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Výtvarná a pedagogická studia   
1962–1968 ZUŠ Semily, výtvarný obor (výtvarné 
vedení ak. mal. Vladimír Komárek)                                               
1964–1968 Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Železný Brod (výtvarné vedení ak. soch. 
Josef Frendlovský)                                                                                          
1968–1973 Filosofická fakulta UK Praha, výtvarná 
pedagogika (Prof. ak. mal. Cyril Bouda, Doc. Zde-
něk Sýkora)                                                            
2004–2005 Funkční studium pro ředitele škol 
na Ped. fak. UK Praha
                                                           
Profesní kariéra                                                                                                                   
1974–1977 Gymnázium a Střední pedagogická 
škola Nová Paka, výtvarný pedagog      
1977–1979 Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Železný Brod, výtvarné vedení oddělení 
rytí kovů a tvarování sklářských forem
1979–1986 Střední odborné učiliště polygrafické 
Praha, výtvarný pedagog                   
1986–2019 Vyšší odborná škola grafická a Střední 
průmyslová škola grafická Praha:     
1986–1990 výtvarný pedagog                                                                                           
1990–1996 zástupce ředitele školy                                                                                                   
1996–2017 ředitel školy                                                                                                           
2017–2019 výtvarný pedagog
 

V Muzeu a pojizerské galerii v Semilech se potkávají výtvarníci, kteří mají mnoho společného. 
Slova stojící v názvu jejich výstavy – prostor, světlo, čas – vyjadřují jak spojitost charakteru 
jejich výtvarné tvorby, tak i propojenost jejich profesních cest výtvarných pedagogů. Všichni 
tři k sobě mají blízko i lidsky. 

Jan Sehnal se stal prvním výtvarným pedagogem mladičkého Pavla Hory, kterého poté 
po čase přizval k pedagogické spolupráci na pražské grafické škole v Hellichově ulici. Ta trvala 
bezmála třicet let. Martin Hlubuček studoval na sklářské škole v Železném Brodě, kde o dvě 
desítky let předtím absolvoval svá středoškolská studia Jan Sehnal. Oba pak spolupracovali 
po mnoho roků v rámci aktivit Asociace uměleckých škol, která se posléze vyvinula v užší spo-
lupráci grafické školy v Praze, kterou Jan Sehnal vedl, a sklářské školy v Železném Brodě, kde 
byl Martin Hlubuček zástupcem ředitelky školy. Společná cesta všech tří výtvarníků se spo-
jila v roce 2018 na půdě pražské grafické školy, kde se Martin Hlubuček po odchodu z brod-
ské sklářské školy stal kolegou Pavla Hory i Jana Sehnala. Jejich osobní cesty se tak protnuly 
ve společném prostoru a čase, ve světle vzájemného respektu a spolupráce nejen v profesní 
rovině, podložené blízkostí názorů na způsob nakládání s výtvarným tvaroslovím a s velkým 
respektem k řemeslným aspektům výtvarné tvorby, ale i v rovině lidské.

Všichni tři autoři volí ve svých výtvarných přístupech úspornou formu, redukovanou až 
na tvarovou podstatu základních geometrických forem. Úspornost v práci s výtvarným vý-
razivem je jim vědomou cestou ke klasickým výtvarným hodnotám, oproštěným od všeho 
mnohomluvného, od nadbytečných doslovů a dekorací. Proces tvorby je jim hledáním „pro-
storu světla“, tedy onoho místa, které lze definovat jako území, v němž se odehrávají zá-

kladní procesy existence, platné „v běhu času“, které nemění svoji podstatu podle módního 
imperativu. Tím jsou ve své pravdivosti krásné, nikoliv však líbivé. Protínají se v něm duchov-
ní hodnoty lidského života, s jeho vizemi a představami. V tomto pojetí výtvarného procesu 
ve výsledku tvarová i barevná redukce směřuje k proměně elementárního tvaru v univerzálně 
platný existenciální symbol čehosi trvalého a neměnného, co je základem existence. Autoři 
ho podrobují zkoumání z různých úhlů pohledu: 

Hlubuček prostřednictvím své tvorby vrací archaické tvary do přítomnosti, aby připomněl 
jejich ryzí tvarovou čistotu, a tím vytvářel „záchytný prostor“ v době přesycené spoustou 
zbytečných věcí. Mluví o vznešenosti umělecké tvorby, která souvisí se schopností kultivovat 
vnitřní klid. 

