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Vladimír Jarcovják

Malíř, grafik a restaurátor. Autor obrazů, ale také rozměrných a monumentálních realizací v tuzemsku i zahraničí 

je jedním z těch poválečných žáků Emila Filly, kteří již krátce po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 

v padesátých letech minulého století formulovali své pojetí života, umění a výrazu oproti tehdejší výtvarné oficialitě. Skupina 

výtvarníků (malířů a sochařů) a teoretiků umění, ke kterým patřil i Vladimír Jarcovják, vytvořili umělecké seskupení Trasa. 

„Trasa znamená cestu a ta vedla jiným směrem, než tehdy přikázaným“ uvádí Eva Petrová, teoretička umění a spoluzakladatelka 

skupiny. Tvorba jednotlivců na jejich vlastních cestách uměleckého vyjadřování nebyla členstvím ve skupině omezována 

a mohla se rozvíjet individuálně v souladu s jejich talentem a naturelem. 

Období šedesátých let tak byla pro Vladimíra Jarcovjáka ve znamení usilování o vlastní malířský výraz. Prošel etapou 

tvorby obrazu s pevnou konstrukcí a výraznou barevností inspirovaných svým nejbližším okolím (zátiší a figurální kompozice) 

k malbě strukturální a symbolické s náměty předmětů a tvarů objektů z historie lidstva a různých slohových období. Vznikaly 

obrazy-objekty s použitím různých materiálů jako dřevo, kov aj. 

Významný byl pro něj rok 1965, kdy získal 1. cenu zahraničního účastníka na výstavě „International Festival of Art“ 

v Los Angeles. Tato cena mu umožnila podniknout v následujícím roce studijní cestu do Itálie a Francie, což znamenalo silný 

podnět k další tvorbě.

Pro dílo Vladimíra Jarcovjáka ve všech obdobích jeho tvorby je velmi důležitá barva. Barva, kterou se snaží měnit na 

výrazovou i obsahovou kvalitu. Obraz je pro něj barevnou výpovědí, která má jistou duchovní náplň. Každá barva pak má 

svou působnost s hlubším obsahem. Své obrazy zásadně nepojmenovává předem, protože práci na tvorbě obrazu nezačíná 

s představou něco popisovat, nebo dávat obrazu nějaký literární obsah. Hotový obraz pak považuje za uměleckou hodnotu, 

mající právo na existenci bez dalších komentářů autora.

 Na současné výstavě v Galerii Beseda, která je první samostatnou výstavou tohoto jedinečného a skromného 

umělce v Ostravě, je představeno 17 obrazů, reprezentujících jeho tvorbu z období let 1977 do současnosti. Některé obrazy 

jsou vystaveny poprvé.

Petr Pivoda

kurátor Galerie Beseda

v Ostravě, říjen 2005
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Vladimír Jarcovják

Painter, graphic artist and restorer. Author of paintings, but also of sizable and monumental realizations inland and 

abroad, is on of those post-war pupils of Emil Fila who shortly after finishing studies at University of applied arts in Prague 

in 1950’s of the last century defined his conception of life, art and expression against artistic officiality of that time. The group 

of artists (painters and sculptors) and art theorists, to whom Vladimír Jarcovják also belonged, established art grouping 

Trasa (Track). “Trasa means path and it lead in different direction than ordered in that time”, says Eva Petrová, art theorist and 

co-establisher of the grouping. The creation of the individuals on their own paths of artistic expressions was not limited by the 

grouping membership and it could develop individually in harmony their talent and nature.

The period of 1960’s was then for Vladimír Jarcovják in token of aspiration for his own painting expression. He passed 

through the period of creation of paintings with solid structure and significant coloring inspired by his closest surroundings (still 

life and figural compositions) to structural and symbolical painting with the theme of objects and objects’ shapes from the history 

of mankind and various style periods. He created objects – paintings using different materials such as wood, metal, etc.

The year 1965 was important for him, because he was awarded the first prize for a foreign participant at the 

„International Festival of Art” exhibition in Los Angeles. This award enabled him to make a study trip to Italy and France in the 

following year, which was a strong stimulus for his further creations.

The color is very important for the works of Vladimír Jarcovják in all stages of his production. The color, with which 

he tried to change the expression and content quality. The painting is a color testimony for him, which has certain spiritual 

contents. Every color has its own effect with deeper content. As a matter of principle he does not name his paintings in 

advance, because he does not start creating the painting with the idea of describing something or to give the painting literary 

meaning. He considers the finished painting an artistic value, having the right for existence without any further commentaries 

from the author. 

At the current exhibition in the Beseda Gallery in Ostrava, which is the first separate exhibition of this unique and 

modest artist in Ostrava, there are introduced 17 paintings, representing his production from the period from 1977 to the 

present time. Some of the paintings are exhibited for the first time.

