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Miroslav Šnajdr st.
Obrazy, kresby

Miroslav Šnajdr st. se vedle své celoživotní profese 
hornisty a hlubokého zájmu o vážnou hudbu souběžně 
a se stejným nasazením věnuje i výtvarné tvorbě a na 
rozdíl od hudební interpretace, které postupně zane-
chal po svém odchodu z profesní scény, se výtvarnému 
umění věnuje intenzivně doposud. Patří k nejvýznam-
nějším představitelům českého výtvarného umění od 
šedesátých let minulého století. Přestože působil a tvo-
řil v Olomouci, mimo největší kulturní centra, stál si 
vždy jako solitér pevně za svým výtvarným názorem. 
Jeho dílo bylo prezentováno na řadě monografických 
i kolektivních výstav a je zastoupen v renomovaných 
galerijních i soukromých sbírkách u nás i v zahrani-
čí. Přesto je každá z prezentací novým pohledem na 
jeho početné a mnohovrstevnaté dílo. Ve výstavní síni 
v Hranicích představuje svým přátelům, příznivcům 
a uměnímilovné veřejnosti přes v podstatě komorní 
rozsah svoji figurativní i nezobrazující tvorbu, odráže-
jící naléhavá osobní témata a jejich intelektuální refle-

xi. Výstava zprostředkovává autorův výtvarný komen-
tář a zároveň je také ohlédnutím zpět. Opět přesvědčuje 
diváka, že prostřednictvím klasických technik (malby, 
kresby, grafiky) je možno i v dnešní přetechnizované, 
vizuálně atakující době vyjadřovat i ty nejsložitější či 
nejintimnější pocity. Šnajdrovo výtvarné dílo nás stále 
směřuje k zamyšlení, je zdrojem prožitků, výtvarného 
poselství a estetických kvalit.

Výstava představuje okruhy, které ve své tvorbě 
obměňuje a variuje. Střídá figurativní práce a parafrá-
ze s nezobrazujícím fenoménem malby. Odráží se zde 
i autorovo neustálé hledání a nalézání nových techno-
logických možností malby i kresby. V první polovině 
60. let vytvářel především figurální práce, ve kterých se 
odrážel obdiv a vztah k velikánům výtvarného umění 
(Zrzavý, Roualt, Chagall, Grünewald) a vznikly cyk-
ly Tabule a Vyprávění synovi, které přinesly spontánní 
svět dětských kreseb a rychlých kresebných záznamů. 
Na sklonku 60. let vytvořil zásadní plátna se silným 
existencionálním podtextem a vznikly specifické vý-
tvarné parafráze (odkazy k tvůrcům italské renesance). 
K parafrázím výtvarných děl se autor přiklonil i v poz-
dějších letech (G. Klimt, A. Hudeček) a také k odkazům 
k tvorbě malíře Arcimbolda. Redukované tvary se staly 

Melancholie. 2007
Olej a pastel na plátně
100 × 100 cm

Vzpomínka na Remeš (Sv. Jakub). 1993
Olej na plátně
120 × 70 cm



Siena pálená a doteky barev. 2003
Akryl a olej na plátně
100 × 100 cm

Sebastian. 1981
Olej na plátně
72 × 54 cm

Fiona Apple. Temná zpěvačka. 2012
Tempera a olejový pastel na plátně
10 × 70 cm

Magdalena Kožená. 2012
Tempera a olejový pastel na plátně
90 × 50 cm

← na titulní straně 
← nahoře

← dole

cestou k čisté abstrakci v díle Miroslava Šnajdra a jeho 
záznamům vnímání hudebního i duchovního světa.

Základním prvkem jeho tvorby je soustředění se na 
dané téma. Často pracuje v cyklech, které ale nejsou 
zcela uzavřeny a autor se k nim znovu vrací, aby se 
jich v nových souvislostech a podobách opětovně do-
tkl a předložil svá výtvarná poselství v dalších varian-
tách.  V redukovaných malbách se stopami dotýkaných 
malířských záznamů vytváří prostory plné barev a ta-
juplné hloubky, které svým meditativním charakterem 
propojují svět výtvarný se světem hudebním. Význam-
nou složkou sdělení je pro něj stále hmotová artikulace 
a v roli komentáře se uplatňují i doteky barvou. Opět se 
tak setkáváme s jeho koloristickými schopnostmi a je-
dinečnou malířskou a kreslířskou kulturou i se vzájem-
nou interakcí kresby a malby. Často je soustředěn jen 
na samo médium malby a kresby v jejich nejčistších 
podobách.

