
P A V E L   S U K D O L Á K 
B  A  R  E  V  N  Ý    L  E  P  T

4.  2 .  –  1 .  3 .   2009

galerie jiřího jílka, sady 1.máje, šumperk
zahájení ve sTředu 4. února v 18.00 hodin
oTevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění 

v recepci penzionu g
s podporou granTu minisTersTva kulTury

P a v e l  S u k d o l á k
21. 9. 1925 narozen v humpolci
1945 – 1948 ČvuT praha, profesor cyril Bouda
1948 – 1950 akademie výtvarných umění v praze, 
 grafický ateliér profesora vladimíra silovského
1954 – 1957 aspirantura na avu, asistent v ateliéru v.silovského
od roku 1952 člen sČug hollar a umělecké Besedy,
účastní se spolkových výstav, samostatně vystavuje od roku 1956, 
v zahraničí (stuttgart) prvně roku 1965
věnuje se volné i užité grafice, knižním ilustracím, 
získal řadu domácích i zahraničních ocenění
(1957 vídeň, 1962 lugano, 1969 Florencie, 1999 cena nadace hollar),
je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách 
adresa: ve střešovičkách 73/48, 160 00 praha 6 
telefon: 224 319 681

Segmenty, 57 ,5 x 46,5 cm

Černá a bílá, 52,2 x 48,5 cm



Znamení II, 55,5 x 48 cm Záznam události, 55 x 48 cm 



Soustředěná a po léta do sebe ponořená je grafická práce Pavla 
Sukdoláka, přívětivá jak on sám. Nenásleduje halasné proudy doby, drží 
se ticha vlastní cesty, šťastně nalezené nedlouho po studiích u Vladimíra 
Silovkého a krátce předtím i u Cyrila Boudy. Vrstevník sochaře Jiřího 
Jílka, malířů Františka Dvořáka, jen málo staršího Jaroslava Uiberlaye 
i záhy zemřelého Miloslava Jemelky, podobá se jim všem sdílenou úctou 
k řemeslu.

Ryté linie jehlové kresby a jemné barvy, navrstvené soutiskem 
kovových matric řemeslně náročného barevného leptu veškeré jeho 
práci dominují. K rozvržení použitý poddajnější pastel usnadňuje 
naladění. Často je ale natolik nezaměnitelný, že stává se sám zároveň 
podobou cílovou a na výstavách lepty doprovází. Spolu s nimi jemně 
dotýká se křehké krásy všeho bytí v jejích ustavičných proměnách. 

Věcně určité a čitelně zobrazující, často měkkou geometrií kruhu 
vymezené znaky mimoslovní řeči komorně laděné výtvarné básně 
čerpají podněty v přírodě; všudypřítomné, živé a v paměti tvárným 
procesem zrání v čase až na dno prohloubené. Co nadosah za oknem 
děje se, rodí a zaniká, aby se vracelo svěží a obnovené, prorůstá v jediné 
a doptává se tak po prvopříčinách. A všechno to tíhy zbavené, snad jen 
liniemi kresby k zemi připoutané, lehce se vznáší, vlastním tlumeným 
světlem prozářené. Blízké i vzdálené prolíná se tu a ladí do vyváženého 
celku zjevně kosmické povahy, pevněji ukotveného pouze střídmým 
názvem jinak už mlčenlivých, ale o to výmluvnějších vizí většinou ani 
nedatovaných grafických listů. Proto se raději zdržím planého slovního 
rozmělňování.

Po nejmladším Janu Krtičkovi je letos Pavel Sukdolák v programu  
autorem nejstarším. Od Jendova objektu, zahrnujícího do sebe celý 
prostor galerie, obrací pozornost k tiskům zblízka postupně čteným 
a vrací jim tak plochu zdí a stolů. Přesto a navzdory odlišnému způsobu 
práce i pojetí instalace, rozdílu věku a generačnímu posunu ve  vnímání, 
je obojí opět jen různým „výstupem na tutéž horu“. Jenom jinak zvolenou 
či bytostně danou cestou návratu k přirozenému řádu a jeho zobrazení 
ryzí výtvarnou řečí. Oba tak rovnocenně rozvíjejí souvislou linii galerie 
v její plné šíři a výrazové škále, a obojí v ní je stejně věrohodné.

Miroslav Koval, prosinec 2008 Černá díra, 52 x 45 cm



Rub a líc, 52 x 46,ř cm Šedá spirála, 53 x 47 cm 



Prostor III, 51,5 x 48,5 cm  Modrá mušle, 55 x 49 cm 



Okno VI, 55,5 x 47,5 cm Bez názvu, 51 x 48,5 cm