Hora zkoumáním podrobuje pohyb v čase ve vymezeném prostoru, vyjádřeném elemen-
tárními prvky výtvarné řeči: bodem, linií, tvarem jako symbolem plynutí i zastavení, jako ces-
tou od lůna po hrob, od světla k temnotě, od černé k bílé, ale i naopak. Prostor vnímá jako 
příběh s návraty i odbočkami, vše ve formě hry se základními elementy výtvarné řeči. 

Sehnal ve svých krajinách vkládá do přísně konstruovaného prostorového plánu geomet-
rické sítě tvary redukované na elementární formy jako symboly zosobňující překážky, ohra-
ničení, izolaci. Využívá iluzivní světlo, posuny v perspektivní projekci prostoru i redukovanou 
barevnou škálu k navození pocitu ohrožení, opuštěnosti, odcizení jako reflexi hrozeb, které 
přináší v plynutí času netolerance a nesnášenlivost.
          
Text: Jan Sehnal, fotoportréty: Viktor Kopasz

Výtvarná a pedagogická studia
1988–92 Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Železný Brod (výtvarné vedení akad. soch. 
Libuše Hlubučková)
1992–98 Institut výtvarné kultury UJEP v Ústí nad 
Labem, ateliér skla (Doc. ak. soch. Pavel Mizera, 
Doc. ak. mal. Ilja Bílek)
1998–2000 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 
ateliér Sochařství 1 (Prof. akad. soch. Michal Gabriel)
2006 Pedagogické minimum, TU Liberec

Studijní stáže
1999 ateliér sochařství, Akademie de Vizuale Arte, 
Cluj-Napoca, Rumunsko
1999 ateliér sochařství, Akademija za Likovno 
Umétnost Ljubljana, Slovinsko

Pedagogická praxe
2000–2018 Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská Železný Brod:
2000–2010 výtvarné vedení oddělení skleněné 
bižuterie
2007–2016 zástupce ředitelky
2010–2018 výtvarné vedení oddělení hutně tvaro-
vaného skla  
2004–2006 SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, vy- 
učující počítačové grafiky

Výtvarná a pedagogická studia
1983–1987 SOU polygrafické Praha (výtvarné 
vedení PhDr. Jan Sehnal, ak. mal. Tomáš Švéda)
1987–1989 Střední odborná škola výtvarná Praha
(výtvarné vedení ak. mal. Karel Čapek)
1992–1993 kurzy figurální kresby u prof. ak. mal. 
Borise Jirků na Vysoké škole uměleckoprůmyslové  
Praha
1995–1996 pedagogické minimum na Ped. fak. 
UK Praha
2014–dosud Fakulta designu a umění Západo-
české univerzity Plzeň, ateliér Ilustrace a grafiky 
(výtvarné vedení prof. ak. mal. Mikoláš Axmann)

Profesní kariéra                                                                                                                  
1987–1989 Polygrafie, n. p. (ruční sazeč)
1991–1992 grafické studio G-Servis (tiskař)
1992–dosud Vyšší odborná škola grafická a Střední 
průmyslová škola grafická Praha, výtvarný peda-
gog, typograf, správce grafické dílny

Členství v odborných profesních institucích
od 2016 člen Spolku českých umělců grafiků Hollar

Výstavy
1997 – Kresby, Městská galerie, Bělá pod Bezdě-
zem (s Janou Průšovou a Františkem Bukešem)

Členství v odborných profesních  institucích
1996–2016 předseda Asociace vyšších a středních 
uměleckých škol s výtvarnými obory
2000–2011 člen předsednictva Unie školských 
asociací CZESHA
2005–2016 člen koordinačního výboru Asociace 
vyšších odborných škol
2000–2016 člen odborných komisí při MŠMT, 
ČŠI, Národního ústavu pro odborné vzdělávání, 
Magistrátu hl. města Prahy               

Výstavy       
1973 – Muzeum a galerie Semily, kresby, ilustrace, 
obrazy (s Annou Malečkovou)                                                                                                                                    
1973 – filozofická fakulta UK Praha, katedra české 
literatury (skupinová výstava ilustrací)  
1978 – Malá Skála (pedagogové železnobrodské 
sklářské školy)

Od konce 70. let nevystavoval. Věnoval se výtvarné 
pedagogice na odborných výtvarných školách, 
posléze na grafické škole i práci řídící. Základy vý-
tvarné práce poskytl stovkám absolventů těchto 
škol, z nichž někteří později dosáhli významného 
postavení v oblasti výtvarné tvorby (např. grafik 
a ilustrátor Pavel Hora, grafický designér Jiří 
Sušanka, malíř Josef  Bolf, dokumentarista Vít 

2018–dosud Vyšší odborná škola grafická a Střední 
průmyslová škola grafická Praha, výtvarné vedení 
oboru Grafický design, zaměření Design obalů