       Petr Pivoda

The Beseda Gallery Guardian

In Ostrava, October 2005
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Vladimír Jarcovják se na každou výstavu důkladně připravuje. Udělá si v měřítku maketu prostoru, zakreslí všechny 

dveře, okna, výklenky, namaluje si a rozmístí obrazy v barvě a velikosti přesně odpovídající originálům. Má už hotovou 

představu, připravenou instalaci. Výstavu chápe jako výtvarný celek, kde obraz sousedí s obrazem. Pojímá každé jednotlivé 

dílo jako organismus, živou hodnotu, k níž dochází, jak sám říká, „uskutečňováním sebe prostřednictvím hmoty, kladoucí 

odpor, než se promění  novými a novými zásahy v organismus, odpovídající mé představě“. Charakterizuje tak tvůrčí proces, 

který je složitou cestou k nalezení rovnováhy. Vyžaduje malbu dokončenou a uzavřenou, nikoliv unavenou, ale dýchající. 

Proto je každý obraz svébytný, má svou individualitu a svůj příběh, který není literární. Je to příběh vyjádřený tvary a barvami, 

v nichž je obsaženo světlo. Malíř každý obraz konstruuje, dává mu strukturu, zakládá na geometrii, kterou se projevuje 

pohyb, proudění, vlnění, směrování, prosvítání. V každém obraze je jiný děj. Malířův svět se skládá  „z  předmětů, zážitků 

a překvapení“. V obraze má pokaždé jinou konstalaci. Silné jsou zážitky z přírody. Za pobytů ve Vrchotových Janovicích 

vnímá přírodu v její bezprostřednosti. Zeleň porostů, pablesky na řece, proměny oblohy s plujícími oblaky. A nejen to. Vkládá 

do obrazů pocity, myšlenky, reflexe, vzpomínky, zážitky smyslové i mimosmyslové. Obraz je svého druhu důvěrník. Protože 

je mnohovýznamový, neurčuje ho jednoznačně název. Někdy je uvedeno: Bez bližšího určení. Obraz uchovává svá tajemství, 

magické světlo. Na intenzitu nemá vliv velikost, stejně intenzivní jsou obrazy nerozměrné i velkoformátové. Ostatně Vladimír 

Jarcovják má zkušenosti s realizacemi v architektuře. Právě tak je mu blízká grafická tvorba, kresba a pastel. Jeho tvorbě 

nenajdeme  paralely, je projevem vlastní invence a osobního stylu.

Eva Petrová

Vladimír Jarcovják prepares thoroughly for every exhibition. He creates a scaled model of the space, draws all doors, 

windows, alcoves, paints and places paintings in colors and sizes exactly corresponding to the originals. He has complete 

concept, prepared installation. He comprehends the exhibition as an artistic whole where one painting neighbors another 

painting. He perceives every individual painting as an organism, live value, which emerges, as he says ”by pursuing self 

through the matter, which counteracts before it transforms with new and new touches into an organism agreeing with my 

idea”. In these words he characterizes the creative process, which is complex way of finding the equilibrium. He requires 

the piece to be finished and complete, not tired but breathing. Therefore, every painting is peculiar, has its own individuality 

and a story, which is not literary. It’s a story told by shapes and colors, in which the light is contained. The painter plans 

every painting, gives it its structure, he builds on geometry, which expresses the movement, the flow, the vibration, the 

direction, the bleeding. There is a different plot in every painting. The painter’s world consists of “objects, experiences and 

surprises”. The constellation varies in every painting. The experiences from nature are very strong. He perceives the nature in 

its immediateness while staying in Vrchotovy Janovice. The verdancy of the foliage, the gleam in the river, the transformation 

of the sky with floating clouds. And not only this. He puts his feelings, thoughts, reflections, memories, sensory and 

extra-sensory experiences in the paintings. The picture is, in certain way, a confidant. Because it is of many meanings, it is 

not uniquely defined by its name. Sometimes it is marked by: Without any further determination. The painting keeps its secret, 

magic light. The size has no influence on the intensity, the small and sizable pieces are equally intensive. For that matter, 

Vladimír Jarcovják has experiences with realizations in architecture. The graphic creation, drawing and pastel are close to him 

as well. His production is unparalleled; it’s a display of his own inventions and personal style. 

