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ČTVEREC II / SQUARE II, 2000

pastel, akryl a asambláž, deska / pastel, acrylic and assemblage, board, 170×170 cm
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Z CYKLU ZÁZNAMY SVĚTLA / FROM THE CYCLE RECORDINGS OF LIGHT, 2002–2003

pastel, papír / pastel, paper, 30×40 cm

TO SEE
DIFFERENTLY
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SÍLA OBRAZNOSTI
Motivicky bohatá a výrazově různorodá tvorba mého muže, malíře Pavla Nešlehy 
(1937–2003), významného představitele generace šedesátých let, je vážná a pře-
mýšlivá. Od počátku jej na umělecké cestě poutaly stopy „paměti“ ukryté v matérii 
věcí a země a jako romantika proměnlivá tvářnost přírody, k níž měl hluboký vztah. 
Přitahovaly jej mýty, historie a prapočátky lidské tvořivosti a s ní svázaná osudo-
vost a tíže údělu lidského bytí. Ve své expresivně zacílené výtvarné řeči rád užíval 
metafory, symboliku světla a s chutí uplatňoval významové a výrazové možnosti 
kontrastů. Fotografování, jemuž se věnoval od konce šedesátých let, mu objevilo 
výmluvnost ostře viděných detailů; podněcovaly fantazii, bystřily vnímání skuteč-
nosti a přiměly jej vidět ji hlouběji a jinak. 

Detaily viděné reality často záměrně zvětšoval, vytrhoval z kontextu, trans-
formoval a vtěloval do nich existenciální prožitky a hloubku svého životního pocitu. 
Výmluvně o tom hovoří soubory grafi k, v nichž své snímky uplatňoval, a zejména 
pak cykly kreseb, jimiž se od počátku sedmdesátých let a v následném deseti-
letí intenzivně zabýval. S velkým kreslířským umem a fantazií v nich propojoval 
realisticky ztvárněný, nadměrně zvětšený detail s  imaginárním prostředím a ne-
čekanými situacemi. Dokládají to nejen příběhy grafi k Historie lidské ruky a Zbo-
řeniště z let 1970–1974, ale také cykly kreseb TV Story (1975), Čas otevřených 
dveří (1977–1978), Studie předmětnosti (1982) nebo Studie konfl iktu šedé plochy 
s předmětem (1982–1984) a další práce. 

Ideové možnosti, které mu zvětšování detailů otevíralo, Pavel záhy proměnil 
v tvůrčí princip a začal ho nápaditě uplatňovat rovněž v malbě. S velkým smyslem 
pro barvu a její světelné odstíny využíval, obdobně jako v kresbách, sílu iluzivního 
ztvárnění imaginárních dějů, což dosvědčují obrazy z osmdesátých let Utažení, 
Beton, Zalepené okno, Meliorace, Stopy a jiné práce. Působivost těchto dějů také 
nejednou citlivě obohacoval mytickým rozměrem, jak vypovídají díla Rozloučení 
s C. D. Friedrichem (1982), obrazový environment Živly (1983–1985) nebo roz-
měrná instalace Ani na zemi ani na nebi (1989); z následného údobí pak malířsky 
a kresebně zpracované téma Oidipus (1992–1993) a pozoruhodné kresby cyklu 
Paměti země z roku1992.

Pokud jde o motivaci výše zmíněných děl, výmluvná jsou v tomto ohledu 
Pavlova vlastní slova: „Někdy v polovině sedmdesátých let jsem si uvědomil, že 
témata, kterým jsem se ve své práci věnoval a která vycházela z přímé reakce 
na naši vrženost do šokující situace, jíž jsme tenkrát říkali ,příšerné příšeří‘, ne-
mají už ve mně tak silnou rezonanci. Cosi se tehdy změnilo. Cítil jsem nebezpečí 
vyprahlé opakovanosti a obával se, že zasáhne grafi ky a kresby, jimiž jsem se 
tenkrát převážně zabýval.

Náhodné setkání s kulturami starověku v íránské krajině přišlo v pravou chvíli. 
Monumentálním patosem prostoupená krajina mi kromě své mytičnosti ukázala 
i barevnost světa. V temnosvitu naší skutečnosti neměla totiž pro mne barva vý-
znam a nepociťoval jsem ani potřebu malovat. Raději jsem tenkrát kreslil. Teprve 
oslovení íránskou zkušeností naznačilo cestu jiným směrem. Vrátil jsem se k malbě.

Ohmatávání malířské techniky, smyslové prožitky barvy i pokus o poznání 
šíře přírodních dějů přispěly ke vzniku řady obrazů. Šlo především o reminiscence 
na romantismus. Počátek byl ve dvou íránských krajinách (Oheň a Írán) a v obra-
zech Pokus o cestu za K. H. Máchou, Rozloučení s C. D. Friedrichem, Meliorace 
a  v dalších malbách, které následovaly. Často se tenkrát v mých myšlenkách 
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prosazovala Friedrichova slova: ,Zavři své tělesné oko, abys svůj obraz nejdříve 
uviděl okem duchovním, potom odhal, co jsi spatřil ve tmě.‘ Objevovala se potřeba 
hledání míry mezi haptickým a abstraktním, mezi tíží a světlem, racionalitou a ci-
tovostí. Považoval jsem za nutné pokusit se nahlédnout ,za věci‘ (...).

