UMĚLECKÁ DÍLA NA ZNÁMKÁCH
OTA JANEČEK
příležitostná poštovní známka
Datum vydání:

13. 11. 2019

Nominále:

45 Kč

Rytina:

Miloš Ondráček

Rozměr obrazů známek:

50 x 40 mm

Tiskové listy:

á 4 ks známek v nákladu 80 000 ks známek

Způsob tisku známek:

pětibarevný ocelotisk z plochých desek kombinovaný vícebarevným ofsetem

Způsob tisku FDC:

jednobarevný ocelotisk z ploché desky v nákladu 3 200 ks

Námět známek:

motiv obrazu Oty Janečka – Flora z roku 1957
Ota Janeček se narodil 15. srpna 1919 v Pardubicích. V letech 1937 až 1939
studoval kreslení na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po uzavření
vysokých škol nacisty pracoval Ota Janeček krátce v továrně na výrobu
jízdních kol, poté studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole, kterou
však nedokončil. Ota Janeček byl členem SVU Mánes a SČUG Hollar. Jeho
první malířská díla byla poznamenána expresivitou typickou především pro
válečné období. Po roce 1948 objevoval Ota Janeček postupně svůj osobitý,
poetický styl s organickými, dekorativními prvky. V letech 50. se ještě
dočasně vracel k realistickému pojetí obrazu, ale od následující dekády už
jeho díla přecházela do nefigurativních, florálních tvarů. K typickým
motivům jeho malby v 70. a 80. letech naopak patřila jemná, jakoby zasněná
stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů či stébel trávy. V kresbě i grafických
technikách se hojně věnoval rovněž svým charakteristickým dívčím aktům.
Kromě malby tvořila velice významnou část Janečkova díla grafika,
především linoryty, litografie a suchá jehla. Janeček realizoval za svůj život
velkou řadu knižních ilustrací (Hrubín, Halas, La Fontaine, Ovidius, Wilde,
Seifert či Verlaine). Ota Janeček získal během svého života několik
významných ocenění (cenu Marie Majerové, cenu ministra kultury, první
cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy nebo cenu stříbrného orla na
Mezinárodním knižním veletrhu v Nice). Ota Janeček zemřel 1. července
1996 v Praze.

Námět FDC:

typická Janečkova liniová kresba zobrazující ženskou tvář z profilu

Kat.č.
1054
TL 1054

Nominále
45 Kč
180 Kč

Česká pošta, s.p. – PostFila


45,-45,-180,-180,--

FDC
59,--

