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

TISKOVÁ ZPRÁVA

Václav Radimský – Na vlnách impresionismu
Vernisáž: 5. 6. 2014 v 17.00 hod.
Termín výstavy: 5. 6. – 17. 8. 2014
Místo konání: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava
Úvodní slovo kurátorka výstavy: Jana Bojanovská
Komentovaná prohlídka: 17. 6. 2014, v 17.00 hod.
Výběrem malíře Václava Radimského bychom chtěli navázat na úspěšné projekty, které
OGV připravila v minulosti, a to zejména na výstavy předních českých krajinářů a žáků Julia
Mařáka - Aloise Kalvody, Romana Havelky, Františka Kavána a v neposlední řadě také na loňskou
přehlídku díla Antonína Hudečka.
Retrospektivní výstava prezentuje rozsáhlou malířskou tvorbu Václava Radimského,
českého krajináře přelomu 19. a 20. století, zaníceného impresionisty a přítele francouzských
malířů Paula Cézanna a Clauda Moneta. Přestože jako jeden z mála českých umělců dosáhl
již za svého života skutečného uznání v Paříži, v domácím prostředí byla jeho tvorba přijímána
rozporuplně a velmi dlouho zůstával ve stínu svých slavnějších vrstevníků Antonína Slavíčka
a Antonína Hudečka.
Jeho postupný a zasloužený návrat na výsluní můžeme sledovat až v posledních letech,
kdy se názor na Radimského malířskou tvorbu poněkud změnil. Zejména obrazy z období jeho
pobytu ve francouzském Giverny patří v současné době k nejvyhledávanějším na českém trhu
s výtvarným uměním a především jsou kladně hodnoceny odbornou veřejností.
Kromě obrazu „Polabí“ z majetku jihlavské galerie se podařilo na tuto výstavu zapůjčit
významná díla ze sbírek předních českých muzeí a galerií v čele s Moravskou galerií v Brně. Dále
pak zde budou zastoupeny například Západočeská galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Muzeum moderního umění v Olomouci, Galerie hlavního města Prahy, Alšova jihočeská
galerie na Hluboké a Regionální muzeum v Kolíně. Soukromé sbírky pak zastupuje pražská Galerie
Kodl. Celkem tedy bude v prostorách OGV na Masarykově nám. vystaveno kolem 50 Radimského
obrazů.

Václav Radimský – stručná biografie:
6. 10. 1867

narozen v Kolíně jako Václav Jan Emanuel Radimský
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1887 – 1888
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1894
1895

studium na kolínském reálném gymnáziu
soukromá krajinářská škola Eduarda von Lichtenfelse ve Vídni
první účast na výroční výstavě Krasoumné jednoty
návštěva Mnichova a krátce studium na tamní Akademii u Eduarda Schleicha
odjezd do Francie, Paříž
pobyt v Barbizonu
poprvé obeslal Salon Société des Artistes Français (obraz Zahrada v Barbizonu)
odchod za Monetem do Giverny
získal už ve svých sedmadvaceti letech na Salonu první medaili (za Studii
kapradin v Barbizonu), další medaili získal na mezinárodní výstavě v Rouenu.
Trvale se usadil v La Bergamottu v Le Gouletu u města Vernonu.
poprvé vystavil v Praze v Topičově salonu 88 obrazů a seznámil tak Pražany
s francouzským impresionismem, jeho obraz zakoupila Nová pinakotéka
v Mnichově
obdržel bronzovou medaili na Světové výstavě v Paříži, výstava v Miethkeho
galerii ve Vídni
výstava v pražském Rudolfinu
v létě cesta po Holandsku
první výstava v Galerii Bernheim v Paříži
seznámil se se svou budoucí manželkou, o 9 let mladší Francouzkou Louisou
Fromontovou z Vernonu,
souborné výstavy v Hamburku, Kielu a Lipsku
narození jediné dcery, která v necelém půlroce zemřela na spálu
souborná výstava v pražském Rudolfinu
provozoval s bratrem Ladislavem továrnu na výrobu konzerv s potravinami
s názvem Bohemia
vstoupil do Jednoty umělců výtvarných v Praze, francouzský prezident
Raymond Poincaré zakoupil dva Radimského obrazy
v důsledku první světové války byl Radimský jako rakouský občan nejprve
uvězněn ve věznici v Rouenu, později internován v Gouletu
v prosinci svůj dům La Bergamotte v Gouletu prodal
návrat s manželkou Louisou domů do rodinného statku v Pašince u Kolína
první výstava po návratu domů v Topičově salonu v Praze, vystavil 40 obrazů
na jaře proběhla velká výstava v Galerii Gaupil v Londýně
konají se pravidelné každoroční souborné výstavy Radimského nových obrazů
v Rubešově galerii v Praze
výstava v Domě umění v Moravské Ostravě, (poslední výstava konaná ještě
za malířova života)
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Václav Radimský umírá na zápal plic v kolínské nemocnici

