
Ve stálé expozici je jeden sál věnován dočasným výstavám 
z depozitáře a mezi nimi pak vždy jeden termín ročně cyklu 
Osobní výběr. Ten je založen na jednoduchém principu: oslo-
vení lidé z okruhu galerie – jednotlivci i kolektivy – si mohou 
vytvořit svou vlastní výstavu z galerijních sbírek a přitom 
i nahlédnout do zákulisí muzejního provozu. Po zaměst-
nancích galerie a členech galerijního klubu to jsou tentokrát 
studenti chebského gymnázia. Přesněji řečeno ti z nich, kteří 
se každý pátek odpoledne scházejí na výtvarném kroužku. Je 
jim mezi 12 a 19 lety a často mají ambice studovat některou 
z výtvarných škol. Svou tvorbu pravidelně představují na 
různých výtvarných soutěžích nebo v rámci festivalu Chebské 
dvorky. Nyní si několik z nich mohlo vybrat obraz, který jim 
byl z galerijních sbírek nejbližší. Zároveň se omezili jedním 
kritériem – přítomností modré barvy, někdy dominantní, 
jindy jen stopovou... Svůj výběr pak zdůvodnili v krátkých 
komentářích. 
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Lev Šimák, Korintský záliv, 1934, olej, plátno, 65,5 × 100 cm

Malá loďka je tak sama uprostřed jezera. Modrá hladina bez vln na mě působí 
klidně a mírumilovně. V kontrastu šedé nebe možná nese bouřku. V dálce se 
tyčí velkolepé hory. Při pohledu na tento obraz se mi začaly vybavovat krásné 
vzpomínky na léto, kdy jsme s tátou pluli na malé loďce a chytali ryby.
Matěj Pátek, 18 let

Václav Špála, Les, 1927, olej, plátno, 73 × 60 cm

Obraz mi připomíná krajinu kolem naší chaty: krásnou, tichou, a přece velmi 
živou. Šedé kameny, zelené mechy a kapradí, hnědé kmeny stromů, modré 
nebe a potůček tvoří jeden celek. Příroda donutí každého diváka zapomenout, 
kde zrovna je, a myslet si, že vše vidí naživo.
Tomáš Trpák, 14 let

Josef Hubáček, Z Bubenče, 1927, olej, plátno, 52 × 63 cm

,,Poklidná procházka po vesnici kdysi dávno,‘‘ tato slova jsem si říkal při 
pohledu na obraz Josefa Hubáčka… Tmavě modré nebe kontrastuje s hlav-
ním motivem obrazu - barevnými domy a zároveň vyjadřuje lehce chladnější 
vzduch blížících se večerních hodin, kdy si už děti venku nehrají. Oceňuji 
jednoduché linie domů, jemné odstíny barev.
Dinh Phuc Thinh, 13 let

Karel Holan, Periferie, 1933, olej, plátno, 81 × 100 cm

Modrá barva má různé odstíny, stejně jako naše povaha. Z obrazu cítím 
samotu, klid a ticho. Kvůli člověku mnoho věcí zaniklo a nejvíce kvůli lidským 
chybám trpí příroda.
Phuong Uyen Le

Pravoslav Kotík, Žluté šaty, 1926, olej, plátno, 73 × 53 cm

Na první pohled sebevědomá a sebejistá, ve skutečnosti plná pochyb a úzkos-
ti. Modrá naděje v dálce.
Soňa Vejražková, 19 let

Karel Holan, Akt s rybičkami, 1928, olej, plátno, 80 × 100 cm

Hledám smysl života. Hledím do dáli, kde je moje cesta v nekonečném moři… 
„Zlatá rybko, poraď mi!“
Dang Tra My, 18 let

Martin Salcman, Portrét umělcovy 
choti, 1945, olej, plátno, 25 × 27 cm

Modré oči znamenají věrnost, prav-
domluvnost, dodávají naději a inspi-
raci. Jen z jedné barvy můžete určit, 
jaký člověk je. Oko je okno do duše. 
Modrá je barvou klidu, uspokojení 
a souladu.
Pham Thi Tuong Vy, 13 let

Jan Zrzavý, Okrouhlice, 1960, tempera, 60 × 80 cm

Domečky jak z povídek od babičky. Malíř mne vtahuje do klidné atmosféry 
a nutí mě si vzpomenout na doby, kdy jsem byl ještě malý a četl jsem mnoho 
dětských knížek. Cítím tu tmavou oblohu, která ze mě vysává všechnu energii 
a nutí mě zavřít oči. Nutí mě přemýšlet o tom, jaké by to bylo, kdybych v jed-
nom z těch domečků žil.
Tiep Nguyen Ngoc
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Alois Vitík, Cyklisté, 1948, olej, 
plátno, 80 × 122 cm

Život je jako jízda na kole, nikdy 
nevíš, kam tě zavede. A tak to má 
být. Proto bychom neměli zkoušet 
změnit osud, neboť se nám to stejně 
nepovede. Vzpomínám si, jak jsem 
jako malý jezdil na podobně mod-
rém kole a užíval si života.
Tomáš Bumba, 13 let

Pravoslav Kotík, Kořeny, 1966, olej, sololit, 63 × 64 cm 

Není radno hned všechno vytahovat na světlo. Některé věci je lepší 
ponechat tam, kde byly až doposud, však ono jim je docela dobře. 
Chcete-li se vrátit ke kořenům, musíte vy dolů, nikoli kořeny nahoru. 
Tak to nefunguje. 
Klára Churá, 15 let

Jan Smetana, Stará zahrada, 
1974, olej, plátno, 90 × 130 cm

Obraz mi připomíná mé sny. 
Bývají barevné, živé a někdy 
i rozmazané, že si dané objek-
ty nedokážu detailně vybavit, 
přesně tak jako na obrazu. Sly-
šela jsem, že někteří lidé sní jen 
černobíle, což je smutné, protože 
přicházejí o fantastický zážitek. 
Tak tady můžou vidět, jaké je to 
mít sen plný barev a modrých 
studánek. 
Nikola Pham, 14 let

Jitka Válová, Darování / ofěra, 1980, tuš, papír, 100 × 70 cm

Dala mu 
všechno  
modré
ze sebe
Anna Vohralíková, 18 let

Antonín Střížek, Ježíš I, 1994, olej na plátně, 135 × 123,5 cm 

Ježíše ukřižovali za naše hříchy, ale nikdo nikdy neudělal nic pro něj. Proto 
bychom si měli vážit všech těch, kdo nám pomáhají a stojí při nás.
Antonie Plavcová, 13 let

Milan Hes, Lesní tůň, 1973, olej, plátno, 100 × 80 cm 

Ledová krása pramene, uvězněná mezi drsným chladným a špinavým vět-
vovím zarostlých stromů. Stromů, které utvářejí dojem hlubokého a děsivého 
lesa. Celkové ladění malby do tmavých barev, ve kterých prosvítají pouze 
paprsky osamělého pramene, ve mně vyvolává pocity melancholie. 
Ester Pistorová, 15 let

Josef Istler, Modrý objekt, 1956, olej, papír nalepený na dřevěné 
desce, 136 × 110 cm

Modrá se žlutou, studená s teplou, ostrá se změní v oblou. To vše si 
pomyslím, když se do obrazu zahledím. Královna zasněná, na vysokém 
stolci sedí. Zahalena v hedvábí, čeká, až ji vzbudí.
Petra Liďáková, 15 let