Eva Petrová



Proměna

180 x 130 cm

olej, plátno

1988 - 89
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Bez bližšího určení

150 x 60 cm

olej, plátno

2005



Lomená vertikála

181 x 81 cm

kombinovaná technika, překližka

1992
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Teplý stín

95 x 70 cm

olej, sololit

2005



Zář
diptych

162 x 240 cm

olej, plátno

1990
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„Bez názvu“

100 x 65 cm

olej, plátno

2005



Doteky

140 x 105 cm

olej, plátno

1996
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Hroty II

150 x 120 cm

olej, plátno

2004 - 05



Předzvěst I

130 x 100 cm

olej, plátno

1981
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Kompozice

100 x 70 cm

olej, plátno

2004 - 05



Finito

146 x 116 cm

kombinovaná technika, plátno

1990
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Pocta kopřivám

100 x 150 cm

kombinovaná technika, plátno

1977



Světelná zahrada

100 x 81 cm

olej, plátno

1996 - 97
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Magické světlo
diptych

146 x 220 cm

kombinovaná technika, plátno

1992



Červená horizontála
diptych

100 x 140 cm

olej, plátno

1999
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Oběh

183 x 126 cm

olej, plátno

1993



V prostoru

195 x 130 cm

olej, plátno

2002
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Vladimír Jarcovják
* 17. 3. 1924 ve Zlíně

Studia

1940 – 1943 Škola umění Zlín

1945 – 1950 Vysoká škola uměleckoprůmyslová VŠUP v Praze, Atelier prof. E. Filly 

Pedagogická činnost

1965 – 1974 Odborný asistent u doc. H. Vlkové na VŠUP v Praze

1953 – 1959 Asistent u prof. E. Paličkové na VŠUP v Praze

1950 – 1951 Asistent u prof. E. Filly na VŠUP v Praze

Samostatné výstavy - výběr / Solo exhibitions - selection

2005 Galerie Beseda, Ostrava

2003 Muzeum umění, Benešov

 Špačkova galerie, Praha – Lysolaje

2000 Galerie v kapli, Bruntál

1994 Výstavní síň Mánes, Praha

  Státní zámek, Chropyně 

1990 Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

 Ústřední dům železničářů, Praha

1989 Malá galerie Melantrich, Praha

1987 – 1988 Oblastní galerie výtvarného umění, Zlín

1984 Galerie 55, Kladno

1983 Galerie Michalská ulice, Praha

1962 Bezručova knihovna, Dům železničářů, Praha

Společné výstavy / Participation in group exhibitions

2000 Dům u černé matky boží, Praha

 Dům u černé matky boží, Praha

1999 Galerie Výtvarného umění, Litoměřice

1995 Galerie Mag, Jablonec n. Nisou

1994 Státní galerie Zlín

1993 Galerie 33 - Interconex, Praha

1990 Minisalon - Nová síň, Praha

1998 Pražský salon, Park kultury, Praha

1970 35. Bienále - Benátky, Itálie

1969 Moravská galerie, Brno

1967 Kunstforum Göhrde, SRN

  Galerie De Tor, Amsterdam

 Moravská galerie, Brno

 Bruselský pavilon, Praha

1966 Galerie bří Čapků, Praha

 Neabstraktní umění, Tokio

1965  Špálova galerie, Praha

  International Festival of Art, Los Angeles, USA

  Výstava obrazů, Krakov, Polsko

1962 Malá galerie čs. spisovatele, Praha
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1961 1. Pražský festival mladé grafiky, Praha

 Špálova galerie, Praha

 Mladá česká grafika, Velká Británie

1958 Umění mladých výtvarníků ČSR, Brno

Výstavy se skupinou Trasa / Exhibitions with art group Trasa

2002 Galerie Chagall, Karviná

 Galerie Bayer A Bayer, Praha

1992 Středočeská galerie, Praha

 Dům umění, Opava

 Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava

1991 Východočeská galerie, Pardubice

 Severočeská galerie, Litoměřice

1964 Špálova galerie, Praha

1961 Galerie čs. spisovatele, Praha

1959 Výstavní síň Fronta, Praha

 Galerie Cypriana Majerníka, Bratislava

1957 Galerie mladých, Praha

Výstavy s SVU Mánes / Exhibitions with SVU Mánes 

2005 Galerie Diamant, Praha

2004 Galerie Diamant, Praha

2003 Galerie Kritiků, Praha

2002 Löwitův mlýn, Praha

2001 Výstavní síň Mánes, Praha

1993 Okresní muzeum a galerie, Jičín

1992 Výstavní síň Mánes, Praha

  Městské muzeum, Mnichovo Hradiště

Ceny / Prizes

1. cena zahraničního účastníka na výstavě International Festival of Art, Los Angeles, USA za obraz Dávné bojiště

Zakládající člen skupiny Trasa, člen SVU Mánes. 

Svými díly je zastoupen v řadě prestižních a veřejných sbírek v České republice a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. 

Je rovněž autorem desítky realizací v architektuře. 

Žije a pracuje v Praze a Vrchotových Janovicích. 
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