
Ladislav Dvořáček – KRAJINY, PORTRÉTY, ZÁTIŠÍ 

Galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou je v provozu od července 2010. Za rok a půl 
zde bylo uspořádáno 8 výstav, které vidělo bezmála 15 tisíc návštěvníků. Nyní je 
v galerii Konírna k vidění další výstava, tentokrát výběr z díla známého místního 
umělce. 

Před třemi lety nabídla paní Lada Skulilová městu možnost vystavit soubor obrazů jejího 
dědečka, Ladislava Dvořáčka, z rozsáhlé pozůstalosti, kterou vlastní. Galerijní rada této 
nabídky využila a do plánu výstav v Konírně na rok 2012 zařadila expozici prací tohoto 
lipenského výtvarníka a pedagoga. 

„Výstava obrazů Ladislava Dvořáčka je koncipována tak, aby odpovídala její iniciaci, a to 
stému výročí narození autora. Jde tedy o představení celé jeho tvorby. Jsou zde 
zastoupeny práce z raného období, ale i z posledních osmdesátých let,“ vysvětluje 
kurátorka výstavy Mgr. Marcela Kleckerová. 

Dle jejího pojetí byl výběr obrazů pro výstavu 
veden záměrem představit nejoblíbenější 
témata Ladislava Dvořáčka. Jistě je to 
především krajinomalba, v mnoha realizacích 
kouzelné stráně Beskyd, ale i divočejší Tatry. 
„Nebyl by to správný patriot, kdyby velkou část 
své tvorby nevěnoval městu Lipníku a blízkému 
hradu Helfštýnu. Jmenované náměty jsou 
zachyceny v různých ročních obdobích – od 
jarních plískanic přes klidné letní ulice až po 
zasněžené město,“ dodává Kleckerová. 
Ucelenou sérii také tvoří motiv zátiší 
s květinami. Návštěvníci výstavy si mohou 
přiblížit osobnost Ladislava Dvořáčka na 
autoportrétu, kde malíř zachytil sám sebe při 
práci s paletou a štětcem. Tento obraz je 
doplněn několika dalšími portréty, které 
společně tvoří malou rodinnou galerii. „I když 
autor pracoval s různými výtvarnými 

technikami, převažuje malba, ať již olej, tempera či akvarel. Grafika se pak nejčastěji 
uplatňuje v návrzích diplomů a výročních grafických listech,“ upřesňuje Kleckerová. 

Výstava se veřejnosti prvně otevřela v pátek 20. ledna 2012 vernisáží v 16 hodin, 
otevřená bude do Velikonočního pondělí 9. dubna 2012. Výstava je přístupná od středy 
do pátku od 13:00 do 16:00 hodin, v soboty a neděle od 10:00 do 16:00 hodin, v pondělí a 
v úterý je expozice zavřená. Vstup zdarma. 

Pořadatelem výstavy je Středisko volného času a město Lipník nad Bečvou. 

Rada galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou děkuje vnučce Ladislava Dvořáčka, paní 
Ladě Skulilové, za laskavé zapůjčení obrazů pro tuto zajímavou výstavu. 



Ladislav Dvořáček se narodil 2. srpna 1912 v Lipníku 
nad Bečvou. Od roku 1923 studoval na reálce v Lipníku, 
maturoval v roce 1930 a pokračoval ve studiu na 
učitelském ústavu v Brně. Vyučoval matematiku a 
výtvarnou výchovu. Malířství studoval u profesora Jana 
Zrzavého, o prázdninách v měsíčních kurzech pak ve 
„vesnici umělců“ v Říčkách v Orlických horách u 
výtvarníka Aloise Fišárka. Během učitelské praxe 
působil v Soběchlebích, v Oseku nad Bečvou, v obou 
základních školách v Lipníku nad Bečvou, v Hranicích, 
jako důchodce pak ještě ve Všechovicích a Černotíně. 
Z jeho mnoha zájmů převažovala oblast výtvarného 
umění. Např. diplomová práce na téma „Po stopách 
lidového umění keramického na Moravě a Slovensku se 
zvláštním pojednáním o keramice hranické“ se stala 
studijní pomůckou a oporou pro další ročníky. 
Při cestách za stopami keramického umění s cílem 
pořídit co nejvěrohodnější dokumentaci začal objekty 
svého zkoumání zpočátku skicovat, později 
dokumentovat fotografií. Po ukončení studií a obhajobě diplomové práce pokračoval ve 
fotografování a některé své práce prezentoval na výstavách v Lipníku v letech 1937–1939. 
Také soustavně maloval. Vyzkoušel téměř všechny malířské techniky – akvarel, dřevoryt, 
suchou jehlu a malbu. Krátkou dobu pracoval jako vedoucí Hospodářského družstva a 
jako předseda MNV v Lipníku nad Bečvou. Zemřel 22. října 1991 ve věku 79 let. 
 

Ukázka fotografické práce Ladislava Dvořáčka – kaplička Na Spravedlnosti u Lipníka 
z roku 1937 – fotografie ze soukromého archivu V. Zeinera: 

 

 


