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Orlická galerie získala významnou akvizici
Nově do své sbírky získala Orlická galerie, pobočka Muzea a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou, soubor dvanácti obrazů Miloslava Holého. Tato akvizice je
významná hned z několika důvodů.
„Cyklus „Slatinský rok“ malíře Miloslava Holého je pro naše sbírky důležitý nejen
z uměleckého hlediska. Opomenut nemůže být totiž ani dokumentační aspekt, neboť se tento
soubor obrazů vztahuje ke konkrétní lokalitě v Orlických horách, a to obci Slatina nad
Zdobnicí. Ta od doby vzniku obrazů prošla podstatnými proměnami,“ říká na úvod ředitel
Muzea a galerie Orlických hor, Mgr. Tomáš Zelenka. Významnou akvizici financovalo
Ministerstvo kultury České republiky. Částečně se na ni podílel také Královéhradecký kraj.
A kdo povolanější nám může povědět více informací než samotný kurátor Orlické galerie
Mgr. Vlastislav Tokoš. „Miloslav Holý spojil svou tvorbu s krajinou Orlických hor a jejím
podhůřím. Svůj zájem věnoval především Slatině nad Zdobnicí a okolí říčky Zdobnice. Po léta
sem zajížděl za motivy a jako profesor pražské Akademie výtvarných umění a později její
rektor a prorektor sem přivedl za krajinnými náměty mnoho svých žáků“. Společně se
slatinským malířem a pedagogem Aloisem Krčmářem vybudoval pro Slatinu nad Zdobnicí
také obrazárnu, pro kterou zapůjčil nebo pomohl získat soubor děl předních českých
výtvarných umělců 2. poloviny 19. století a století 20.
Cykly „Slatinská zahrada“ a pak především „Slatinský rok“ představují vrchol Holého tvorby.
Víc opět doplňuje V. Tokoš „Soubor děl je uceleným a vyzrálým dílem pozdního období
umělce, kdy zúročil předchozí práci jak v grafice a malbě, tak i zkušenosti z Francie. Svoji
celistvostí a lokací jde o pozoruhodné a monumentální dílo, kdy M. Holý zachytil proměnu
oblíbeného místa v letech 1957 až 1960. Vyzrálým expresivním rukopisem s čistou paletou
barev jedinečným způsobem zobrazuje nejen proměňující se krajinu, ale i momentální náladu
místa i vlastní subjektivní intenzivní prožitek“. Na dvanácti obrazech Miloslav Holý zachycuje
koloběh ročních proměn a na nestejných, ale nikoli náhodně vybraných motivech, ilustruje
život v podorlické vsi, a to od atmosféry jarních a letních měsíců plných dynamiky až po
zasmušilost podzimu a drsnou horskou zimu. Zajímavostí je, že M. Holý vybraný motiv
maloval vždy ve stejnou dobu a za stejného osvětlení vícekrát. Každý obraz i jeho jednotlivost
tak patří k tomu nejlepšímu z malířovi krajinářské tvorby.
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O zakoupení cyklu obrazů se přemýšlelo už v počátcích Orlické galerie. Nákup byl však
nakonec odsunut na pozdější dobu. V dalších letech turbulentní vývoj instituce způsobil, že v
jednání o nákupu nebylo již pokračováno. Až nyní se podařilo uvolnit dostatečnou finanční
částku k odkupu. Tím se sbírka Orlické galerie obohatila o výjimečný soubor, který se stane
v tomto roce stěžejním exponátem dlouhodobé výstavy malířů Orlických hor a Podorlicka
s názvem „Rok v Orlických horách“.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 494 534 450, +420
721 261 666
Mgr. Vlastislav Tokoš – kurátor Orlické galerie, tel. +420 494 534 015, +420 607 930 660
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagožka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 739 961 768
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