Při práci na malbách přírodních elementů mě v myšlenkách nejvíce zaujal 
mýtus Země. Nese totiž v sobě kromě stop dávné proměnlivosti zemských masivů 
a písečných přesypů životodárnou bázi a zároveň svou pomalou, ale neustálou 
změnou skrývá paměť dějinného vrstvení bezpočtu lidských příběhů. Právě tato 
dějinnost, i když je proti živelnému utváření Země jen kratičkým úsekem, rozšiřuje 
naše informace o snaze lidského rodu postihnout ve svých mýtech podstatu bytí 
v jeho základní polarizaci a zároveň odkazuje k nezvratitelnosti osudu a k lidskému 
údělu. Cesta zpět k pramenům, do hlubin času, k tajemnému vznikání základních 
pravd a etických zákonů se stala pro mne v pomíjivé tříšti, kde člověk v dosta-
tečné míře nenalézá záchytnou konstantu, jednou z možností k utváření ucelené 
rovnováhy i k nabytí vědomí vlastní identity. Přestože mě mytická vyprávění svými 
podobenstvími vždy přitahovala, netroufal jsem se jich dotýkat, spíše jsem je ob-
cházel v kruzích z velké dálky. Až jakousi metaforou zjizvených rozpadajících se 
útvarů jsem se snad dotkl něčeho, co promlouvalo o dějinné mytičnosti i o osudové 
předurčenosti.“1

Ale nebyla to jen ona obsahově naléhavá koncepce výše zmíněných děl 
a  ideové uplatnění detailů, jimiž dokázal svá sdělení prohlubovat. Významnou 
úlohu sehrávalo v Pavlově tvorbě světlo, a to od poloviny sedmdesátých let, kdy 
jeho působivost nabývala symbolického zhodnocení. Zvlášť naléhavě vnímáme 
takto koncipované pojetí síly imaginárního světla z řady maleb z osmdesátých let, 
a zejména pak z pastelů a kreseb na téma Oidipus (1992–1993), cyklu pastelů 
Tajemství znaků (1993–1994) a následně z obsáhlého cyklu pastelů Záznamy 
světla (2002–2003). 

Jak rozpoznal Petr Wittlich, nebyla to jen ona překvapivá výmluvnost detai-
lů; neméně přitažlivé bylo i jejich „záření“. „Světlo v nich neosvětluje jenom věci, 
předmětné universum, ale vrací se ke svým podstatám.“ Světlo se podle jeho slov 
v Pavlových obrazech „stávalo stále víc a víc substancí, zbavující se materiálních 
přívlastků“, aby pak „v jeho posledním velkém cyklu Záznamy světla emanovalo 
do clon barevných prostorů jako bílý refl ektor, přicházející z velké dálky. Jako posel 
Neviditelného, jež je ale zásadní podmínkou vší viditelnosti.“2

Mahulena Nešlehová

 1 Převzato z monografi e Petr Wittlich, Pavel Nešleha, Gallery, Praha 2004, s. 156 a 220.

2  Petr Wittlich, Iluze a Reálno v obrazech Pavla Nešlehy, in: Pavel Nešleha – Poutalo mě světlo...
Katalog výstavy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2014, s. 11.
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MELIORACE / AMELIORATION, 1981

akryl, sololit / acrylic, hardboard, 110×138,5 cm
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THE POWER OF IMAGERY
The rich and diverse work of my husband, the painter Pavel Nešleha (1937–2003), 
a prominent member of the generation of artists who emerged in the nineteen-
sixties, is serious and thoughtful. On his journey as an artist he was from the start 
attracted to the traces of “memory” hidden in the substance of things and the 
Earth, and, as a romantic, to the changeable aspect of nature, for which he had 
a profound appreciation. He was drawn to myths, the history and origins of cre-
ativity and how it related to the human lot and the fatefulness of human existence. 
In his expressive visual language he liked to use metaphors and the symbolism 
of light, and he relished the semantic and expressive possibilities offered by con-
trasts. Photography, which he took up at the end of the sixties, revealed to him the 
eloquence of fi ne detail: it stimulated his fantasy and sharpened his perception 
of reality, forcing him to see it more deeply, and differently.

He would often deliberately enlarge details of reality and take them out of 
context, transforming them and embodying in them his experience of existence 
and the deep emotions it produced. He eloquently expressed this in print series 
in which he used his photographs, and especially in the drawing cycles he worked 
on very intensively throughout the seventies and eighties. As a skilled draughts-
man with a powerful sense of fantasy, he combined in them realistically depicted 
and enlarged details with imaginary settings and unexpected situations. This is 
apparent not just in the narratives of his print cycles A History of the Human Hand 
and Ruins from 1970–1974, but also in his drawing cycles TV Story (1975), The 
Time of Open Doors (1977–1978), Studies of Materiality (1982), Studies of Confl ict 
Between a Grey Surface and an Object (1982–1984) and other works.

