
Jiří Jílek
sochař, malíř, autor vytříbených textů
24. 1. 1925 narozen v Praze – Podolí
1945–1950 AVU Praha, sochařský ateliér profesora Jana Laudy
Od roku 1949 žil v Sobotíně, kde 14. 6. 1981 zemřel.
Samostatné výstavy: Olomouc, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, 
Šumperk, Rýmařov, Sovinec, Vsetín, Uherské Hradiště, Zábřeh, 
 opakovaně Galerie Jiřího Jílka. 
Zastoupení ve sbírkách: NG Praha, MU Olomouc, OVM Opava, 
Frenštát pod Radhoštěm, Vsetín, Šumperk; početně v soukromí 
a řadou realizací ve veřejném prostoru. 
Vzpomínkové pořady: DH Olomouc, Ostrava, DK Šumperk, Vsetín, 
OKS Prostějov, Lyra Pragensis Praha, 
Rozhlasová pásma: ČR Ostrava, Olomouc, Praha
Výběr z publikací: monografie „Jiří Jílek“, Šumperk, 1993,
kniha textů J. J. „Stýskání mé je vývěr vod“, Host, Brno, 1999,
stať v Revolver Revue č.72, září 2008
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J  I  Ř  Í    J  Í  L  E  K
PRÁCE ZE ČTYŘICÁTÝCH AŽ ŠEDESÁTÝCH LET 

K NEDOŽITÝM DEVADESÁTINÁM

7.  1.  –  1.  2 .  2015

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA, SADY 1. MÁJE, ŠUMPERK
ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 7. LEDNA V 18.00 HODIN

OTEVŘENO DENNĚ OD 13.00 DO 18.00 HODIN NA 
ZAZVONĚNÍ V RECEPCI PENZIONU G

S PODPOROU GRANTU MINISTERSTVA KULTURY A OLOMOUCKÉHO KRAJE

Kvetoucí strom, 1962, olej, sololit, 29 x 34 cm 

Truhla, 1943, topolové dřevo, výška 60 cm, šířka 100 cm, hloubka 50 cm



Bílý dům pod Čapím vrchem, 1963, olej, sololit, 60 x 97 cm

Kšely, pohled k Lipanům, polovina 50. let, olej, plátno, 32 x 42 cm

Matka, 1953, olej, pytlovina, 89 x 58 cm



U potoka, 1957, olej, plátno, 98 x 97,5 cm

Zahrada v předjaří, 1958, olej, plátno, 69 x 75 cm

„... sedl jsem si pod jívový keř, plný včel a žlutých jehněd. Jak dlouho 
jsem tam seděl, nevím, a tam jsem zakusil, nebo dostal jsem se do 
rozpoložení, nebo jak to opsat, které nelze nazvat jinak než nebeským 
mírem, nebeskou blažeností, boží milostí, poezií, láskou, rosnou 
čistotou, ale nebylo to rozhodně nic mimořádného nebo extatického, 
byla v tom prostota a čistota, ani stín tajemnosti nebo záhadnosti.“ 
„Vzdávám se sdílnosti a prostě jen referuji. Objevil jsem bytí husté 
trávy za večerní rosy, objevil jsem bytí jitrocele, objevil jsem bytí 
vody, kamenů, listí, tyček v plotě, brabenců, škvorů, střevlíků, žížal, 
žab, čolků, vážek, motýlů, osik, hlíny, prachu, meze, topolu, obzoru. 
Z toho všeho v tom čase předškolního dětství bytí drnu trávy.“

 (dvě „situace“ z raného dětství; deníky J. J.)

„...  Tu nejhezčí část života jsem procoural na mezích mezi poli, v lese, 
u vody, sám. Když pak už dospělý sražen nemocí jsem musel tenhle 
způsob života změnit, byla to pro mne rána téměř smrtelná. Ukryl 
jsem ji a ukrývám, ale nikdy nevyléčím.“

 (deníky J. J.)

„... Má cesta vede do končin hluboké klauzury a samoty, z níž nechci 
být rušen. Mám v sobě příliš světla, příliš života, než abych ho více 
mohl brát.“

 (J.J., z dopisu Ladislavu Zoubkovi)



Džbánky s motivem sbírání jahod, s vinnými hrozny a s ovocem, 1944,
malovaná, zelená a rozmývaná glazura, výšky: 11cm, 21 cm a 19 cmVendulka Jílková, 1960, cín, výška 30 cm



E. N. (Eva Jílková, Nagyová), 1947, patinovaná sádra, výška 45 cm Džbán s motivem česání ovoce, 1944, keramika., výška 33 cm, průměr 28 cm



Výstava, která připomíná nedožité devadesátiny Jiřího Jílka, je 
v předním prostoru galerie jeho desátou. Je návratem do věku 
kolem třicítky, do doby, kdy ještě mohl malovat venku ve volné 
krajině, a někde nahlíží ještě dál proti proudu času. To v případě 
topolové truhly z roku 1943, několika ukázek malovaných džbánů 
z kostelecké hrnčírny z let 1943–44 nebo střídmě civilní hlavy 
E. N. z roku 1947, ze sochařských studií u profesora Jana Laudy na 
pražské akademii.
Převažují obrazy syrových předjaří a pozdních podzimů krajiny 
holých stromů z druhé poloviny padesátých let. Zapůjčené od přátel 
a prvně tu vystavené spolu s matčiným portrétem z roku 1953, který 
po léta visel nade dveřmi ve skromné sochařské dílně. Podzimní 
cesta s vozem ze stejného roku nebo i hlava tehdy dvouleté dcery 
Vendulky z roku 1955 – vedle malby raných šedesátých let, staveb-
ností stále silněji sochařsky cítěné. Celek je vzpomínkou i na krušná 
první léta po studiích. Na podmínky nesnadného života daleko od 
všech center a obvyklých profesních možností – a jejich pozvolné 
zlepšení, doprovázené ale rychle zhoršujícím se zdravím. Dál 
než k zahradní brance později nedošel; i proto jeho další obrazy 
vznikají už jenom v malém podkrovním ateliéru. 
Matčinu podobu si znovu oživil v roce 1977 sochou Léta válečná, 
trvale přítomnou ve stálé expozici, a tvář Evy Nagyové – Jílkové 
v sochách Studánek, v Mateřství a v pozdních obrazech. Návraty 
k uvízlým vzpomínkám a dávným „situacím“ z jeho sešitů byly mu 
spolehlivým zdrojem většiny ostatní výtvarné i slovní výpovědi. 
Nejen okolnostmi vynucená, ale i přirozeně zvolená samota jejich 
zásadní význam prohloubila. Vrací se v ní do dětství a k mládí, 
prožitému v okolí své rodné Prahy a Českého Brodu. Zachované 
rané krajiny jsou tak jedinou přímou vazbou k Sobotínu, místu 
domova druhé poloviny jeho života. Zrcadlí ho ve stavu, který už 
není, a i proto jsou dnes vzácností, rovnocennou jeho výmluvným 
sochám. 

Miroslav Koval Jarní sad s Čapím vrchem, 1963, olej, sololit, 62 x 79 cm  

Podzimní cesta s vozem, 1953, olej, plátno, 68 x 84 cm


