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Jen Slunce je věčné, říkali naši předkové, ale mýlili se, Slunce 

jako každá hvězda dohoří a zanikne. Pokud bude zmar Slun-

ce někdo pozorovat, uvidí fascinující apokalyptické divadlo. 

Rozžhavená koule plazmatu zabere většinu výhledu. Vyvrh-

nutá masa plynu a prachu, pestrobarevná světelná obálka 

planetární mlhoviny odhalí hvězdné jádro. Záře v tom oka-

mžiku bude tak silná, že pohled na ni stejně nic a nikdo ne-

vydrží… V době, kdy se Slunce změní v rudého obra, bude již 

lidstvo dávno rozpadlé na jaderný prach, nebo, jak doufáme, 

najde své pravé místo mezi hvězdami. 

Slunce je součástí všech mýtů o počátku i konci světa, přináší 

život i smrt. Je dvojhvězdou, jeho sestra Nemesis zodpovídá 

za periodické extinkce života na Zemi. Jaký vztah máme ke 

Slunci, závisí také na tom, co se dlouho po naší smrti stane 

s atomy našich těl. Předpokládá se, že se naše molekuly nako-

nec vrátí do Slunce. Jsme tedy také my Sluncem… 

Červené skvrny, žlutozelená, výrazné kresebné zásahy v mal-

bě a malované kresby, tak známe šternberského rodáka Petra 

Zlamala. Vstupoval na scénu po absolutoriu pražské Akade-

mie výtvarných umění v sedmdesátých letech. Zažil proces, 

kdy se ze svobodných institucí otevřeného světa znovu sta-

ly kontrolované ideologické nástroje moci - ať už šlo o ško-

lu, svaz umělců nebo život každodennosti. Nejspíš proto si 

tak váží svobody a nezávislosti. Do Šternberka se vrátil ze tří 

důvodů, a jen jedním byla nepříznivá doba. Byl, a stále je, 

Šternberským patriotem se silným citovým vztahem k městu, 

pyšným na mnohotvárnost půvabů krajiny. Nemalý význam 

v jeho životě hráli šternberští lidé, rodina, zvláště otec, a v ne-

poslední řadě ženy.

Evropské malířství sedmdesátých let shrnula v roce 1981 výstava 

New Spirit in Painting Nový duch malby v londýnské Královské 

akademii. Expozice děl významných malířů představila koncept 

malby současnosti jako expresivní - figurální i abstraktní. Hlad 

po malbě přišel v reakci na formální askezi minimalismu 

a konceptuálního umění. Berlínskou malířskou školu zviditel-

nila výstava Zeigeist Duch doby v Berlíně o rok později. Neo-

expresivní skupiny mladých umělců se od roku 1980 etablovaly 

v mnoha centrech: Neue Wilden v Kolíně nad Rýnem, Transa-

vanguardia v Itálii, Figuration Libre ve Francii. Kdyby nebyly 

uzavřené hranice a kurátoři mohli vybírat opravdu z celého 

světa, včetně střední a východní Evropy, možná by na některé 

z výstav byl zastoupen i Petr Zlamal. Patří nepochybně do 

stejné generační vrstvy jako umělci Anselm Kiefer, Jörg Im-

mendorff, Julian Schnabel nebo i Per Kirkeby a Georg Ba-

selitz. 

V Čechách byla okolo roku 1980 situace výrazně jiná, velkole-

pé přehlídky se zde neodehrávaly, o skupinových vystoupeních 

a společných aktivitách se mohlo umělcům jen zdát. Každé-

mu adeptu malířství hrozilo, že stráví svůj život malováním 

železárenských pecí, prvomájových průvodů, banálních aktů 

a plytkých zátiší. Šternberský malíř Petr Zlamal si ve složité 

době našel svůj osobní způsob života i malby. Dlouhodobě 

rozvíjí dva odlišné systémy stavby obrazu. Olejem či akrylem 

metodicky buduje tvary a kompoziční plány obrazu. V kresbě 

upřednostňuje intuici a akční přístup. Je umělcem racionální 

úvahy, jenž se neobává projít temnými a nebezpečnými ces-

tami hlubších pater vědomí, kam ho jeho soustředěná pova-

ha dovede.