Pavel was quick to adopt as a creative principle the conceptual possibilities 
he had discovered by enlarging details, and he began inventively applying this 
principle in his paintings too. With a great feel for colour and its luminous hues 
he used, as in his drawings, the power of the illusionistic depicting of imaginary 
events, as demonstrated in his paintings from the eighties such as Constriction, 
Concrete, Sealed Window, Amelioration, Footprints and other works. Sometimes 
he would subtly add a mythic dimension to the impact of these events, as in 
Fare well to Caspar David Friedrich (1982), his pictorial environment The Elements 
(1983–1985) and his large installation Neither on Earth nor in Heaven (1989), and 
in the subsequent decade in the Oedipus (1992–1993) paintings and drawings 
and his remarkable drawing cycle The Earth’s Memory from 1992.

Turning to the motivation behind these works, Pavel’s own account is reveal-
ing: “Some time in the mid-seventies I realised that the subjects I was dealing with 
in my work, which were our immediate response to having being cast into the 
shocking situation that we called ‘the unspeakable bleakness’, no longer resonated 
so powerfully with me. Something had changed. I felt there was a danger of arid 
repetition, and I feared it might extend to the prints and drawings I was mostly 
engaged on at the time.

A chance encounter with the cultures of antiquity in the Iranian landscape 
came at exactly the right time. Besides its mythic quality, that landscape, steeped in 
a monumental pathos, showed me how colourful the world was. Colour had meant 
nothing to me in the chiaroscuro of our reality, and I had not even felt any need 
to paint, preferring to draw instead. It was my experience in Iran that suggested 
a different direction. I returned to painting.
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My experiments with painting techniques, my sensual experience of colour 
and my attempts to discover the breadth of natural events resulted in a series of 
paintings that were above all a reminiscence of Romanticism. The fi rst were two 
Iranian landscapes (Fire and Iran) and the paintings Attempt in Search of Karel 
Hynek Mácha, Farewell to Caspar David Friedrich, Amelioration, and the various 
other paintings that followed. Friedrich’s words often came to mind: ‘Close your 
bodily eye so that you may see your picture fi rst with the spiritual eye. Then bring 
to the light of day that which you have seen in the darkness.’ I began to feel a need 
to seek a balance between the tactile and the abstract, between weight and light, 
reason and emotion. I thought it essential to try to look ‘beyond things’ […].

When I was working on my paintings of the natural elements, I was most 
intrigued by the myth of the Earth, for besides traces of the age-old mutability of 
land masses and sand dunes it also contains a life-giving essence, while its slow 
but constant changing has obscured the memory of layer upon layer of countless 
human histories. It is this historical aspect, even though it is only a brief stretch 
of time compared with the elemental formation of the Earth, that tells us more 
about the human endeavour to capture in our myths the essence of existence, its 
fundamental polarisation, and to point to the irreversibility of fate and the human 
lot. In a situation of chaos, when one cannot fi nd one’s footing, this journey back 
to the origins, back into the depths of time to the mysterious inception of funda-
mental truths and ethical laws, was for me a way of establishing a holistic balance 
and becoming aware of my own identity. Although myths had always appealed 
to me as parables, I had dared not touch them and would circle them at a great 
distance. It was only through some sort of metaphor of scarred and disintegrating 
forms that I perhaps touched on something that spoke of the mythic quality of 
history and the predestination of fate.”1

But it was not just the exhortative concept behind the aforementioned works 
and the application of details that allowed Pavel to bring greater depth to his art. 
Light had played an important role in his work since the mid-seventies, when its 
effect had assumed a symbolic aspect. We particularly notice this approach to 
the power of an imaginary light in many of his paintings from the eighties, especi-
ally the pastels and drawings on the theme of Oedipus (1992–1993), the cycle of 
pastels The Mystery of Signs (1993–1994) and later in the extensive Recordings 
of Light pastels (2002–2003).

As Petr Wittlich noted, it was not just the surprising eloquence of the de-
tails, for their “radiance” was just as appealing. “In them the light does not only 
illuminate things, the material universe, but it also returns to its very essence”. In 
his words, light in Pavel’s paintings “increasingly became a substance that had 
shed its material attributes”, so that “in his last great cycle Recordings of Light 
it shone into the fabric of space and colour like a white fl oodlight over a great 
distance. As a herald of the Invisible that is the precondition for all that is visible.”2