Členství v odborných profesních institucích
od 2017 člen výboru České sklářské společnosti
od 2014 člen mezinárodní sklářské asociace GAS
od 2010 člen Redakční rady Železnobrodského 
zpravodaje
od 2005 člen Klubu sklářské školy
2006–2008 spolupráce s Glassrevue.com

Výstavy
2003–dosud – 20 samostatných výstav v České 
republice, na Slovensku a ve Francii
1992–dosud – více jak 100 skupinových výstav 
(Česká republika, Německo, USA, Španělsko, 
Polsko, Dánsko, Slovensko, Belgie, Velká Británie, 
Srbsko, Francie, Bulharsko, Švýcarsko)

Zastoupení děl ve sbírkách
Musée des Arts décoratifs de Paris, Francie 
Happy Materials Praha
Glasmuseum Alter Hof Herding-Ernsting Stiftung, 
Coesfeld-Lette, Německo
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Severočeské muzeum, Liberec

2001 – Kresby a obrazy, minigalerie U zeleného 
hada, Praha
2013 – Grafika, bar Kočárek, Praha
2019 – Kresba a grafika, Café Jericho, Praha
2019 – Kresba a grafika, kavárna Malý Eden, 
Praha

Účast na výstavách a v soutěžích
2011 – Mezinárodní soutěž drobné grafiky, Cada-
qués, Španělsko
2011 – 10. ročník Mezinárodní soutěže malé grafi-
ky, Lessedra, Bulharsko
2011–2019 – Grafika roku, Clam-Gallasův palác 
a Obecní dům, Praha
2016–dosud – výstavy pořádané SČUG Hollar 
v tuzemsku a zahraničí
2018 – Unibrejk, čítárna Unijazzu, Praha

Ocenění
2011 – Čestné uznání v kategorii malých formátů, 
Grafika roku 2010, Praha
2017 – Cena nadace SČUG Hollar, Praha

Charakteristika tvorby
Autorovy výtvarné práce jsou výsledkem propo-
jení dvou příbuzných výtvarných oborů: ilustrace 
(kresby či grafiky) a grafického designu. Kompletní 

Klusák, fotografka Alžběta Jungrová aj.).  V letech 
1996–2016 se podílel na práci školských asociací 
a dalších institucí v oblasti školské legislativy, 
především se zřetelem k uměleckému a vyššímu 
odbornému vzdělávání. 

Charakteristika tvorby
Autor se věnuje zejména regionální krajinomalbě 
v okolí Pecky u Nové Paky, vytvořil také cykly 
krajinomaleb z Třeboňska a z oblasti Val André 
v Bretani. Jeho výtvarná aktivita výrazně zinten-
zivnila po odchodu z funkce ředitele grafické školy 
v Praze v roce 2017. Od tohoto roku vytváří cyklus 
obrazů volně inspirovaný návštěvou Izraele, jehož 
výseč na této výstavě představuje.

Vychází z promyšleně budovaného obrazového 
prostoru, založeného na uplatňování  jednodu-
chých, z geometrických forem odvozených tvarů, 
s redukovanou barevnou škálou a přehlednou 
kompozicí. Přísný geometrický plán, vnitřní 
světlo, perspektivní zkratka se záměrnými posuny 
v konstrukci prostoru i využití netradičních mate-
riálů (popel) ve strukturách  obrazu mají vytvářet 
prostor pro otázky nad vyprázdněností krajiny 
zdánlivě bez lidské existence. Ve svých obrazech 
zpodobuje svět pouští, zdí, drátů, opevněných 
staveb, prázdných vymezených prostorů jako 

Městské muzeum, Železný Brod
Východočeské muzeum, Pardubice
Soukromé sbírky: Česká republika, Francie, Kanada, 
Singapore, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Velká 
Británie.

Ocenění
2013 – Vítěz 7. ročníku trienále „Řemeslo a umění 
ve skle 2012“, v kategorii Broušená plastika
Vítěz 3. ročníku Ceny Galérie NOVA: Sklo 2011, 
Bratislava, Slovensko
2016 – Čestné uznání za originální použití tradičních 
technik, Řemeslo a Umění ve skle 2016, Muzeum 
Nový Bor
 
Nominace
2009 – Nominace Grand Czech Design v kategorii 
Objev roku za rok 2008
2010 – Nominace Grand Czech Design v kategorii 
Objev roku za rok 2009

