VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ

Váchalův spolek studeňanský vznikl 1. července roku 2007 v budově „obecního
domečku“, bývalé budovy MNV ve Studeňanech. Zakládací listinu podepsalo
osm budoucích členů Váchalova spolku studeňanského.
Propagace díla Josefa Váchala a Anny Mackové jsou hlavní cíle činnosti spolku,
zvláště dosud málo zmapované období téměř 30-ti let jejich společného života
ve Studeňanech.
Vzniku spolku předcházela výstava jejich díla ve Studeňanech 30. června 2007,
vytvořená ze sbírek převážně místních občanů. U příležitosti výstavy byla
odhalena na počest obou umělců pamětní deska před bývalým statkem
Mackových č. p. 19, později STS, dnes sídlem společnosti Eko-Agro- Mont
s.r.o.

Celé akce se zúčastnilo přes sto padesát zájemců, příznivců a obdivovatelů díla
obou umělců, kromě jiných také akademický malíř Ščigol, grafik a malíř Ing.
Arch. Šindlar, kurátorka Galerie moderního umění v Hradci Králové M.
Vítková, tehdejší ředitel okresního muzea a galerie v Jičíně J. Gottlieb, zástupci

litomyšlského Portmonea a Spolku českých bibliofilů a řada dalších
významných hostů. Celá akce byla navržena jako význačná kulturní událost na
ocenění Jivínského Štefana za rok 2007.

Myšlenka uspořádat výstavu Josefa Váchala, Anny Mackové a dalšího rodáka
Studeňan dr. Josefa Nožičky, historika a archiváře, vznikla již v roce 2005, kdy
malíř a řezbář Karel Šoltys ze Studeňan oslovil Oldřicha Hakena, studeňanského
rodáka a sběratele grafik a dřevorytů obou umělců s žádostí o pomoc při
spolupráci na uspořádání výstavy obou umělců. Byl vytvořen přípravný výbor
(Šoltys, Haken a Jiřiště) za účelem vymyšlení programu celé akce, včetně
odhalení pamětní desky. Aktivita výboru se postupně vytrácí a teprve počátkem
roku 2007 je opět možnost uspořádání výstavy oprášena. Impulsem byla výzva
starostky Zdeňky Brixové a jičínské setkání Oldřicha Hakena s Petrem
Tylínkem z Prahy, dalším nadšencem a sběratelem díla Váchala a Mackové.
Jejich setkání v antikvariátu v Ruské ulici v Jičíně nastínilo první vizi vzniku
výstavy. Oba se významně podílí na projektu první výstavy za vydatné pomoci
dalších „studeňaňáků“ manželů Křelinových, manželů Brixových, Liběny
Hakenové, Jany Oborníkové a Stanislava Kučery a Jiřího Vojtíška z Tužína.

Činnost spolku se pozvolna rozjíždí a kromě propagace díla Josefa Váchala a
Anny Mackové spolek pořádá mnoho dalších kulturních projektů, např.

návštěvu litomyšlského Portmonea, uspořádání dne dětí, pořádání večerů
s kytarou a organizace návštěv galerií, výstav a přednášek.
V červenci roku 2008 členové Váchalova spolku studeňanského ve spolupráci se
Zastupitelstvem obce Radim pořádají Pouť ve Studeňanech spojenou s oslavami
450 let od první zmínky o obci Studeňany s bohatým programem (výstava
obrazů A. Mackové, E. Šinkmanové a V. Tekverka, ukázka historických
hasičských vozů, výstava sbírky panenek A. Ječné, vysázení pamětní lípy, atd.).
Pouť se vydařila a dočkala se příznivých ohlasů i v tisku.

V průběhu prázdnin členové spolku připravují otevření stálé expozice díla Josefa
Váchala a Anny Mackové v budově „obecního domečku“. Ta je slavnostně
otevřena 15. srpna 2008 mimo jiné za účasti pražského oděvního návrháře a

pedagoga Petra Tylínka, výtvarníka Vladimíra Tekverka a jičínského fotografa a
pedagoga Čeňka Linharta. Slavnostního otevření se zúčastnilo celkem dvacet
pozvaných „Váchalologů“.

Velkou pozornost vzbudila Váchalova ĎÁBLOVA ZAHRÁDKA aneb
PŘÍRODOPIS STRAŠIDEL. Tento reprint spolek vydražil v aukci a zaplatil
z peněz získaných ze sponzorských darů.

V říjnu 2008 se z peněz utržených z prodeje železného šrotu kupuje do stálé
expozice „menší“ vydání Váchalovy Šumavy umírající a romantické. Koncem
roku je nutné stálou expozici kvůli vlhkosti v budově „obecního domečku“
deinstalovat.
Od srpnového otevření v roce 2008 navštívilo stálou expozici 28 zájemců.

Během září jsou dokončeny stanovy spolku a dne 19. 9. 2008 je spolek
registrován na Ministerstvu vnitra a je mu přiděleno IČ. V záhlaví STANOV je
uvedeno:
VÁCHALŮV SPOLEK STUDEŇANSKÝ JE DOBROVOLNÝM A NEZÁVISLÝM
ZÁJMOVÝM SDRUŽENÍM JEDNOTLIVÝCH FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ
USILUJE O CO NEJŠIRŠÍ PROPAGACI DÍLA MALÍŘE, ŘEZBÁŘE,
SPISOVATELE JOSEFA VÁCHALA A MALÍŘKY ANNY MACKOVÉ
V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH. SPOLEK PŘEDSTAVUJE PRÁVNICKOU
OSOBU A PRACUJE NA ZÁKLADĚ ČESKÝCH PRÁVNÍCH USTANOVENÍ.

