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Spolu s dalšími aktivitami u příležitosti 30. výročí svého založení 
připravila UVUP výstavu zhruba 40 svých členů a jejích hostů 
věnovanou krajině. 
Je tak poctou současných umělců krajinomalbě i malířům, 
pro něž byla krajina důležitým zdrojem umělecké tvorby. 
Náležel k nim také Vladimír Levora, výtvarník, 
jehož letošní 100. výročí narození připomene vystavený obraz 
Šumavská osada. Dílo bylo zapůjčeno ze sbírkového fondu 
Galerie Klatovy/Klenová, u jejíhož zrodu Vladimír Levora stál 
a byl jejím prvním ředitelem.
Každý z vystavujících autorů přináší svoji uměleckou výpověď 
o krajině, v níž žije, setkává se, těší se s její obyčejností i krásou. 
O této inspiraci vypovídají i samotné názvy obrazů: 
Duše krajiny, Červené kameny, Krajina, která sytí, Jezero v horách, 
Krajina mé duše, Achátové nokturno, Poslední mrak a první hvězda, 
Zimní paprsky, Cesta v lese, Pálava, Kosení, Houby… 
Výstava tak přináší mnoho zajímavých pohledů na soudobou 
krajinomalbu nejen v regionu.   



VLADIMÍR LEVORA
* 14. července 1920, Křížovice u Plánice – 27. května 1999, Klatovy

Vladimír Levora byl grafik a malíř, zakladatel galerie na hradě Klenová, hrdina, který za druhé světové 
války bojoval v československé armádě na východní frontě, v 50. letech politický vězeň komunistického 
režimu.
Před válkou, v době studií v Plzni, se zapojil do odbojové skupiny. Po jejím prozrazení uprchl v červenci 1939 
z Plzně přes Beskydy do Polska. Po obsazení Polska Sovětským svazem a nacistickým Německem se po-
kusil spolu s dalšími přejít zpět přes Zakarpatskou Ukrajinu, byl ale udán a zatčen orgány NKVD a poslán do 
gulagu na Vorkutě. Tam byl vězněn až do roku 1942, kdy byli občané Československa amnestováni. Dne 9. 
prosince 1942 byl v Buzuluku zapsán do 1. československého polního praporu, se kterým se jako člen kulo-
metné roty zúčastnil bitvy u Sokolova. Byl v bojích těžce zraněn a domů se vrátil jako válečný invalida. Roku 
1948 byl vyznamenán Sokolovskou pamětní medailí.
Po válce obnovil studia oboru výtvarná výchova na Pedagogické fakultě v Plzni u Františka Kolihy, Jaroslava 
Krátkého a Jana Weniga. Roku 1951 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců. Po absol-
vování Pedagogické fakulty pracoval na obnově válkou zničeného nádraží v Plzni a v letech 1954–1962 jako 
výtvarník v podniku Kozak, Klatovy. Sepsal své zážitky z gulagu a rukopis nazvaný „Bez svatozáře a vavřínu“ 
dával číst svým známým. Na základě udání byla u něj provedena domovní prohlídka a rukopis jeho třídílné 
autobiografie StB zabavila a zničila. Roku 1958 byl odsouzen na 18 měsíců vězení za „pobuřování proti re-
publice“ a „hanobení spojeneckého státu“. Byl vězněn na Borech a ve Valdicích.
V 60. letech pracoval Vladimír Levora v Klatovském divadle jako scénograf a roku 1963, po zrušení divadla, 
byl převeden do Okresního domu osvěty a pověřen přípravou a řízením okresní galerie. Sám objevil zpustlý 
hrad a zámek Klenová a vlastním úsilím se zasloužil o  jeho záchranu. Přesvědčil předsedu místního JZD 
Františka Bytle, aby mu poskytl stavební četu, získal finance z tehdejšího ONV a začal s rekonstrukcí. Po 
skončení nejnutnějších oprav hradu i zámku osobně navštívil Národní galerii a všechny oblastní galerie a vy-
žádal od nich zápůjčky soch a obrazů. Již 19. července 1964 byla na zámku otevřena první expozice ještě 
jako součást Domu osvěty a v listopadu téhož roku se galerie osamostatnila. Levora měl na nutné opravy 
hradu pouze omezené prostředky a proto spolu s partou nadšenců sám vyřezával náletové dřeviny, kácel 
stromy, opravoval hradby i chodníky, obnovoval bývalou zámeckou oboru a betonoval sokly pro sochy. Galerii 
Klatovy/Klenová vedl do počátku normalizace roku 1974, kdy byl propuštěn.
Po roce 1989 znovu sepsal své zážitky z gulagu a vydal je pod názvem „Ze stalinských gulagů do česko-
slovenského vojska“ a připravil rukopis další knihy „Tak zase taková sranda to nebyla“, který dosud čeká na 
vydání. Zemřel v Klatovech 27. 5. 1999 ve věku 78 let. Roku 2015 mu Ústav pro studium totalitních režimů 
udělil in memoriam pamětní medaili „Za svobodu a demokracii“. Díla Vladimíra Levory nejsou řádně zdoku-
mentována. Z jeho poválečné tvorby se v Plzni zachovala leptaná skla v oknech na průčelí Hlavního nádraží. 
Jako restaurátor se podílel na obnově renesančních sgrafit plzeňské radnice. Věnoval se krajinomalbě z Po-
šumaví a vytvořil mnoho nástěnných maleb a sgrafit spolu s malířem Milošem Holým.



