
Vymezený čas

13. 9. – 3. 11. 2019, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Františkánská 11, Plzeň

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení nové výstavy v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, které 
se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. od 18.00 hodin v letním refektáři MCU za účasti Mons. Františka 
Radkovského emeritního biskupa a hudebního doprovodu Oldřicha Janoty.

Jiří Špinka a Ludmila Kristová se spolu sešli před mnoha lety při společné práci v odděleních restaurátorské 
a výstavní činnosti v Západočeském muzeu v Plzni. Od té doby se jejich pracovní vztah rozvíjí i v přátelských 
diskuzích, ve kterých nacházejí společná témata z oblasti vlastní výtvarné tvorby a také v hovorech o věcech 
praktických i duchovních. 

Jiří Špinka
21. 10. 1944 v Plzni

Restaurátor a konzervátor Západočeského muzea v Plzni. Je členem Unie výtvarných umělců západočeské oblasti, 
členem Asociace restaurátorů ČR a členem Asociace medailérů ČR.
Představuje díla kinetická, díla reliéfní, včetně figurálních reliéfů na zvony a medailérskou tvorbu. Šíře zájmů 
vychází z absolvování čtyř uměleckých řemesel a studia výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Plzni.

Ludmila Kristová
5. 4. 1960

je lidská bytost, která studovala obor konzervátorství – restaurátorství na SPŠ grafické v Praze a o mnoho 
let později ilustraci na Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Po mnoho let je její činnost spjata s děním v 
Západočeském muzeu v Plzni, je výtvarnicí výstavního oddělení a zodpovídá za jeho práci. Ve své volné 
tvorbě se v současné době věnuje především dřevořezbě, často polychromované plastiky a reliéfy s oblibou 
doprovází plochým obrazem olejovou malbou, který výrazově rozšiřuje a podporuje jejich celkový vjem. 
Inspirace pramení ve starém umění doby byzantské a románské, ale i ve výrazové zkratce, symbolice a 
jednoduchosti tvorby rozličných etnik. Témata vycházejí z cest vnitřního hledání smyslu údělu člověka ve 
světě se zájmem o emoční lidská hnutí a duchovní transformační procesy lidského vědomí, a jsou pokusem 
o zprostředkování vlídnosti a pozastavení do našich uspěchaných dnů.
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