Poslání spolku: spolek si klade za cíl v souladu s nejnovějšími vědeckými
poznatky seznamovat kulturní veřejnost s životem a dílem Josefa Váchala a
Anny Mackové. K tomuto účelu dle možností podporuje výstavy děl těchto
umělců. Samostatně se též snaží pořádat veřejné výstavy a setkání obdivovatelů
a vyznavačů jejich děl. V širším zorném úhlu se zaměřuje na dobu jejich života
a jejich umělecké současníky. Rovněž se snaží o rozvoj společenského a
kulturního dění ve Studeňanech.
V průběhu podzimu 2008 je navázána osobní spolupráce s Portmoneem
v Litomyšli. Do stálé expozice jsou zapůjčeny některé prodejní a výstavní
materiály (např. Krvavý román, Mystika čichu, Vykládací mystické karty, Josef
Váchal 1884 – 1969, Portmoneum – Museum Josefa Váchala v Litomyšli,
Zapáliv si cigáro Operas, Živant a umrlanti, Erotikové, atd.).
V roce 2009 proběhla beseda za účasti Oldřicha Hakena, Petra Tylínka a Hany
Klínkové, pracovnice pražského Památníku národního písemnictví s Milenou
Nožičkovou, dcerou sestry Anny Mackové, která přinesla některé zajímavé
informace o životě obou umělců.
7. března 2009 se Oldřich Haken a Petr Tylínek registrují na dražbě mezinárodní
aukční síně Dorotheum, kde se jim podařilo vydražit tři kusy štočků (ex libris
Karel Sedláček) jednoho z Váchalových exlibris.
Během června 2009 se připravuje opětovné otevření stálé expozice v budově
„obecního domečku“, tentokráte (díky místnímu truhláři Petru Špalkovi)
rozšířené o část bývalé klubovny. Znovuotevření stálé expozice je naplánováno
na Pouť ve Studeňanech.
I v roce 2009 členové Váchalova spolku studeňanského pořádají v červenci Pouť
ve Studeňanech spojenou s významnou akcí ke 40. výročí úmrtí obou umělců.
V rámci programu mimo jiné vystoupila pracovnice pražského Památníku
národního písemnictví Hana Klínková, která přečetla dosud neuveřejněné dopisy
Josefa Váchala ze Studeňan Sigmundu Bouškovi, člen jičínského divadla V.
Komárek přečetl úryvky z Váchalova Krvavého románu a P. Tylínek a M.
Vítková, kurátorka Galerie moderního umění v Hradci Králové přečetli ukázky
z deníků A. Mackové a J. Váchala. U příležitosti této akce byl vydán jedinečný
grafický list, jehož autorem je malíř M. Hofman (40. Výročí úmrtí obou
umělců), který na Pouti seznámil přítomné s technikami dřevorytu, dřevořezu a
linorytu. Akce byla zakončena slavnostní instalací kříže na hrob Josefa Váchala
v Radimi, kterou provedli J. Gottlieb, tehdejší ředitel okresního muzea a galerie

v Jičíně a V. Matějková, pracovnice královéhradeckého rozhlasu (kříž zhotovili
R. Smolík a K. Lhoták). Celé akce se zúčastnilo přes 250 návštěvníků a krátký
šot byl z akce odvysílán i v Českém rozhlasu.

V září 2009 proběhlo několik besed s pamětníky života obou umělců, poslední
beseda se konala za účasti O. Hakena, P. Tylínka a fotografa J. Noppa, který
jako poslední fotil J. Váchala a akademického malíře Ing. Arch. Šindlara, který
namaloval a odprodal spolku podobiznu J. Váchala.
Spolek opět pořádá mnoho dalších kulturních projektů, např. návštěvy výstav a
galerií, druhé uspořádání Dne dětí a pokračuje v pořádání večerů s kytarou a
organizací návštěv galerií, výstav a přednášek.

Koncem roku je opět nutné stálou expozici kvůli vlhkosti v budově „obecního
domečku“ deinstalovat. V roce 2009 stálou expozici navštívilo 53 zájemců.
Rok 2009 je ve znamení vydání brožury Váchal a Macková – světově známí
umělci Studeňan, kterou vydává Váchalův spolek studeňanský za finanční
podpory Královéhradeckého kraje s nákladem 250 výtisků. Každý výtisk je
doplněn volně loženým listem, a to grafikou P. Tylínka, V. Tekverka či
originální fotografií Č. Linharta nebo O. Hakena.
V červnu 2010 se opět otevírá stálá expozice, tentokráte rozšířená o originální
ex libris a věnovací listy Josefa Váchala a o knížku A. Mackové Prázdninové
putování 1927 s originálním podpisem A. Mackové. Postupně se daří shánět i
další knížky vydané Josefem Váchalem nebo o Josefu Váchalovi (např. Paměti
Josefa Váchala, Malíř na frontě, O Josefu Váchalovi). Stálá expozice je
doplněna katalogy z výstav obou umělců.