VLADIMÍR LEVORA

Šumavská osada, nedatováno, olej, plátno, 65 × 90 cm



Na okraji lesa 2, 2000, olej, plátno, 70 × 100 cm

BUKOVSKÝ STANISLAV 



ČECH MILOSLAV

Pálava, 2020, olej, plátno, 65 × 90 cm



ČEČILOVÁ ANNA

Krajina, která sytí, 2013, olej, sololit, mosazný kohoutek, 56 × 65 cm 



DEGL JIŘÍ

Zámecká krajina (zahrada), 2002, akvarel, 56 × 39 cm



ĎURIŠ MILAN

Irská krajina II, 2013, akryl, plátno, 70 × 60 cm



FIALA VÁCLAV

Zahrada v Milči I, 2012, akvarel a pastel, 66 × 90,5 cm



FIFKA GUSTAV

Zimní den – pohled z okna, 2017, keramika – pórovina, 
barevné glazury s barevnými pigmenty, dřevěný rám, 45 × 46 cm



FILA DAGMAR

Barvy v krajině, nedatováno, olej, plátno, 58 × 41 cm



FROLÍKOVÁ JANA

Červené kameny, 2020, akryl a olej, plátno, 100 × 100 cm



HAŠEK LUKÁŠ

Na levý praporek, 2016, akryl, plátno, 50 × 70 cm 



HAUSNER MILOŠ

Podzimní stráň II, 2017, kombinovaná technika, 70 × 100 cm



HAUSNER JAROSLAV

Finlandia, 2011, digitální tisk, 50 × 70 cm



HELUSOVÁ MILENA

Velmi pozdní otavy, 1995, olej, plátno, 90 × 100 cm



HOJA KAMILA ŠEDÝ

Poslední mrak a první hvězda, 2019, olej, plátno, 80 × 80 cm



HRANÁČOVÁ ZDEŇKA

Pokoseno II, 2020, akryl, plátno, 80 × 60 cm



HYNČÍK VÁCLAV

Česáci čaje, 2008, fotografie, forex, 60 × 90 cm 



JELÍNEK JAN

Achátové nokturno, 2017, olej, sololit, 39,5 × 39,8 cm



KOCMAN BEDŘICH

Mišpule, 2020, kamenotisk, 110 × 80 cm



KOPEČKOVÁ ALICE

Němčice, 2017, olej, plátno 50 × 60 cm



KRÁTKÝ JINDŘICH

Šumava 1950, 2020, olej, plátno, 120 × 100 cm  



MONHARTOVÁ KVĚTA

 Kóty, 2006, akryl, plátno 160 × 105 cm



MUTINSKÝ PAVEL

Ze Splitu, 1986, olej, plátno, 65 × 75 cm



PAŠEK KAREL

 Podivohudný sen, nedatováno, olej, plátno, 74 × 54 cm



PLEŠMÍDOVÁ ANNA

Houby, nedatováno, kombinovaná technika, 40 × 50 cm



PLOCAR MILAN

Krajina u Žlutic, 2019, akryl, plátno, 70 × 90 cm



POTŮČKOVÁ NADĚŽDA

 Krajina mé duše, 2019, akryl na plátně, 80 × 80 cm 



SIKA VÁCLAV

Krajina VII, 2020, akryl, plátno, 120 × 100 cm



SLÁMOVÁ IRINA

Zima v mokřinách, 2019, olej, plátno, 35 × 40 cm



ŠLECHTOVÁ VĚRA

Slavnosti zahrady, 2020, plátno, olej, 70 × 50 cm 



ŠLOUFOVÁ LYDIE

Lhota 1, 1985, akvarel, 39 × 47 cm



TÁZLER MIROSLAV

Jezero v horách, 2020, akvarel, 70 × 100 cm



VACKOVÁ JANA

Tropická krajina s motýlem, 2020, litohrátky s koláží, 100 × 70 cm



VENDOVÁ HELENA

 Sevření, 2020, akryl, deska, 100 × 70 cm



VLACH JIŘÍ

Brána, 2020, olej, plátno, 60 × 60 cm



VRTĚLOVÁ JANA

Louka v Peci pod Čerchovem II, 2019, olej, plátno, 100 × 110 cm



ZAJÍČKOVÁ MARIE

Kašperk, 2019, akryl, 46 × 60 cm



ZAPLETAL JAROSLAV

Zimní krajina, nedatováno, kombinovaná technika, 70 × 120 cm





Virtuální katalog Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s. 
k výstavě Barva v krajině v Galerii Jiřího Trnky 22. 7.–16. 8. 2020.

Poděkování náleží Galerii Klatovy/Klenová 
za zapůjčení obrazu Vladimíra Levory Šumavská osada

Na titulní straně výřez obrazu Lukáše Haška Na levý praporek
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