OTAKAR SEDLOŇ

* 13. 8. 1885 Trpín u Poličky
† 18. 10 .1973 Praha
Otec malíře, učitel Tomáš Sedloň, působil
v Trpíně u Poličky, později v Merklovicích
u Vamberka a nakonec v Doudlebách nad Orlicí,
kde se stal ředitelem školy.
1904 – maturita na reálném gymnáziu
v Kostelci nad Orlicí
1904 - 1908 – Uměleckoprůmyslová škola
v Praze (prof. Em. Dítě,
prof. K. V. Mašek, prof. J. Schikaneder)
1908 – složil státní zkoušku způsobilosti k vyučování kreslení na reálných
gymnáziích a nastoupil na reálku v Lipníku nad Bečvou,
po roce přešel na reálku do Brna, kde utrpěl těžký úraz
1915 – po zlepšení zdravotního stavu nastoupil na reálce v Lounech
1918 – jmenován definitivním profesorem na reálce v Brně, tam však už
nenastoupil a na vlastní žádost odešel do výslužby
20. - 40. léta 20. století – pracoval zejména jako malíř-portrétista v Praze
v ateliéru na Národní třídě (podobizny členů rodiny ministra A. Rašína,
spisovatele Holečka, básníka Kaminského apod.), jeho obrazy
zakoupila řada tehdejších bank, ministerstev a dalších institucí; mimo
Prahu a studijní pobyty v zahraničí dlel každoročně několik letních
týdnů v rodině svého bratra Josefa v Žamberku
1922 – Jadran, studijní pobyt
1925 – Paříž, studijní pobyt
1927 – Podkarpatská Rus, studijní pobyt
1933 – Rumunsko, studijní pobyt, stal se členem Spolku výtvarných umělců
Myslbek, s nímž vystavoval na spolkových členských výstavách
50. - 60. léta 20. stol. – odmítl se zúčastnit konkurzu na portrét Klementa
Gottwalda, situaci si zhoršil kritikou kolegů-malířů a konflikty, které
vyvolávaly jeho zápisy v návštěvních knihách jejich výstav, skončily
vyloučením ze SČSVU
1972 – bylo mu navráceno členství ve SČVU
18. 10. 1973 – zemřel v Praze, na vlastní přání byl pochován ve Vamberku
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které se koná
ve čtvrtek 30. dubna 2009 v 16 hodin
ve výstavních prostorách Orlické galerie
ve II. patře Kolowratského zámku

VÁCLAV SEIDL

* 4. 4. 1886 Praha
† 27. 10. 1942 Rychnov nad Kněžnou
1905 – absolutorium na Učitelském ústavu
v Praze; studium na soukromých
malířských školách Karla Reisnera a prof. Felixe Jeneweina
1907-1911 – studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof.
Jakub Schikaneder)
1910 – Světlá n. Sázavou, Ledeč, první samostatné výstavy (100 obrazů
z Posázaví), první letní pobyt v Liberku v Orlických horách
srpen 1911 – Česká škola v Liberku, samostatná výstava
1911 -1912 – studium na Akademie Julian, Paříž,
soukromá studia v evropských galeriích
srpen 1912 – Rychnov n. Kn., samostatná výstava (60 obrazů)
1914 -1918 – (I. světová válka) V.S. povolán do armády, následky
válečných zranění a tyfové nákazy nesl po zbytek života
1918 -1927 – manželé Seidlovi se usadili v Praze na Uhelném trhu,
později v Kaprově ulici; V.S. pracoval jako člen Komenského
komitétu pro uměleckou výchovu mládeže
1927 – Seidlovi opustili Prahu a přestěhovali se natrvalo do Rychnova,
malíř si zde nechal postavit vilu na Sibiři a získal řadu přátel, jeho
stolní společnost se pravidelně scházela v pivovaru U Mikšů
1934 – Rychnov n. Kn., samostatná výstava
1939 – Rychnov n. Kn. , I. výstava rychnovských malířů
1940 – Výstava Národ svým výtvarným umělcům, Hradec Králové; MŠNO
zakupuje z výstavy pro Moderní galerii v Praze Seidlovy obrazy
Polní cesta u Poustek a Jaro na potoce ve Včelném
1941 – Rychnov n. Kn. , II. výstava rychnovských malířů
1942 – Rychnov n. Kn., III. výstava rychnovských malířů,
pro Václava Seidla se stala výstavou posmrtnou

Výstavu uvede
PhDr. Karel Jaroš
Účinkují
X-tet Rychnov nad Kněžnou
pod vedením Mgr. Dagmar Zemánkové

Václav Seidl, Liberk, 1913

Jindřich Šimek, Motiv z Orlických hor

JINDŘICH ŠIMEK

* 11. 7. 1901 Doudleby nad Orlicí
† 19.12.1979 Rokytnice v Orlických horách

1908 - 1919 – rodina Šimkových se
přestěhovala do Horního Jelení,
první kontakty mladého Jindřicha
s malířstvím, pomáhal svému strýci
Aloisu Šimkovi s malbou kulis, školil se
při svých návštěvách u krajináře Jana
Honsy v Běstovicích
1919 – odešel s bratrem Jiřím do Prahy, živil se v různých povoláních, školil
se v letních malířských školách A. Kalvody, F. Kavána a O. Bubeníčka
a začal fotografovat, malířské pobyty na Šumavě a v jižních Čechách
1928 – Vimperk, první samostatná výstava
1930 – Sušice, samostatná výstava, studijní cesta do Itálie
1931 – Klatovy, Vimperk, samostatné výstavy
30. léta 20. stol. – další studijní cesty do Itálie, Rakouska, na Slovensko
a Zakarpatskou Ukrajinu, členem Spolku výtvarných umělců Myslbek
(do r. 1943), se kterým vystavuje na členských výstavách
1945 - 1948 – studium na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Otakar
Nejedlý), členem Syndikátu výtvarných umělců
1950 – účastnil se výstavy Výtvarná úroda v Praze, členem SČSVU, žil
a působil převážně v Praze
60. léta 20. stol. – stále častěji se vracel do Orlických hor a zřídil si svůj ateliér
v Pěčíně
1967 – přestěhoval svůj ateliér do Rokytnice v Orlických horách, kde žil
a působil až do své smrti, vystavoval na výstavních akcích pobočky
ČFVU v Hradci Králové
1976 – Síň Františka Kupky, Opočno, samostatná výstava
1977 – Rokytnice v Orlických horách, samostatná výstava
19.12.1979 – zemřel ve svém ateliéru v Rokytnici v Orlických horách

