
O l d ř i c h  Š e m b e r a

malíř, kreslíř, fotograf, grafický designér

6. 7. 1948 narozen v Rýmařově; od roku 1951 žije v Olomouci 

1963 – 1967 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
1970 – 1975 Ff UP Olomouc, katedra teorie a výtvarné výchovy,
prof. Václav Zykmund, Miroslav Štolfa a Alena Nádvorníková 

Byl postupně členem SČVU, UVU, TT klubu Brno 
a kostelecké Výtvarné společnosti Kruh. Od roku 1991
je zakládajícím členem Spolku olomouckých výtvarníků,
iniciátorem vzniku Galerie Caesar a jejím předsedou.

Vystavuje od roku 1973, samostatně od roku 1976;
je zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních, autorem 
řady realizací v architektuře a grafických úprav tiskovin.
V roce 2009 získal cenu olomouckého kraje za výjimečný počin
v oboru profesionálního výtvarného umění za rok 2008

adresa: Stará Víska 4, 772 00 Olomouc
telefon: 588 519 148
mobil: 603 304 284
e-mail: sembera.o@email.cz

O   L   D   Ř   I   C   H       Š   E   M   B   E   R   A
P   Ř   Í   R   O   D   O   U

f o t o m a l b a

4.  11.  –  29.  11.  2009
GAleRie jiříhO jílKA, SAdy 1.Máje, ŠUMPeRK
ZAhájeNí Ve STředU 4. liSTOPAdU V 18.00 hOdiN
OTeVřeNO deNNě dO 18.00 hOdiN NA ZAZVONěNí 

V ReCePCi PeNZiONU G
S POdPOROU GRANTU MiNiSTeRSTVA KUlTURy

Chrastí (083 C5), 2006, fotomalba, plátno 140 x 140 cm 



Propletenec (133 A1), 2008, fotomalba, plátno 140 x 140 cmJehnědy (139 A1), 2008, fotomalba, plátno 140 x 140 cm



Chrastí (083 C6), 2009, fotomalba, plátno 140 x 140 cm Křák (153 C1),2009, fotomalba, plátno 100 x 100 cm 



V prostředí olomouckých výtvarníků je Oldřich Šembera 
z nejobětavějších; má zásadní podíl na vzniku dnes už významné 
Galerie Caesar a na vyhraněné podobě jejích tiskovin. Obraz 
tamní výtvarné scény je bez něho neúplný a proto mu po léta 
výstavu nabízím. Po roce 1989 ho ale okolnosti donutily věnovat 
se převážně výdělečné činnosti, když v důsledku restitucí přišel 
o byt i ateliér. Teprve koncem devadesátých let se k volné práci 
mohl vrátit a svitla naděje, že nabídku v dohledné době přijme. 
Loni zjara jsme se konečně na výstavě domluvili. 

Současná podoba jeho výtvarné řeči na předchozí obsahem 
plynule navazuje, technicky se ale od první etapy výrazně liší. 
Zůstala v ní pevná vazba k přírodě, důvěrně známé a všude nadosah 
blízké, zahrnující ji zároveň ve vnitřní celistvosti. Malíř, který z ní 
čerpá a s ní žije s vědomím její nenahraditelné ceny, vnímá míru 
jejího ohrožení daleko dřív, než vejde do obecnějšího povědomí. 
Ekologické téma předchozí malby ukládá nyní do spodních vrstev 
výpovědi, teď zaměřené na chvějivé světlo a na samu skladbu živé 
přírody, v houštinách větvoví panenské a sebeobnovující. Vrací 
se s ní do vzpomínek, snad až na práh dětství. Míří k trvalým 
hodnotám místa a ke všemu tomu, co s jejich ztrátou k naší škodě 
z lidské paměti mizí a životodárná pouta zpřetrhává. Dobře ví, že 
někam patříme, máme své kořeny, jsme se svým místem bytostně 
srostlí – a v tom se podobáme stromům. 

Návratem z centra města do Hodolan našel si klidnější místo 
k soustředění. Nic mu tam nechybí. Techniku druhé etapy dala 
mu jeho práce výdělečná. Nouzi proměnila v zisk. Zrodila se 
vystavená foto-grafika; přesněji snad foto-malba. Citem pro 
formu ji tříbí a ladí; strojovost prostředků zásahem proměňuje, 
vedlejší vypouští, pro něho podstatné ponechává. Dává jí svůj 
vlastní smysl, živoucí rytmus a řád.

Miroslav Koval, září 2009 Šípek (102 O2), 2008, fotomalba, plátno 140 x 140 cm 