Šternberk byl dlouho vnímán jako město dvou malířů v pod-

hradí, tak odlišných a přece tak charakteristických. Už z nich 

zůstal pouze jediný. Petr Zlamal není jen malíř, jako Il Presi-

dento šternberských sympozií na počátku devadesátých let 

přivedl do města na pomezí Hané a Nízkého Jeseníku desítky 

malířů a konceptuálních umělců z Evropy i jiných kontinentů. 

Je nepochybné, že tito lidé ze svobodného světa vnímají Českou 

Petr Zlamal                                                           Zánik slunce

republiku dodnes prizmatem modré červencové oblohy, 

žloutnoucích polí, nádherného zchátralého kláštera a pohos-

tinnosti Zlamalovic rodiny.

Petr Zlamal doma ve Šternberku představuje práci posledních 

dvou let. Nezměnila se ve svém základu, v orientaci na hranice 

reality a abstrakce, ale vyzrála, jako zraje staré víno. Archív-

ní víno nebývá prostě sladké, je orchestrem chutí kyselých, 

mazlivých, sametových, kořeněných, těžkých i delikátních. 

Pro Zlamala byl vždy důležitý povrch obrazu, na důkladných 

rámech a kvalitním plátnu nelpí hladký povrch, ale vrstvy roz-

různěné divokým štětcem i ostrým hrotem. Malíř vytváří do-

jem, že barva stekla jako krev, vyrostla přirozeně jako lišejník 

nebo mech, přilnula jako něžný prach motýlích křídel. Jak říkal 

Markus Lüpertz: Je to prostě o povrchu, jak zuřivost štětce za-

chází s barvou a motivem. Fotografie nebo tisk to nemají. 

Zlamalova malba vychází z reality, je poučená abstrakcí 

dvacátého století od Kupky a Kandinského, přes Pollocka, až 

k Howardu Hodgkinovi. Prohlížíme si skvrny a tahy, jasnou ba-

revnost, v mysli se skládají do proměnlivých tvarů vzpomínek 

a snění. Snadno rozpoznáme figury, portréty, zvířata. Svět-
lá myšlenka je růžová. Podobně jako Jiří Sopko se ani štern-

berský Lucian Freud nebojí barev, nevyjadřuje se ve strohých 

střídmých kávových tónech jako malíři periferie ve Skupině 42, 

jeho paleta je pestrá a široká, jako svět, v němž žijeme.

Předchozí pražská výstava nazvaná Vášeň představila malíře 

jako režiséra velké a výjimečné hry plné dojmů odehrávající 

se mezi divákem a umělcem. I v aktuální kolekci se nacházejí 

vášnivě dramatické obrazy jako Bušící srdce, občas nás za-

chvátí Panika, rozbolí Hlava a jindy je to Pohoda. Některé 

scény sledujeme Se zatajeným dechem. Malba se otáčí za 

sluncem podobná slunečnicím, Cesta za světlem je vlast-

ně fotosyntéza. Žár žluté spaluje skrze obrazy Plno hraček i 

V plném slunci. Tradičně hraje velkou roli Vegetace, Květy, 

cesta do lesů kolem Šternberka, kde lze zažít Samotu, Lesní 
tajemství, ale možná i Osm hodin romantiky. V univerzu 

obrazu rozpoznáváme části těl, hlavy, sedací části. Figu-

ru málokdy vidíme celou, ukazuje se nám jen to podstatné, 

ostatní pohltila nicota odvráceného pohledu. Všední událost 

je stejně zaznamenáníhodná jako Neklidná letní noc nebo 

Šťavnaté léto. Výměna názorů obsahuje spíše chladné bar-

vy, zato Rodinná sešlost jedovatě zezelenala. Lesní polom 

těží ze scenerie padlých stromů, zkáceného dřeva ohrožené-

ho kůrovcem a z následně vzniklých planin, ale zároveň aso-

ciuje určité rozpoložení lidských citů. Co ještě charakterizuje 

malířský naturel Petra Zlamala? Inspirace zbytky, fragmenty, 

kousíčky, pozůstatky, čímsi utajeným, co v nás aktivuje 

hledání smyslu, chuť provést archeologický výzkum každo-

denní obyčejnosti a najít v jejích úlomcích okamžiky sváteční. 