Charakteristika tvorby
Autor rozvíjí dvě linie sklářské tvorby. Vedle skleněné 
tavené plastiky, jejíž soubor je aktuálně vystavován 
ve Francii, vytváří soubory interiérových váz, které 
představuje na této výstavě. Navazuje na linii autorů 
vytvářejících objekty, které se vztahují ke klasickým 

zpracování knihy i volných grafických listů vyža-
duje vedle výtvarného talentu a zkušeností v práci 
s výtvarnými výrazovými prostředky ve stejné 
míře i řemeslné a technologické znalosti. Ty autor 
získává průběžně od mládí po současnost. Veškerá 
setkání s odborníky daných profesí (s výtvar-
níky, pedagogy, redaktory, literáty, typografy, 
technology, sazeči, tiskaři, knihaři, kunsthistoriky 
apod.) ho obohatila profesně i lidsky a postupně 
formovala jeho vztah k tvorbě. Kontakty s lidmi 
příbuzných zájmů a bohaté technické zázemí gra-
fické školy výrazně napomáhá rozvíjet autorovu 
typografickou a grafickou tvorbu.

Horovy grafické práce jsou silně ovlivňovány 
literaturou a hudbou. Díla spisovatelů (např. 
Franze Kafky, Richarda Weinera, Hermanna He-
sseho, Bohumila Hrabala, Jiřího Suchého, nonsen-
sových básníků) a hudební skladby (např. Gustava 
Mahlera, Antonína Dvořáka, ale i jazz a šanson) 
ovlivňují způsob jeho uvažování, grafické myšlení, 
volbu výrazových výtvarných prostředků, jejich 
barevnost a kompozici. Jeho tvorba je promyš-
leným záznamem existenciálního posunu času 
v prostoru obrazového rámce. Je proto logické, 
že se vyznačuje maximální tvarovou a barevnou 
úsporností, je prosta mnohomluvnosti a zdobnos-
ti. Výtvarný výrazový prostředek (bod, linie, plocha, 

symbolů nedostatečné komunikace, opuštěnosti, 
odcizení, rozdělení a neporozumění, které jsou 
ve světě globálního konzumu, ekologických hro-
zeb a náboženské intolerance stále silnější.

výtvarným hodnotám. Zkoumá prostorové vztahy 
hmoty v objemu, tvaru a materiálu. Své objekty 
(plastiky, nádoby) redukuje až na elementární tva-
rovou podstatu, a tak usiluje o proměnu materiálu 
na univerzálně platné hmotné symboly trvalosti 
v čase, kde mnohé se proměňuje či pomíjí, ale 
jádro zůstává. Vytváří minimalistická díla, která 
mají přesvědčivou výrazovou jistotu a sílu. Jeho 
díla jsou názorným příkladem prolínání hranice 
mezi designovou a volnou uměleckou tvorbou. 
Vedle autorových vysokých nároků na umělec-
kou kvalitu své tvorby je jím stejný důraz  kladen 
na úroveň řemeslného zpracování. 

Soubory váz (zatím jich od roku 2014 realizoval 
sedm a obsahují dohromady padesát tvarů) 
vznikají technologií barevně pojímaného skla 
foukaného do forem. Autor je vytváří v malých, 
přísně limitovaných sériích, čítajících obvykle 
jen několik kusů. Pro výstavu v semilské galerii 
připravil mimo jiné zcela nový soubor inspirovaný 
pobytem v Izraeli.

Součástí autorovy tvorby je rovněž práce grafic-
kého designera, čítající desítky realizací knižních 
publikací, katalogů, plakátů a dalších produktů 
užité grafiky, ve kterých uplatňuje stejné výtvarné 
zásady jako v prostorových objektech.

barva, světlo) ve vzájemném uspořádání se stává 
metaforou, směřující k základním otázkám lidské 
existence, schopnosti či neschopnosti hlubokého 
prožitku jeho tajemství. Vedle nesporných výtvar-
ných a obsahových kvalit Horovy práce je nutné 
zmínit také precizní řemeslné zpracování, které 
v sobě organicky integruje i využívání technolo-
gické náhody.    

PhDr. Jan Sehnal
malíř

Narozen
29. března 1949 
v Jablonném v Podještědí

Synkovická 11/5
190 16 Praha 9-Koloděje 
T: 603 259 064  
E: sehnal@hellichovka.cz 
W: www.jansehnal.cz 

MgA. Martin Hlubuček
sklářský výtvarník, grafik

Narozen
27. dubna 1974 v Turnově

Těpeřská 518
468 22 Železný Brod
T: 774 988 977
E: martinhlubucek@seznam.cz

BcA. Pavel Hora
grafik, ilustrátor, malíř, 
typograf a tiskař

Narozen
24. září 1968 v Praze 

Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5-Košíře 
T: 732 599 895
E: hora@hellichovka.cz


