
Vernisáž 29. 4. 2016 v 17 h
Výstavu uvede PhDr. Karel Jaroš, kurátor Orlické galerie

V hudebním programu vystoupí
žáci ZUŠ Rychnov nad Kněžnou  
 

Logo Orlické galerie a písmo © Iveta Hostašová

Čtyři roční doby malíře
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otevřeno denně mimo pondělí
9–13 h a 14–17 h
v dubnu do 16 h

tel. +420 494 534 015
e-mail: galerie@moh.cz
www.moh.cz

Oldřich Hlavsa (1889-1936), Plovárna na Divoké Orlici u Potštejna, 20.-30. léta 20. století

Sbírky Orlické galerie v Rychnově nad Kněžnou

Oldřicha Hlavsy (1889-1936)
Valdštejnská ulice, 30. léta 20. století
Olej na plátně
Sbírky Městského muzea v Letohradě



Čtyři roční doby malíře  
Oldřicha Hlavsy (1889-1936)

se rozsahem a kvalitou svých umělec-
kých sbírek řadí mezi nejvýznamnější 
galerie v České republice. Galerie vy-
tváří, odborně spravuje a zpřístupňu-
je sbírky českého výtvarného umění 
od přelomu 19. a 20. století až po díla 
současných autorů. Stálá expozice  
ze sbírek galerie a pravidelně obmě-
ňované autorské, kolektivní a téma-
tické výstavy seznamují návštěvníky 
s významnými hodnotami českého 
moderního a současného výtvarného 
umění. Galerie rovněž připravuje 
doprovodné programy k výsta-  
vám, přednášky a další kulturní  
a vzdělávací pořady.

Od roku 2014 galerie prochází 
rozsáhlou rekonstrucí a bude znovu 
otevřena po jejím ukončení na jaře 
roku 2016.

Orlická galerie využila této přestávky 
v expoziční činnosti hradecké galerie 
a zapůjčila si pro letošní sezónu tři 
obrazové kolekce, reprezentující po-
zoruhodný fond galerie a zachycující 
tři základní etapy českého výtvarného 
umění ve 20. století.

Do kolekce autorů ovlivněných sur-
realismem jsou zařazena díla Josefa 
Istlera, Františka Janouška, Františka 
Muziky, Václava Tikala a Vojtěcha 
Titelbacha. 

Skupinu ´42 a tvorbu jejích přísluš-
níků zejména z první poloviny 40. let 
20. století reprezentují díla Františka 
Grosse, Františka Hudečka, Jana Kotí-
ka, Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, 
Jana Smetany a Karla Součka.

Velice silně a reprezentativními díly je 
zastoupena kolekce prací představite-
lů české abstraktní malby, kterou na 
přelomu 50. a 60. let ovlinil informel: 
Jiřího Balcara, Zdeňka Berana, Bedři-
cha Dlouhého, Vladimíra Fuky, Jana 
Koblasy, Mikuláše Medka, Roberta 
Piesena, Antonína Tomalíka a Jarosla-
va Vožniaka.

Žně, 30. léta 20. století
Olej na lepence
Obrazárna P. Jana Selichara  
v Rybné nad Zdobnicí

Partie na Zdobnici, 20. léta 20. století
Olej na plátně
Soukromá sbírka

Oráč na Rybnou, 20. léta 20. století
Olej na plátně

Soukromá sbírka

Zdobnice v ledu, 30. léta 20. 
století
Olej 55×60 cm

Sbírky Česká spořitelny


