Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10, 586 01 Jihlava
zřizovatelem organizace je Kraj Vysočina

TISKOVÁ ZPRÁVA

Antonín HUDEČEK
Úvodní slovo: kurátorka Jana Bojanovská
Vernisáž: 24.
24. 5. 2013 v 17.00 hod.
Termín výstavy: 24.
24. 5. – 25. 8.
8 . 2013
Místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Výstava představí výběr z rozsáhlé umělecké tvorby akademického malíře
Antonína Hudečka, jednoho z nejvýznamnějších českých umělců přelomu 19. a 20. století
a hlavního představitele české náladové krajinomalby.
Návštěvník zde uvidí Hudečkovy typické otevřené krajiny, ale i motivy moře,
panoramatické scenérie hor, lesní interiéry a hladiny potoků a řek. Přesto, že Hudeček
studoval na pražské akademii figurální malbu, už v té době se projevilo jeho tíhnutí ke
krajinářství, které bylo rovněž umocněno přátelstvím se studenty Mařákovy krajinářské
školy, s nimiž často zajížděl pracovat na Okoř. Malování v plenéru pak bylo pro Hudečkův
další malířský vývoj rozhodující a k figurálním motivům se vracel pouze výjimečně. Hlavním
námětem jeho tvorby se stává výhradně krajina, v níž se snaží zachytit atmosféru okamžiku
a nálady v různých denních dobách.
Kromě obrazů z majetku OGV v Jihlavě se podařilo zapůjčit na tuto výstavu
významná díla ze sbírek předních českých galerií v čele s Národní galerií v Praze
a Moravskou galerií v Brně, dále pak zde budou zastoupeny například Alšova jihočeská
galerie na Hluboké, Galerie hlavního města Prahy, Východočeská galerie v Pardubicích,
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem a Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Celkem tedy bude v prostorách OGV
na Masarykově náměstí vystaveno přes 40 Hudečkových děl.

Antonín Hudeček – stručná biografie:
Narozen 14. ledna 1872 v Loucké u Budyně nad Ohří
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studium na Reálném gymnáziu v Roudnici nad Labem
Akademie výtvarných umění v Praze (figurální přípravka Maxmiliána Pirnera)
zakládající člen SVU Mánes
studium v Mnichově na soukromé škole slovinského malíře Antona Azbého
člen Spolku českých výtvarníků Škréta v Mnichově
mnichovská Akademie (škola figuralisty Otto Seitze)
Akademie výtvarných umění v Praze (speciálka figurální malby Václ. Brožíka)
Okořské období
realizuje symbolistní náměty a obraz Pohádka
první výstava ve Vídni
cesta do Itálie a na Sicílii (spolu s Janem Preislerem)
výstava malířů z Worpswede (SVU Mánes)
pobyt ve Starém Kolíně
pobyt v Itálii v Syrakusách
Polické období
první samostatná výstava v Berlíně (Salon Mathildy Rablové)
pracovní pobyt na Rujaně
pracovní pobyt v Solnohradsku
pracovní pobyty v Tatrách
samostatná výstava k 50. narozeninám (Obecní dům Praha)
pracovní pobyt v Dubrovníku
pobyt se synem v Itálii (ostrov Ischia) a na Podkarpatské Rusi
pobyt se synem v Itálii (Benátky)
samostatná výstava k 60. narozeninám (Obecní dům Praha)
pobývá ve vile v Častolovicích
příprava výstavy k 70. narozeninám

11. srpna 1941 Antonín Hudeček v Častolovicích umírá