Mahulena Nešlehová

 1  Petr Wittlich, Pavel Nešleha, Gallery, Praha 2004, pp. 156, 220.

 2  Petr Wittlich, Iluze a Reálno v obrazech Pavla Nešlehy, in: Pavel Nešleha – Poutalo mě 
světlo… (exh. cat.), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2014, p. 11.
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VÝVRAT / WINDTHROW, 1981
akryl, sololit / acrylic, hardboard, 110×125 cm
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 LABYRINT / LABYRINTH, 1972

tužka, papír, deska / pencil, paper, board, 106×80 cm
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OIDIPUS IV / OEDIPUS IV, 1993

pastel, papír / pastel, paper, 90×132 cm
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POKUS O CESTU ZA K. H. MÁCHOU / ATTEMPT IN SEARCH OF KAREL HYNEK MÁCHA, 1982

akryl, sololit / acrylic, hardboard, 95,3×140 cm
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PROMĚNA ZOBRAZENÍ / TRANSFORMED REPRESENTATION, 1997

pastel, papír, sololit / pastel, paper, hardboard, 244×304 cm
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 ŽIVLY / THE ELEMENTS, 1999–2001

objekt s digitálně upravenými televizními obrazy / object with digitally modifi ed television 

screens measuring, 52×62 cm, dřevěné desky / wooden panels, 400×110×110 cm (detail)
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Z CYKLU VIA CANIS / FROM THE CYCLE VIA CANIS, 1997

digitální tisky, kapa / digital prints, KAPA board, 170×84 cm

GVUO_NESLEHA_brozura.indd   18GVUO_NESLEHA_brozura.indd   18 6.5.2020   10:41:136.5.2020   10:41:13



19

GVUO_NESLEHA_brozura.indd   19GVUO_NESLEHA_brozura.indd   19 6.5.2020   10:41:136.5.2020   10:41:13



20

GVUO_NESLEHA_brozura.indd   20GVUO_NESLEHA_brozura.indd   20 6.5.2020   10:41:236.5.2020   10:41:23



21

GVUO_NESLEHA_brozura.indd   21GVUO_NESLEHA_brozura.indd   21 6.5.2020   10:41:326.5.2020   10:41:32



Z CYKLU LESK A BÍDA APOKALYPTICKÝCH KONÍ /

FROM THE CYCLE THE SPLENDOUR AND MISERY OF THE HORSES OF THE APOCALYPSE, 1994

černá křída, papír, xerox, karton / graphite crayon, paper, xerox, paperboard, 52×62 cm
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Z CYKLU ZÁZNAMY SVĚTLA / FROM THE CYCLE RECORDINGS OF LIGHT, 2002–2003

pastel, papír / pastel, paper, 30×40 cm
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PAVEL NEŠLEHA 

1937 narozen 19. února v Praze.
1952–1956  Výtvarná škola v Praze na Vinohradech (prof. Zdeněk Balaš

a Karel Tondl).
1956–1962  Vysoká škola uměleckoprůmyslová (ateliér prof. Aloise Fišárka).
1967 první samostatná výstava v Galerii mladých v pražském Mánesu.
1968  získává tříměsíční stipendium francouzské vlády; na jaře odjíždí do Paříže.
1970  účastní se bienále grafi ky v Paříži a trienále kresby v Darmstadtu; získává 

nabídku pedagoga kresby na Akademii výtvarných umění v Kasselu, 
povolení k výjezdu nedostává.

1971  vystavuje na bienále grafi ky v Lublani a na bienále v Terstu, kde získává 
za grafi ku zlatou medaili; zabývá se světelnými objekty.

1976 pracovní pobyt v Teheránu.
1977 vystavuje na bienále kresby v New Yorku; navrací se k malbě.
1986 v Domě pánů z Kunštátu v Brně se koná větší retrospektiva.
1987  podílí se na založení skupiny Zaostalí (Hugo Demartini, Bedřich Dlouhý, 

Zdeněk Beran, Pavel Nešleha, Jan Klusák, Karel Kouba).
1990  získává tvůrčí grant The Pollock-Krasner Foundation; nastupuje na místo 

vedoucího ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
a současně vykonává funkci prorektora (do 1997).

1991 jmenován profesorem.
1994  České muzeum výtvarných umění v Praze pořádá rozsáhlou putovní 

retrospektivu.
1995 stává se členem S.V.U. Mánes.
2001  krátce se opět ujímá funkce prorektora Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze.
2003  13. září podléhá zákeřnému onemocnění. Výstava pastelů Záznamy světla, 

kterou připravil pro Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, se 
uskutečňuje jako první posmrtná.
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1937 born in Prague on February 19.
1952–1956  Art School in Vinohrady in Prague (Zdeněk Balaš and Karel Tondl).
1956–1962  Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Alois Fišárek’s

studio).
1967 his fi rst solo exhibition at Galerie mladých at Mánes in Prague.
1968  receives a three-month French government scholarship and leaves 

for Paris in the spring.
1970  takes part in the Paris Biennale and the Drawing Triennial in Darmstadt; 

he is offered a position teaching drawing at the Kunsthochschule 
in Kassel, but is not given an exit visa.

1971  exhibits at the Biennial of Graphic Arts in Ljubljana and the Trieste 
Biennale, where he wins a gold medal for his prints; he works on light 
sculptures.

1976 working visit to Tehran.
1977 exhibits at the Drawing Biennale in New York; returns to painting.
1986  has a relatively comprehensive retrospective at the House of the Lords 

of Kunštát in Brno.
1987  becomes one of the founders of The Backward group (Hugo Demartini, 

Bedřich Dlouhý, Zdeněk Beran, Pavel Nešleha, Jan Klusák, Karel Kouba).
1990  receives an artist grant from The Pollock-Krasner Foundation; appointed 

head of the painting studio at the Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague and also serves as the Academy’s Vice-Rector (until 
1997).