Obrazová plocha vypovídá o svém vlastním čase, nevrací se 

do minulosti, žije s lidmi. Ve vrstvách i expresivních gestech 

je malba šťavnatou realitou, měkkou jako mech pastelových 

barev, pronikavou jako nože rozdírající kůži do krve.  

Malba má schopnost přivést nás na prostranství bytí, odhalit 

světlinu skrývání, umožňuje setkat se se skrytostí a souhrou 

skrývání a odkrývání. Ve svých životech čelíme ztrátě smyslu, 

ztrátě typické pro epochu konce metafyziky, čelíme opuště-

nosti bytím, jeho skrýváním se a odpíráním. Ztratit vědomí 

je nebezpečné, jenže co je v životě obtížnějšího, než být při 

vědomí? Obrazy Petra Zlamala obsahují empatickou rovinu, 

v níž jemná membrána, předivo barev, tahů, kapek a rýh naše 

bloudící pohledy zachytí, na okamžik polapí a propustí nabité 

Novým životem, novou odvahou hledat smysl i tam, kde se 

skrývá.

Martina Vítková



6 7 Zánik slunce, 2020, tempera na plátně, 183 x 135 cm



8 9 Pustý listopad, 2020, akryl na plátně, 170 x 173 cmNeklidná letní noc , 2020, akryl na plátně, 180 x 145 cm



10 11 Nový život, 2020, akryl na plátně, 184 x 133 cm



12 13 Panika, 2020, olej na plátně, 120 x 95 cmPohoda, 2020, olej na plátně, 90 x 100 cm



14 15Strom, 2020, olej na plátně, 170 x 134 cm Samota, 2020,akryl na plátně, 46 x 42 cm



16 17 Cesta za světlem, 2020, akryl na plátně, 180 x 146 cm



18 19 Bušící srdce, 2020, akryl na plátně, 160 x 130 cmSvětlá myšlenka, 2020, olej na plátně, 184 x 130 cm



20 21 Lesní tajemství, 2020, akryl na plátně, 62 x 52 cmŠťavnaté léto, 2020, olej na plátně, 101 x 92 cm



22 23 Střed jejího těla, 2020, olej na plátně, 155 x 74 cm



24 25 Všední událost, 2020, olej na plátně, 165 x 80 cm



26 27Kresba II, 2020, uhel a tempera na plátně, 162 x 132 cm Kresba I, 2020, uhel a tempera na plátně, 181 x 132 cm



28 29 Se zatajeným dechem, 2020, akryl na plátně, 160 x 120 cmPlno hraček, 2020, akryl na plátně, 183 x 170 cm



30 31 V plném slunci, 2020, akryl na plátně, 205 x 192 cm



32 33Vegetace, 2020, akryl na plátně, 180 x 130 cm Květy, 2020, olej na plátně, 113 x 116 cm



34 35 Oblíbená zvířátka, 2019, akryl na plátně, 170 x 136 cm



36 37Lesní polom, 2020, akryl na plátně, 170 x 135 cm Se zatajeným dechem, 2020, akryl na plátně, 205 x 192 cm



38 39 Osm hodin romantiky, 2020, akryl a uhel na plátně, 132 x 164 cm



40 41Rodinná sešlost, 2020, olej na plátně, 205 x 192 cm Výměna názorů, 2020, olej na plátně, 90 x 110 cm



42 43 Hlava, 2020, olej na plátně, 150 x 140 cm
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Petr Zlamal
Narozen 21. března 1949 v Olomouci. 

