
 

 

   

    

 

JIŘÍ ŠUHÁJEK se výtvarně 

vyjadřuje prostřednictvím 

sklářských hutnických technik, 

foukáním a volným tvarováním 

skla. Je jedním z mála našich 

výtvarníků, který tyto sklářské 

techniky prakticky ovládá. Je 

vzdělaný výtvarník, tak trochu 

Ahasver, to je  

věčný poutník. Dříve to byly studijní pobyty, potom sympozia, nyní zasedání v 

nejrůznějších porotách a samozřejmě výstavy a účasti na výstavách po celém 

světě. Obdržel devět významných cen. Jeho díla jsou zastoupena v řadě světových 

muzeí a galerií. Kdykoliv se zamýšlíme nad pozoruhodnými výsledky současného 

českého ateliérového skla, nad jeho nezpochybnitelným podílem na vývoji 

světového sklářství, připomínáme si i uměleckou zdatnost vystavujícího Jiřího 

Šuhájka. 

 

Fotografie z výstavy  

  
 

   

Na zeměkouli není mnoho míst, kde by Jiří Šuhájek nebyl a protože jeho osobní 
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archiv se nevyznačuje přílišnou úzkostlivostí a pečlivostí, asi dnes ani sám přesně 

neví, kolik měl účastí na výstavách, soutěžích a symposiích. 

Šuhájkova umělecká práce je rozložena mezi tvorbu volnou a užitou. Na počátku 

sedmdesátých let začal vytvářet foukané a hutně tvarované objekty čiré, barevné, 

někdy pokovované. Jeho ženské figury, až monumentální, největší má kolem 2,40 

m mají sexy nohy, mnohdy sedící nebo skloněné, jsou velice populární na celém 

světě. Dále vytvořil řadu kultivovaných nápojových souborů pro různé sklárny, na 

prvním místě pro MOSER, Crystalex, BAG Vsetín, huť Charlota v Karolínce a 

další. Mnohé z kalíškoviny poslední doby jsou barevně i tvarově elegantní a zcela 

se vymykají zaběhnuté tradiční formě. Soubor MAJÁK v roce 1995 získal 

Národní cenu za design. 

Šuhájek věnuje přípravě tvorby mimořádnou pozornost. Jeho kresebná příprava je 

až neskutečná. Jsou to opravdu stovky kreseb, jedna lepší než druhá. Autor ví totiž 

velmi dobře, 

že k jakémukoliv výtvarnému projevu je třeba kresby a kresbu nelze vynechat z 

jakékoliv výtvarné práce – projevu, v níž je základním prvkem. 

Šuhájek je jedním z nejoriginálnějších světových sklářských výtvarníků. Z 

každého jeho díla, jakož i z jeho osoby, čiší optimismus, radost z práce, která se 

mu daří a je ve světě přijímána a uznávána. Výstava nám podává pozoruhodné 

svědectví o autorově umělecké zralosti a schopnosti působivé výpovědi. 

 

Jiří BOHDÁLEK 

Termín konání:  

1. 7. – 30. 8. 2005  

 

  Průběh sestavování exponátu  
 

 


