
H L A V A T Ý   P A V E L 

* 4. 2. 1943, Albrechtice u Turnova

Pavel Hlavatý studoval na SŠUP v Uherském Hradišti, dvakrát dlouhodobě
stážoval v ateliérech předních japonských umělců. Již ve 23 letech vyučoval
na SŠUP malbu, kresbu a dějiny umění. Je životním optimistou a tím zůstal i
v letech 1968 - 1971, kdy byl odsouzen a vězněn za výstavu 68 kreseb (soubor Protestkresby), která
reagovala  na  okupaci  Československa  a  násilné  potlačení  „Pražského  Jara".  Dvacet  let  nesměl
vystavovat, přednášet, byl vyloučen ze všech uměleckých institucí. Přesto však vystavoval samostatně
v celé řadě renomovaných galerií - v Belgii, Francii, Japonsku, Luxemburgu, Německu, Norsku, Polsku
a Švýcarsku. Mezi české tvůrce se vrátil po roce 1989.

Byl  rovněž literárně činný.  Realizoval  řadu ilustrací,  maleb, grafických úprav a plakátů. Je členem
mezinárodních  uměleckých  a  sběratelských  sdružení  a  spolupracovníkem  časopisů  obírajících  se
grafikou. O jeho práci bylo zveřejněno jen do roku 1999 osmdesát statí, především v zahraničním
tisku.

Vytvořil velké množství malých grafik i velkých grafických listů. Sám vydal řadu bibliofilských souborů.
Belgickým listem Graphia byl označen za jednoho z nejproduktivnějších grafiků v Evropě. Pracoval v
celé řadě jury mezinárodních soutěží. Reprezentoval Československo na tvůrčích sympoziích. V roce
1991  reprezentoval  s  dalšími  dvanácti  tvůrci  československé  umění  na  Pařížském  salónu.  Je
zakladatelem nadace I.W.A.

Autor sám svou grafickou tvorbu charakterizuje jako „fantasticky reálnou a magicky erotickou“.

Hlavatý je  nositelem řady ocenění,  např. r.1983 -  3.  hlavní cena za Exl.  pro papeže Jana Pavla II
(Wroclaw, Polsko), r.1985 - Grand Prix za grafiku s literární tématikou (Tokyo, Japonsko), r.1990 - 2.
hlavní cena za grafiku (Aosta, Itálie), r.2002 - 2 hlavní cena, Galantní a erotická tvorba v exlibris a
malé  grafice  (Havířov,  ČR),  r.2004  -  Hlavní  cena  Prix  Du  Conseii  General  De  La  Moselle  (Metz,
Francie), r.2008 - Honorable mention a titul: Mistr grafického umění (Shanghai, Čína).

Pavel Hlavatý žije a působí v Praze a Havířově.