Studia
1968–1974 Akademie výtvarných umění v Praze, 
ateliér monumentální malby (prof. Arnošt Paderlík) 

Zastoupení ve veřejných sbírkách
Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění

Zastoupení v soukromých sbírkách
Česká republika, Německo, Itálie, Anglie, 
Spojené státy americké, Austrálie

Foto - David Sedlák, DS Foto, 2020

Mezi významné expresivně založené české malíře patří beze-

sporu akad. mal. Petr Zlamal. Jako mimořádně nadaný syn 

výtečného malíře Wilhelma Zlamala (1915-1995) poprvé vy-

stavoval už ve 14 letech. Zlamalův evidentní talent se rozvinul 

během studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ate-

liéru monumentální malby profesora Arnošta Paderlíka. Po 

úspěšném ukončení studia v roce 1974 získal čtyři stipendia 

Ministerstva kultury, které si následně zakoupilo několik obra-

zů autora. Výsledky stipendijních děl byly vystaveny ve velkých 

výstavních galeriích v Praze. 

Rozhodl se pro nelehkou dráhu umělce na volné noze. Vedle 

zakázek z oblasti užitého umění a realizací do architektury, 

se intenzivně věnoval figurální malbě, malířským pojetím 

blízké tvorbě členů z volného seskupení 12/15 (Václav Bláha, 

Michael Rittstein). Zlamalův malířský svrchovaný rukopis 

totiž zjevně inklinuje k německé malířské tradici. Nové obrazy 

i nadále poutají dějovostí. Dějovostí ovšem v tom smyslu, že 

dříve příběhy anebo minipříběhy jsou nyní přetavovány do 

událostí. Lze tedy říci, že PZ v posledním období své tvorby 

pozoruhodně zúročuje svoji v podstatě padesátiletou tvůrčí 

dráhu (již jeho rané práce jsou po výtvarné stránce velmi 

vyzrálé) směřováním k podstatnému.  Tím jsou Zlamalovy 

Kontakt
Světlov 27, 785 01 Šternberk
Tel.: + 420 734 331 610
E-mail: akadmalpetrzlamal@seznam.cz
Instagram.com/akmalzlamal
Facebook.com/malirpetrzlamal

monumentální obrazy z posledních let nadčasové, neboť 

jejich svrchovaná podoba je opřena o sílu nejen malířské 

paměti. 

PZ byl v letech 1992-1995 spoluzakladatelem nadace ŠIPS 

a iniciátorem a spoluorganizátorem sympozií v bývalém au-

gustiniánském klášteře ve Šternberku. Šternberskými meziná-

rodními malířskými sympozii prošlo 120 umělců z celého svě-

ta. Bylo inspirací pro množství výstav nejen v České republice, 

ale také v Itálii, Německu, Rakousku a Jihoafrické republice. 

Stejně tak v návaznosti na předešlé aktivity vznikl obdob-

ný projekt v Teplé u Mariánských Lázní, který PZ organizoval 

spolu s německým malířem W. Kernem. Pro význam tohoto 

projektu svědčí systematická (finanční) podpora česko-ně-

meckého fondu Budoucnosti.

Dvě desítky let byl aktivním členem UVU Olomoucka. V roce 

2008 získal 3-měsíční rezidenční pobyt ve švýcarském Luzernu.

Žije a tvoří ve Šternberku, kde se přičinil na realizaci mno-

hých výstav v Galerii Šternberk. V roce 2009 získal cenu města 

Šternberk za významné dílo v oblasti výtvarného umění.

Součástí života autora jsou pravidelné návštěvy vysokých škol, 

gymnázií a dalších skupin se zájmem o výtvarné umění v ate-

liéru.
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Samostatné výstavy

1963 Výstava kreseb a pastelů. Foyer Divadla Oldřicha Stibora 

                v Olomouci.

1968 Obrazy. Výstavní síň Domu osvěty ve Šternberku.

1971 Obrazy. Galerie v podloubí, Olomouc.

1975 Obrazy z let 1974-75. Galerie Dílo, Přerov.

1976 Obrazy z et 1975-1976. Galerie Dílo, Olomouc.

 Pastely. Junior klub, Litovel.