1991 appointed a professor at the Academy.
1994  The Czech Museum of Fine Arts in Prague holds an extensive travelling 

retrospective exhibition.
1995 becomes a member of the Mánes Association of Fine Artists.
2001  briefl y resumes the position of Vice-Rector at the Academy of Arts, 

Architecture and Design in Prague.
2003  dies of cancer on September 13. Recordings of Light, an exhibition of 

pastels he had prepared for the Gallery of Modern Art in Roudnice nad 
Labem, becomes his fi rst posthumous exhibition.

GVUO_NESLEHA_brozura.indd   27GVUO_NESLEHA_brozura.indd   27 6.5.2020   10:42:146.5.2020   10:42:14



28

SEZNAM VYSTAVENÝCH DĚL

36  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1064

37  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1065

38  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1066

39  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1067

40  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1068

41  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1069

42  Oidipus II, 1992, uhel a černá křída, 
sololit, 245×180 cm, Severočeská 
galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 
inv. č. R–3564

43  Oidipus III, 1992, uhel a černá křída, 
sololit, 245×180 cm, Severočeská 
galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 
inv. č. R–3565

44  Z cyklu Lesk a bída apokalyptických koní, 
1994, černá křída, papír, xerox, karton, 
52×62 cm, Galerie moderního umění 
v Hradci Králové, inv. č. K 1645/8–14

45  Pracovní kresby k cyklu Záznamy světla, 
2002–2003, Oddělení uměleckých 
sbírek Památníku národního písemnictví, 
Praha, soubor 5 listů ze skicáře, tužka, 
papír, 21×15 cm, inv. č. 2/2006 – 1–5; 
soubor 5 listů ze skicáře, tužka, papír, 
21×15 cm, inv. č. 2/2006 – 6–10; soubor 
8 listů ze skicáře, tužka, papír, 21×15 cm, 
inv. č. 2/2006 – 11–18; soubor 6 listů 
ze skicáře, tužka, papír, 25×21 cm, 
inv. č. 2/2006 – 19–24

DIGITÁLNÍ TISKY 
46  Osm děl z cyklu Via canis, 1997, digitální 

tisky, kapa, 170×84 cm, soukromá sbírka
47  Tělo kamene, 2000, digitální tisk, kapa, rám, 

155×104 cm, soukromá sbírka
48  Přírodní struktury II (Bláto), 2001, digitální 

tisk, kapa, rám, 140×205 cm, soukromá 
sbírka

FILM
  Medailon Pavla Nešlehy, 2000,

režie Aleš Kisil (7 minut)

OBRAZY, OBJEKT
1  Vývrat, 1981, akryl, sololit, 110×125 cm, 

soukromá sbírka
2  Meliorace, 1981, akryl, sololit, 110×138,5 cm, 

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad 
Vltavou, inv. č. O–2244 

3  Pokus o cestu za K. H. Máchou, 1982, akryl, 
sololit, 95,3×140 cm, Galerie hlavního města 
Prahy, inv. č. M–3453

4  Beton, 1983, akryl, plátno, 120×140 cm, 
Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, inv. č. O–1767

5  Stopy (Bláto III), 1983, olej, akryl, sololit, 
120×180 cm, Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, inv. č. O–1830

6  Utažení, 1983, akryl, olej, sololit, 116×82 cm, 
soukromá sbírka

 7  Dlouhá cesta, 1984, akryl, sololit, 
109×141 cm, Galerie Klatovy/Klenová, 
inv. č. 2/2002, O–827

8  Živly, 1999–2001, objekt s digitálně 
upravenými televizními obrazy o rozměru 
52×62 cm, dřevěné desky, 400×110×110 cm, 
soukromá sbírka

9  Čtverec II, 2000, pastel, akryl a asambláž, 
deska, 170×170 cm, Alšova jihočeská galerie, 
Hluboká nad Vltavou, inv. č. O–2886

PASTELY 
10  Tajemství znaků, 1993, pastel, papír, 

132×90 cm, soukromá sbírka
11  Tajemství znaků, 1993, pastel, papír, 

132×90 cm, soukromá sbírka
12  Tajemství znaků, 1993, pastel, papír, 

132×90 cm, soukromá sbírka
13  Tajemství znaků, 1993, pastel, papír, 

132×90 cm, soukromá sbírka
14  Oidipus IV, 1993, pastel, papír, 90×132 cm, 

soukromá sbírka
15  Oidipus V (Erínye), 1993, pastel, papír, 

90×132 cm, soukromá sbírka
16  Úvodní pastel k cyklu Lesk a bída 

apokalyptických koní, 1994, pastel, papír, 
144×87 cm, Galerie moderního umění 
v Hradci Králové, inv. č. K 1852

