Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
se smutkem oznamuje, že dne 16. února 2012 zemřel pan

JINDŘICH PERSAN
malíř, keramik, člen UVU plzeňské oblasti
Narodil se 1. května 1935 v Českých Budějovicích. Záhy projevil výtvarné nadání, ale pro svůj třídní původ je nemohl dále studiem
rozšiřovat. To se mu podařilo až po emigraci do Austrálie, kde následně působil jako malíř, keramik, sochař i výtvarný pedagog. Ve svých
dílech pak často přibližoval specifickou krásu tamní krajiny, tak přitažlivou a nezvyklou. Před svým odchodem působil na Karlovarsku
v oboru keramiky a porcelánu, kde také samostatně intenzívně tvořil hlavně keramické práce pro architekturu a zahradní keramiku,
spolupracoval s dalšími, zejména karlovarskými výtvarníky, k nimž náležel třeba Karel Kuneš, Karel Retter, ředitel tamní galerie Jan
Šafránek a další.
Pak se Jindřich Persan rozhodl pro emigraci. Austrálie se mu stala novým domovem, kde pracoval dále v oblasti keramiky, maloval,
kreslil, vytvářel plastiky. O jeho práci se zajímal tamní odborný tisk, stával se známým umělcem. Posléze ale vítězila povinnost k těm,
kteří ve staré vlasti zůstali, takže se po pádu režimu vrací zpět. Zprvu opět do Karlových Varů a zakrátko přesidluje do Plzně. Stává se
členem UVU plzeňské oblasti a tichým, nicméně pilným výtvarníkem.
Tvoří nadále, pokud zdraví dovolovalo, keramické práce, tedy spíše komorní plastiku, v níž dokládal svoji zkušenost s keramickým
materiálem, jemuž dával sumární tvar a kultivovanou střídmou barevnost. Tato barevná úspornost jako by přešla i do obrazů. Snad to
bylo i zvolenými tématy, která spíše vedla k meditaci a ztišení. Jen občas, zejména pak v portrétu, nalezneme v ozvěně živý barevný
akcent. Z kontextu tvorby Jindřicha Persana známe také díla inspirovaná duchovními tématy, Starým i Novým zákonem. Autora
samozřejmě zajímaly i další otázky lidského bytí, z nichž některé řešil s nadsázkou, jemným humorem a lehkou ironií. Protipólem pak byla
díla s motivy opuštěných domů, tedy tichá samota věcí i člověka, který, ač obklopen lidmi, zůstává osamocený.

Poslední rozloučení s panem Jindřichem Persanem se koná v pátek 24. února 2012 ve 12 hodin
ve Velké obřadní síni Ústředního hřbitova v Plzni.

Čest jeho památce!