 Obrazy. Galerie Dílo, Přerov.

1978 Obrazy. Galerie mladých, Brno.

1979 Krajiny. Galerie Dílo Šumperk.

1980 Obrazy. Oblastní galerie výtvarného umění 

               v Olomouci – Kabinet grafiky, Olomouc.

1982 Obrazy. Památník národního písemnictví v Praze

                 – Výstavní síň Musaion, Praha.

 Obrazy. Černá louka – Klub mladých, Ostrava.

1983 Obrazy. Galerie Dílo, Olomouc.

1987 Obrazy. Dům umění města Brna – Galerie Jaroslava Krále, Brno.

1989 Obrazy. Divadlo hudby OKS v Olomouci, Olomouc.

 Obrazy. Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově.

 Obrazy. Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci.

1991 Obrazy a kresby. Petr Zlamal. Pavel Hogel. Galerie R, Praha. 

 Obrazy. Petr Zlamal, Pavel Hogel. Klub novinářů, 

                Pařížská ulice, Praha.

1993 Pavel Hogel. Marek Trizuljak. Petr Zlamal.  

                Villa Widman Rezzonico di Mira, Mira, Itálie.

 Pavel Hogel. Marek Trizuljak. Petr Zlamal.  

               Forte Agip Verona, Verona, Itálie.

 Pavel Hogel. Marek Trizuljak. Petr Zlamal.  

               Forte Agip Terst, Terst, Itálie.

 Obrazy. Galerie Fresse-Mehles, Bad Arolsen, Německo. 

 Petr Zlamal. Petr Kuba. Galerie Volksbank Frankenberg, 

                Německo.

1996 Inter Art Galerie, Stuttgart, Německo.

1997 Pastely. Galerie Percosi d´arte 90, Venezia, Itálie.

1999 Obrazy a návrhy do architektury. Galerie Osa, Olomouc.

2000 Petr Zlamal a jeho hosté Wilhelm a Josef Zlamalovi. 

                Galerie Šternberk, Šternberk.

2006 Vnitřní a vnější světy. Obrazy z let 2002-2005. 

                Galerie Šternberk, Šternberk.

 Nahoře i dole. Galerie V Kapli, Bruntál.

2007 Dole i nahoře. Obrazy z let 2002-2007. 

                Areál fakulty informačních technologií VUT 

                v Brně – Výstavní síň Starého pivovaru v Brně-Králově Poli, Brno.

2010 Obrazy. Archeologie paměti. Nová síň, Praha.

 Příběh malířského genu. Expozice času, Šternberk.

2011 Obrazy. Galerie Veteran Arena, Olomouc.

2013 Obrazy. Foyer Dusíkova divadla v Čáslavi. 

2015 – 2020 - ?. Obrazy – dlouhodobá, pravidelně obměňovaná 

               výstava v investiční společnosti, Olomouc.

2018 Vášeň. Galerie Kotelna, Říčany u Prahy. 

2020  Obrazy, společná výstava s J. Klimešovou. KIA, Olomouc.

Účast na asi 80 společných výstavách (ČR, Venezuela, Polsko, Nizozemí, 

USA, Dánsko, Saudská Arábie, Itálie, Německo, Rakousko).

Vydání katalogu a realizaci výstavy finančně podpořili Olomoucký kraj a město Šternberk.

Za pomoc s přípravou výstavy děkuji Jiřímu Benešovi.

Poděkování patří mé partnerce, která mě dlouhodobě podporuje.

Katalog vznikl díky podpoře těchto osob a společností:

Stanislav Orság, Martin Šín, Jan Liška, Jaroslav Krajíček, Bohumila Kropáčová, Michal Vyjídák, 

Tomáš Topič GYNSTERN s.r.o., Jitka a Igor Opravilovi, Zuzka Čupálková a Marek Švec, Radomír Brynda, 

Oldřich Zatloukal, Informační centrum Šternberk, Zdeněk Krejčí, Zdeněk Macháček, Martina Vítková
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