje na Klatovsku, 
zejménav Sušici, kde působil jako výtvarný pedagog. 
Je členem UVU Plzeň.
Vystavuje od roku 1979 doma i v zahraničí (Plzeň, Praha, Sušice, 
Blatná, Klatovy, Most, Bukurešť, Berlín, Hemskerk – Holandsko), 
účastnil se řady členských výstav SČVU a UVU. 
Vytvořil několik veřejných realizací, např. triptych Rentgen ve FN 
Plzeň, Křížová cesta ve farním kostele Zbečno. 
Zastoupen ve sbírkách Zpč. galerie Plzeň, Artotéka města Plzně, 
Galerie Klatovy/Klenová, muzeum v Sušici a Blatné 
a v soukromých sbírkách ve Francii, Anglii, Německu a Holansku.

Vydal M. Čelakovský u příležitosti své výstavy k životnímu jubileu 
v Galerii Sirkus, Sušice, duben–květen 2017 a v Galerii J. Trnky v Plzni, 
červen–červenec 2017. 
Autor děkuje za � nanční podporu Městskému úřadu Sušice.
Tisk: TCF print s.r.o., Plzeň
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NAPSALI :

…Oprostit se od viděného, ale nerozpustit se v barvě, 
neztratit její materiální konzistenci, nebýt její tíží připou-
tán k zemi, nýbrž být nesen vzhůru. To je patrně zákon 
formy v díle M. Čelakovského. Vždyť existuje tíha, která 
táhne vzhůru, která nás pozvedá nad nás…

Kurt Anglet, duchovní

…To co je nevyslovitelné slovy, ta tajemná řeč kamenů, 
země, světla je zde zobrazena tak, jak ji autor vnímá. Řekl 
bych, že je jakýmsi překladovým slovníkem pro nás. Koli-
krát jsem až po shlédnutí těchto obrazů uslyšel onu tajem-
nou krásu oblohy, nebo těžký a trnitý hrozen větviček…

Ludvík Kovář, výtvarník

…U Čelakovského mluví kámen za kámen. To není 
málo. Může mi být vytknuto, že si protiřečím, když řek-
nu, že Čelakovský není malířem monumentálních pláten. 
Formáty by tomu mohly nasvědčovat. Nedejme se zmást. 
Naopak. Jeho plátna mají to, co řekl Paul Eluard o moři 
„slza obklopená ze všech stran slanou vodou“…

Jindřich Krátký, malíř