Různorodost výtvarných sdělení odráží jeho citové 
rozpoložení. V dílech zralých tvůrčích osobností bývá 
pohled vnímán optikou z hlediska věčnosti a pomíji-
vosti času. V jeho přístupu se postupně objevil spolu 
s osobní konfrontací se smrtí přátel nový existencionál-
ní rozměr. Donedávna si Miroslav Šnajdr každodenně 

zaznamenával postřehy o malbě i o životě. Po nutné 
cézuře po operaci srdce se opět vrátil k tvorbě. Změni-
la se nejen barevná škála, ale i názvy obrazů a kreseb. 
Barva v tomto období prakticky zmizela a je vystřídána 
škálami černé a šedé. Ukotvení nalezl v návratu k figu-
rálním tématům, která jsou jeho výsostně subjektivní 
výpovědí. Postupně doplňuje i malířské záznamy své 
rodiny. V obrazech žen – umělkyň vzdává hold ženství 
a kráse (portréty Magdaleny Kožené, herečky Fiony 
Aplle). Jeho výtvarný projev je stále plný citlivých in-
terpretací vlastních pocitů i zážitků a upoutává bohatou 
škálou vjemových podnětů a spontánního sebevyjádře-
ní. Je výpovědí o autentickém tvůrčím postoji a o něm 
samotném. Je to veskrze svobodná malířská a kreslíř-
ská tvorba.

Podrobně je početné umělcovo dílo představeno 
v monografii Miroslav Šnajdr st. Podává ucelený po-
hled na jeho tvorbu. Jsou zde zařazeny starší, již méně 
dostupné texty k umělcově práci a také aktuální výklady 
jeho tvorby od řady historiků umění, kteří jeho práci 
sledují. 

Ladislava Horňáková



Miroslav Šnajdr st.
Malíř, kreslíř,  grafik a hudebník
Narozen: 8. 11. 1938 v Toveři
Žije a pracuje v Olomouci
Studia: Vojenská hudební škola v Liberci (1953–1956)
Státní konzervatoř v Brně, obor lesní  roh (1962–1967) 
S technikami a možnostmi malířského umění se seznámil u svého 
otce, krajináře Františka Šnajdra.
V letech 1961–2001 působil jako hornista v Moravské filharmonii 
Olomouc. 
Samostatně vystavuje od roku 1967 (ČR, SR, Francie). Kolek-
tivních výstav se zúčastňuje od roku 1965 (ČR, SR, Španělsko, 
Rumunsko, Polsko, USA, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Ka-
nada, Itálie, Japonsko, Belgie).

Od roku 1990 je členem TT klubu výtvarných umělců a teoretiků 
v Brně, od roku 1991 Spolku olomouckých výtvarníků a od roku 
1992 Umělecké besedy.
V roce 1999 mu byla udělena Cena města Olomouce za celoži-
votní tvorbu. 
V roce 2001 obdržel cenu Michala Ranného za významný přínos 
své tvorby české výtvarné kultuře. 

Je zastupován Galerií Caesar v Olomouci, Galerií Langův dům ve 
Frýdku–Místku a Galerií Magna v Ostravě.
 
Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie v Praze, Alšovy jiho-
české galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerii Benedet v Oviedu, 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, Galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie Zlatá husa 
v Praze, Horácké galerie v Novém městě na Moravě, Jacques Le-
meistre v Paříži, Kupferstichkabinett v Drážďanech, Moravské 
galerie v Brně, Muzea umění Olomouc, Music Department of the 
University of Sydney, Paul Fachetti v Paříži, Staatische Kunstsa-
mmlungen v Drážďanech a mnoha soukromých domácích i zahra-
ničních sbírkách.

Základní literatura: Miroslav Šnajdr. Obrazy a kresby. Text Jiří 
Valoch. Brno, Dům umění 1991 – Boháčová, Yvonna: Šnajdr Mi-
roslav st. Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, 
Academia 1995 – Miroslav Šnajdr st. Výběr z tvorby 1962–1998. 
Olomouc, Muzeum umění 1999 – Primus, Zdenek – Daněk, La-
dislav: Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let. Praha, 
Kant 2003 – Život v umění. Malířské dílo Miroslava Šnajdra. Bra-
tislava, borgis 2008 – Schubert, Miroslav (Ed): Miroslav Šnajdr 
st. (monografie), Olomouc, Galerie Caesar 2009
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Po 8. 11. 2007. 2007
Olejová tempera na plátně
100 × 80 cm

Po 8. 11. 2007. 2007
Olejová tempera na plátně
100 × 80 cm


