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SPELLBOUND BY SOUTHERN LANDS

Karel Šlengr, Alžír, 1931

LUDVÍK ČERNOVICKÝ
Pocházel z Turnova ‒ narozen r. 1878. Za 1. světové války se dostal na jih a pak do čsl. 
legií. Byl inženýrem a malba byla jeho zálibou.

OTAKAR ČÍLA
Pocházel z Nové Paky, kde se r. 1894 narodil. Osud ho díky 1. světové válce zavál do 
Ruska, na Bajkal, na Ural, do Vladivostoku. Po válce navštívil Čínu a Indii a v r. 1926 
odjel do Albánie. Motivy ze života těchto odlehlých krajů se staly častými náměty jeho 
obrazů.

SCHWARZ
Narodil se v r. 1880 u Moravského Krumlova. Studoval ve Vídni a v Praze. Větší část 
jeho tvorby se ale týká grafiky.

EDVARD WIRTH
Pocházel z Chotěboře (nar. 1870), ale vyrůstal v Rumunsku, kam se rodiče přestěhovali. 
Studoval na Akademii v Benátkách, působil jako profesor na Akademii v Káhiře.  
Po r. 1918 se vrátil do ČSR a žil v Brně. Procestoval jižní a východní země a život  
v nich tvořil náměty jeho děl. Po svém návratu do střední Evropy hodně vystavoval.   
Z výstavy obrazů s motivy z Egypta v r. 1924 v Moravské Ostravě pochází toto dílo.

KAREL ŠLENGR
Pocházel z Chomutic u Hořic v Podkrkonoší, kde se v r. 1903 narodil. Studoval v Paříži. 
V r. 1931 podnikl cestu do Alžíru a Tunisu, na Sicílii a do Itálie. Z této jeho cesty pochází 
dané dílko ‒ rychlá malířská skica, kterou v r. 1932 zakoupila Záložna v Novém Bydžově 
z výstavy, kterou tam pořádal.

J. NIKOLOV
Další z bulharských umělců studujících a pracujících v Čechách. Žák 
Jakuba Obrovského.



Josef (Liška) Písecký, Při západu slunce

Po ukončení studií na Akademii výtvarných umění či Uměleckoprůmyslové škole 
odjížděla, či pěšky odcházela řada mladých malířů na zkušenou do ciziny. Mladí pánové, 
či vlastně kluci, kteří se hodlali věnovat krajinomalbě, odcházeli za jižním sluncem do 
Itálie nebo na Balkán a někteří z nich se vydali až do severní Afriky ‒ do Maroka, Tunisu, 
Alžíru, Egypta a dokonce i do Indonésie. Některé malíře jižní kraje natolik uchvátily, že 
poznamenaly jejich celoživotní tvorbu. V kolekci obrazů České spořitelny se nachází řada 
takových témat a některé z nich tato výstava nyní představuje. Opět se zde setkáváme  
s řadou neprávem zapomenutých jmen.

JOSEF (LIŠKA) PÍSECKÝ
Pocházel z Kroměříže, kde se narodil r. 1878. Řemeslu se vyučil v Quastově škole 
v Písku a dále rozvíjel svoji malbu sám uprostřed krajin jižní a střední Evropy. Na 
Jadran jezdil opakovaně. Do Dalmácie a na ostrov Lopud se v letech 1928‒1946 vrátil 
sedmkrát. Svůj pohled na Dubrovník i pobřežní horu na dalším obraze zobrazil ve 
stylu divadelně efektní scenérie.

IMRICH PLEKANEC
Narodil se r. 1908 u Prievidzy, strojní průmyslovku vystudoval v Osijeku v Chorvatsku 
a k malování se propracoval od chorvatských soukromých hodin, přes Ukrajinskou 
akademii v Praze až po AVU a třídu prof. O. Nejedlého. Svým obrazem z Viganj  
v Dalmacii, vystihl odpolední vzdušné horko a klid siesty v přírodě jadranského 
pobřeží. 

Vlevo: Josef (Liška) Písecký, Pohled na Dubrovník

Obálka: Imrich Plekanec, Viganj, Dalmacie 

Jaroslav Holeček, Dubrovník

Alois Tužinský (Tužina), Přístav, 1937

Dobri Dobrev, Motiv z Bulharska, 1935

Karel Langer, Moře

Ludvík Kuba, Klášter Treskavec v MakedoniiJaro Procházka, Benátky

JAROSLAV HOLEČEK
Pocházel z Kročehlav, kde se narodil r. 1902. Po absolutoriu na Karlově 
univerzitě působil jako profesor na gymnáziích a při tom maloval. Byl také 
absolventem střední Umprum v Praze.

JARO PROCHÁZKA
Narodil se r. 1886 na pražském Vyšehradě. Jeho studia přerušila 1. světová 
válka. Narukoval a prožil ji mj. i v Itálii jako plukovní malíř zobrazující 
často z balonu pozice nepřátel. Maloval města a lidi v nich.

ALOIS TUŽINSKÝ (TUŽINA)
Narozen 1907, studoval malířství na Ukrajinské akademii v Praze. Hodně cestoval po 
celé Evropě a z jeho cest pochází řada děl zachycujících atmosféru vody, hor a měst.

LUDVÍK KUBA
Narodil se v Poděbradech r. 1863 a k malbě se dostal oklikou až po studiích na 
varhanářské škole, na učitelském ústavu a po studiu slovanských jazyků, které ho 
přivedlo k folkloristice a etnografii. Malbu studoval v Praze, v Paříži a v Mnichově. Žil  
v Mostaru, v Itálii a opakovaně se vracel na Balkán, odkud také pochází jeho pohled 
na klášter ve skalách nad Prilepem.

Malíř podle signatury neidentifikován, Rybářské bárky na moři

Signatura VF (V. Filipovičová dle prodejního dokladu),  Moře
Bližší údaje o autorce nebyly zjištěny.

DOBRI DOBREV
Patřil mezi řadu Bulharů, kteří studovali na pražské Akademii. Narodil se r. 1898. 
Po studiu se vrátil domů do Bulharska, ale od r. 1929 žil a pracoval v Praze.

KAREL LANGER
Narodil se r. 1878 v Jaroměři a patřil mezi žáky Julia Mařáka. Po studiu odjel do 
Dubrovníku, kde se na delší dobu usadil.


