Kruh pro Murau, 1996, dřevo, průměr 600 cm, městský park, Rakousko

Sedmý prostor, 1997, dřevo, 320 x 1000 x 600 cm, instalace v galerii Zámek.Klenová

Václav Fiala
11. 1. 1955 narozen v Klatovech
1973-1976 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1976-1992 řada samostatných výstav obrazů, kreseb a grafik
1985 cesta do Indie a Nepálu (kniha „V Indii jen tak“, 1994)
Od roku 1992 se věnuje soše ve dřevě, v kameni i v kovu,
hojně vystavuje, účastní se sympozií doma i v zahraničí
a realizuje sochařské objekty ve veřejném prostoru;
v roce 2004 a 2005 získal hlavní cenu na dvou výstavách
„Sculptures by the Sea“, Sydney, Austrálie
Od roku 1995 je členem S.V.U. Mánes
adresa:
mobil:
e-mail:
web:

Hangár F, Arbesova 146, 339 01 Klatovy
777 814 370
FialaVaclav@seznam.cz
www.vaclav-fiala.cz
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4 . 4 . – 29. 4 . 2 012
galerie jiřího  jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení VE  STŘEDU 4. DUBNA v  18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury

Kolej č. 1, 2007, železo, 52 x 97 x 200 cm

Lentilky, 2004, různé mramory, průměr 80 cm

Kolej č. 6, 2007, železo, 30 x 105 x 120 cm

Něco, 2008, dřevo, 110 x 140 x 700, Hlubočec, soukromá sbírka

Močál, 2006, žula, 100 x 280 x 320 cm

Václav Fiala po léta kreslil, maloval a věnoval se grafice. Od
počátku devadesátých let ale dává přednost soše. Sochařská
práce s hmotou a prostorem ho pohltila. Je mu až drogou
a nedovolí spočinout v klidu bez ní. Ať ve dřevě, v kameni nebo
v kovu, jde u něho o základní tvary přehledné formy, cítěním
blízké architektuře, výmluvně vázané k účelu a místu. Kreslí
svou vizi do prostoru. Je s místem v souladu, je jím určována
a vymezuje ho, proplétá v něm linie, směry a tvary. Jejich
narůstání a rozrůstání, ale i obrůstání stěn a sloupů, někdy
i kmene stromu ve volné krajině, je jejím poznávacím znakem.
Je i jeho věrohodným podpisem. Staví sochu jako schránku,
jako dům či nádobu, někde i relikviář nebo svatyni. A přece
zůstává zároveň i prostou věcí. Je předmětem.
Přidává i barvu, raději ale nechá materiálu jeho vlastní povrch
bez úprav. Dřevo opracovává minimálním zásahem do podoby
trámů a hrubě zaoblených, po tesařsku čepovaných forem.
Kámen někdy ohladí a jindy mu přizná přirozenou drsnost.
Barvu užívá častěji u kovu, možná kromě výrazu i pro její
ochrannou roli. Měřítko je tu vedlejší; ať malé nebo rozměrné
objekty, mají hutnou krásu v síle své lapidárnosti. Skutečný
rozměr na jejich monumentalitě nic nemění; snad jen ty velké
víc vtahují dovnitř. Zvou k ponoření se do nich. Nezáleží proto
ani tolik na tom, co kde právě vystavuje, co pro danou chvíli
a daný prostor vyvolil.
Donedávna nebylo jasné, co přiveze do Šumperka, zda cosi
nového ve dřevě, anebo kov, kámen a kresby v černé, nevěděl to
dlouho ani on sám. V časové tísni ale zvítězila druhá varianta.
Těším se na ni, a vím že výstava bude oživením programu roku.
V návaznosti termínů pak i setkáním dvou sochařů. Vystřídá ho
Luděk Míšek, další z absolventů školy Jindřicha Zeithammla,
a dva z jarních měsíců budou tak v galerii ve znamení sochy.

Průniky, 2000, gabro, 35 x 41 x 6 cm

Miroslav Koval

Ohnutý, 2003, gabro, 42 x 20 x 42 cm