17  Proměna zobrazení, 1997, pastel, papír, 
sololit, 244×304 cm, soukromá sbírka

18–33  Z cyklu Záznamy světla, 2002–2003, výběr 
16 pastelů, papír, 30×40 cm, Oddělení 
uměleckých sbírek Památníku národního 
písemnictví, Praha, inv. č. 10/2005–50; 
inv. č. 10/2005–44; inv. č. 10/2005–33; 
inv. č. 10/2005–20; inv. č. 10/2005–17; 
inv. č. 10/2005–15; inv. č. 10/2005–14; 
inv. č. 10/2005–12; inv. č. 10/2005–8; 
inv. č. 10/2005–7; inv. č. 10/2005–3; 
inv. č. 10/2005–1; inv. č. 10/2005–2; 
inv. č.10/2005–18; inv. č. 10/2005–9; 
inv. č.10/2005–23

KRESBY 
34  Labyrint, 1972, tužka, papír, deska, 

106×80 cm, Alšova jihočeská galerie, 
Hluboká nad Vltavou, inv. č. G–12504

35  Z cyklu Paměti země, 1992, černá křída, 
papír, 40×30 cm, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, inv. č. K 1063
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WORKS EXHIBITED

35  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1063

36  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1064

37  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1065

38  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1066

39  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1067

40  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1068

41  from the cycle The Earth’s Memory, 1992, 
graphite crayon, paper, 40×30 cm, Gallery 
of Modern Art in Roudnice nad Labem, 
inv. no. K 1069

42  Oedipus II, 1992, charcoal and graphite 
crayon, hardboard, 245×180 cm, North 
Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, 
inv. no. R–3564

43  Oedipus III, 1992, charcoal and graphite 
crayon, hardboard, 245×180 cm, North 
Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice, 
inv. no. R–3565

44  from the cycle The Splendour and Misery 
of the Horses of the Apocalypse, 1994, 
graphite crayon, paper, xerox, paperboard, 
52×62 cm, Gallery of Modern Art in Hradec 
Králové, inv. no. K 1645/8–14

45  Preparatory drawings for the cycle 
Recordings of Light, 2002–2003, Museum 
of Czech Literature, Art Collections 
Department, Prague, set of fi ve pages from 
a sketchbook, pencil, paper, 21×15 cm, 
inv. nos. 2/2006 – 1–5; set of fi ve pages 
from a sketchbook, pencil, paper, 21×15 cm, 
inv. nos. 2/2006 – 6–10; set of eight pages 
from a sketchbook, pencil, paper, 21×15 cm, 
inv. nos. 2/2006 – 11–18; set of six pages 
from a sketchbook, pencil, paper, 25×21 cm, 
inv. nos. 2/2006 – 19–24

DIGITAL PRINTS
46  Eight works from the cycle Via Canis, 1997, 

digital prints, KAPA board, 170×84 cm, 
private collection

47  Body of Stone, 2000, digital print, KAPA 
board, frame, 155×104 cm, private collection

48  Natural Structures II (Mud), 2001, digital 
print, KAPA board, frame, 140×205 cm, 
private collection

FILM
  Pavel Nešleha, 2000,

directed by Aleš Kisil (7 minutes)

PAINTINGS, OBJECT
1  Windthrow, 1981, acrylic, hardboard, 

110×125 cm, private collection
2  Amelioration, 1981, acrylic, hardboard, 

110×138.5 cm, Aleš South Bohemian Gallery 
in Hluboká nad Vltavou, inv. no. O–2244

3  Attempt in Search of Karel Hynek Mácha, 
1982, acrylic, hardboard, 95.3×140 cm, 
Prague City Gallery, inv. no. M–3453

4  Concrete, 1983, acrylic, canvas, 120×140 cm, 
North Bohemian Gallery of Fine Art in 
Litoměřice, inv. no. O–1767

5  Footprints (Mud III), 1983, oil, acrylic, 
hardboard, 120×180 cm, North Bohemian 
Gallery of Fine Art in Litoměřice, 
inv. no. O–1830

6  Constriction, 1983, acrylic, oil, hardboard, 
116×82 cm, private collection

 7  A Long Journey, 1984, acrylic, hardboard, 
109×141 cm, Galerie Klatovy/Klenová, 
inv. no. 2/2002, O–827

8  The Elements, 1999–2001, object with 
digitally modifi ed television screens 
measuring 52×62 cm, wooden panels, 
400×110×110 cm, private collection

9  Square II, 2000, pastel, acrylic and 
assemblage, board, 170×170 cm, Aleš South 
Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou, 
inv. no. O–2886

PASTELS
10  The Mystery of Signs, 1993, pastel, paper, 

132×90 cm, private collection
11  The Mystery of Signs, 1993, pastel, paper, 

132×90 cm, private collection
12  The Mystery of Signs, 1993, pastel, paper, 

132×90 cm, private collection
13  The Mystery of Signs, 1993, pastel, paper, 

132×90 cm, private collection
14  Oedipus IV, 1993, pastel, paper, 90×132 cm, 

private collection
15  Oedipus V (Erinyes), 1993, pastel, paper, 

90×132 cm, private collection
16  Introductory panel for the cycle 

The Splendour and Misery of the Horses 
of the Apocalypse, 1994, pastel, paper, 
144×87 cm, Gallery of Modern Art in Hradec 
Králové, inv. no. K 1852

