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Vyšla rozsáhlá kniha o malíři Františku Cundrlovi
Po asi pěti letech, které uplynuly od prvotního nápadu, je  
na světě první rozsáhlá kniha o malíři Františku Cundrlovi 
(1943–2011). Kniha má 232 stran, je kompletně barevná, je 
opatřena odbornou recenzí (Kaliopi Chamonikola, Katedra te-
orií a dějin umění FaVU VUT), o její vznik se zasloužilo něko-
lik desítek lidí a množství nejrůznějších sponzorů. Nabízí in-
terdisciplinární přístup, který kvitoval doc. Jiří Tomáš Kotalík  
(1951–2020), propojuje dějiny a teorii umění & filosofii a teologii 
obrazu. Vizuální podobu knihy vytvořil Jiří Miškeřík. Knihu vy-
dal Malovaný kraj, z. s. Slavnostní křest se uskutečnil na Hotař-
ské búdě 3. července 2021, dílo pokřtil hl. sponzor Igor Laštůvka.
Publikace nese název Cundrla: zjevit obraz a ve své první 
a nejrozsáhlejší části uceleně představuje život a dílo malíře 
a vysokoškolského pedagoga Františka Cundrly. Ve druhé části 
se pak nacházejí vzpomínky přátel, známých a studentů. Vše  
je propojeno bohatým vizuálním materiálem (fotoreprodukce 
maleb a kreseb, fotografie ze života). Závěr knihy tvoří malá 
filosofická příloha, která se zabývá promýšlením lidského po-
znání a důležitostí, jakou v něm hraje obraz.

O Františku Cundrlovi z anotace na obálce knihy:
Doc. akad. mal. František Cundrla byl svébytný moravský malíř druhé poloviny dvacátého a první 
dekády dvacátého prvního století. Přichází na svět ve Strážnici na Moravském Slovácku. Od dět-
ství jej to táhne k výtvarnému umění, studuje na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském 
Hradišti a na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve Francii a ve vzpomínkách na ni si uvědo-
mí hluboké propojení své osoby a rodného kraje. Bez vazby na „rodnou hroudu“, na „vinohrady  
za Strážnicú“, nemůže tvořit. Svým dílem před nás staví důležitost vědomí, že jsme odněkud. Ak-
centuje kořeny člověka ve světě našeho života. Kromě tvorby se realizuje také jako vysokoškolský 
pedagog a později vedoucí Ústavu výtvarné tvorby na Fakultě architektury Českého vysokého 
učení technického v Praze.
Neuvěřitelně si vážím veškeré pomoci, které se mi dostalo od všech, kteří se na vzniku knihy 
podíleli. Kdybych je měl všechny jmenovat, muselo by asi vyjít speciální číslo Strážničanu. Děkuji 
vám všem a věřím, že kniha obohatí nejen strážnické domácnosti, ale také knihovny vysokých 
škol a snad časem umožní re-
flektovat Cundrlu i na poli aka-
demických výzkumů. Knihu 
ve Strážnici zakoupíte v měst-
ském muzeu anebo v infocen-
tru pod podloubím. On-line je 
kniha dostupná k objednávce 
zatím pouze na mém webu 
w w w.gora zd .cz/cundrla . 
Časem budou přibývat další 
místa, kde knihu bude možné 
sehnat.
Bohu díky za vše.

Filip Gorazd Martinek,
autor knihy