17  Transformed Representation, 1997, pastel, 
paper, hardboard, 244×304 cm, private 
collection

18–33  Sixteen pastels selected from the cycle 
Recordings of Light, 2002–2003, paper, 
30×40 cm, Museum of Czech Literature, 
Art Collections Department, Prague, inv. nos. 
10/2005–50, 10/2005–44, 10/2005–33, 
10/2005–20, 10/2005–17, 10/2005–15, 
10/2005–14, 10/2005–12, 10/2005–8, 
10/2005–7, 10/2005–3, 10/2005–1, 
10/2005–2, 10/2005–18, 10/2005–9, 
10/2005–23

DRAWINGS
34  Labyrinth, 1972, pencil, paper, board, 

106×80 cm, Aleš South Bohemian Gallery in 
Hluboká nad Vltavou, inv. no. G–12504
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VÝBĚR SAMOSTATNÝCH VÝSTAV OD ROKU 1992

1992 Pavel Nešleha, Nová síň, Praha 
1993 Pavel Nešleha, Galerie 60/70, Praha 
1994 Pavel Nešleha, Sokolská 26 (Centrum kultury a vzdělávání), Ostrava
 Pavel Nešleha, Artforum, Karlovy Vary
 Pavel Nešleha, Galerie Litera, Praha 
  Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha, reprízy výstavy: Galerie umění Karlovy Vary – 

pobočka Ostrov nad Ohří, Galerie moderního umění v Hradci Králové 
1995 Pavel Nešleha, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (repríza výstavy)
1997 Práce z poslední doby, Mánes, Praha 
1998 Výběr z prací 1958–1998, Galerie Trigon, Plzeň    
1999 Zprvu se chce stoupat, Galerie V kapli, Bruntál
2001 Braunovské refl exe, Galerie Navrátil, Praha
 Černý koridor, Galerie Litera, Praha
 Sedimenty paměti, Galerie umění Karlovy Vary
 Česká kresba, Galerie umění Karlovy Vary 
 Sedimenty paměti II, Galerie Klatovy/Klenová 
2002 Sedimenty paměti III, Moravská galerie v Brně 
2003 Z fotografi ckých cyklů, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 Záznamy světla, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 
2004 Záznamy světla, Památník národního písemnictví, Praha – Letohrádek Hvězda 
 Rané práce, 1958–1962, Galerie Ztichlá klika, Praha
2005 Via canis, foyer Klicperova divadla, Hradec Králové 
2007 Z fotografi ckých cyklů, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 
2008 Nejen o zemi, Dům pánů z Kunštátu, Brno
 Ohlédnutí do sedmdesátých let. Výběr z grafi cké tvorby, Galerie Litera, Praha
2012 Pavel Nešleha. Fotografi cká tvorba, Galerie města Pardubic
2012–2013   Pavel Nešleha, Art Pragensis, Praha
2013 Možnosti zobrazení, Galerie VŠUP, Praha
 Sedimenty paměti IV. Fotografi cká tvorba, Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, České Budějovice
2014 Pavel Nešleha – Poutalo mě světlo..., Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
  Pavel Nešleha/Emila Medková – Duše věcí, fotografi e, Archiv, o. s. – Centrum současného umění DOX, 

Praha
2016 Via canis, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

CENY
1965 Čestné uznání za ilustrace na veletrhu knižní grafi ky, Lipsko
1971 Zlatá medaile na bienále grafi ky v Terstu
1974 Cena Muzeja savremene umetnosti, Beograd, na mezinárodní výstavě kresby, Rijeka
1975 Stříbrná medaile za grafi ku na výstavě Mir’75 pořádané k 30. výročí založení OSN, Slovenj Gradec
1980 Cena Kabinetu kresby a grafi ky akademie v Záhřebu na mezinárodní výstavě kresby, Rijeka
1990 Tvůrčí grant The Pollock-Krasner Foundation
1991 Čestné uznání za ilustrace v soutěži o nejkrásnější knihu, Praha
2003  Cena za fotografi i na Festivalu grafi ky a fotografi e Máchovy Litoměřice (2. ročník), Galerie Ve dvoře, 

Litoměřice

FILMY
 Pavel Nešleha, 1997, Univerzita Palackého v Olomouci (30 minut)
 Pavel Nešleha, 2000, režie Aleš Kisil (7 minut)
  Příběhy obrazů a soch. Cyklus pořadů z dějin českého výtvarného umění po roce 1945, díl 14 

Od reality k fantazii, ČT 2, 2002, režie Aleš Kisil (60 minut)

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie Praha; Galerie hlavního města Prahy; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie Benedikta 
Rejta v Lounech; Muzeum umění Olomouc; Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Severo-
česká galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Památník Terezín; České muzeum výtvarných umění, 
Praha (nyní GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora); Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem; Oblastní galerie Liberec; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie Zlatá husa, 
Praha; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Moderna galerija, Ljubljana; Baukunst Galerie, Köln; 
Sonnenring Galerie, Münster; Galerie Mexico City; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; Museum 
of Drawing and Graphic Art Washington; Academy of Zagreb; Musée National d’Art Moderne – Centre 
Pompidou, Paris; Umjetnička galerija BiH, Sarajevo; Muzeum Sztuki, Łódž; Museum Bochum; Galerie 
Klatovy/Klenová; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mlád-
kových, Praha; Moravská galerie v Brně; Západočeská galerie v Plzni; Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze; Collett Prague/Munich; zahraniční a tuzemské soukromé sbírky
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SELECTED SOLO EXHIBITIONS SINCE 1992

1992 Pavel Nešleha, Nová síň, Prague
1993 Pavel Nešleha, Galerie 60/70, Prague
1994 Pavel Nešleha, Sokolská 26 (Culture and Education Centre), Ostrava
 Pavel Nešleha, Artforum, Karlovy Vary
 Pavel Nešleha, Galerie Litera, Prague
  Pavel Nešleha, Czech Museum of Fine Arts, Prague, reprised: Karlovy Vary Art Gallery – Ostrov 

nad Ohří branch, Gallery of Modern Art in Hradec Králové
1995 Pavel Nešleha, Gallery of Fine Art, Litoměřice (reprise)
1997 Recent Work, Mánes, Prague
1998 Selected Works 1958–1998, Galerie Trigon, Pilsen
1999 Wanting to Ascend for the First Time, Galerie V kapli, Bruntál
2001 Braun Refl ections, Galerie Navrátil, Prague
 Black Corridor, Galerie Litera, Prague
 Memory Sediments, Karlovy Vary Art Gallery
 Czech Drawing, Karlovy Vary Art Gallery
 Memory Sediments II, Galerie Klatovy/Klenová
2002 Memory Sediments III, Moravian Gallery in Brno
2003 Photography Cycles, North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
 Recordings of Light, Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2004 Recordings of Light, Museum of Czech Literature, Prague – Letohrádek Hvězda
 Early Work, 1958–1962, Galerie Ztichlá klika, Prague
2005 Via Canis, Klicpera Theatre foyer, Hradec Králové
2007 Photography Cycles, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2008 Not Only about the Earth, House of the Lords of Kunštát, Brno
 Looking Back at the Seventies. Selected Graphic Work, Galerie Litera, Prague
2012 Pavel Nešleha. Photographic Work, City Gallery Pardubice
2012–2013   Pavel Nešleha, Art Pragensis, Prague
2013 Possibilities of Representation, Galerie UM, Prague
  Memory Sediments IV. Photographic Work, Aleš South Bohemian Gallery – Wortner House, 

České Budějovice
2014 Pavel Nešleha – Drawn by the Light…, North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
  Pavel Nešleha/Emila Medková – The Soul of Things, photographs, Archiv, o. s. – DOX Centre 

for Contemporary Art, Prague
2016 Via Canis, Museum Kampa – the Jan and Meda Mládek Foundation, Prague

AWARDS
1965 Honourable Mention for illustrations at the Book Design Fair, Leipzig
1971 Gold Medal at the Trieste Biennale
1974  Award from the Museum of Contemporary Art in Belgrade at the international drawing festival 

in Rijeka
1975  Silver Medal for graphic art at the Mir ’75 exhibition marking the 30th anniversary of the founding 

of the United Nations, Slovenj Gradec
1980 Graphic Arts Award, Academy of Fine Arts in Zagreb at the international drawing festival in Rijeka
1990 Artist grant from The Pollock-Krasner Foundation
1991 Honourable Mention for illustrations in the Most Beautiful Book competition, Prague
2003  Award for photography at the Mácha’s Litoměřice Graphic Art and Photography Festival (2nd year), 

Galerie Ve dvoře, Litoměřice

FILMS
 Pavel Nešleha, 1997, Palacký University in Olomouc (30 minutes)
 Pavel Nešleha, 2000, directed by Aleš Kisil (7 minutes)
 Příběhy obrazů a soch. A series of programmes on the history of Czech art since 1945, episode 14:  
 Od reality k fantazii, ČT 2, 2002, directed by Aleš Kisil (60 minutes)

COLLECTIONS
Národní galerie Praha; Galerie hlavního města Prahy; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie Benedikta 
Rejta v Lounech; Muzeum umění Olomouc; Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Severo-
česká galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Památník Terezín; České muzeum výtvarných umění, 
Praha (now GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora); Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem; Oblastní galerie Liberec; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie Zlatá husa, 
Praha; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Moderna galerija, Ljubljana; Baukunst Galerie, Köln; So-
nnenring Galerie, Münster; Mexico City Gallery; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; Museum of 
Drawing and Graphic Art, Washington; Academy of Zagreb; Musée National d’Art Moderne – Centre 
Pompidou, Paris; Umjetnička galerija BiH, Sarajevo; Muzeum Sztuki, Łódž; Museum Bochum; Galerie 
Klatovy/Klenová; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mlád-
kových, Praha; Moravská galerie v Brně; Západočeská galerie v Plzni; Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze; Collett Prague/Munich; private collections in the Czech Republic and abroad
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