
…a to je vše co zbylo z anděla

Václav Fiala (* 11. ledna 1955, Klatovy)

Autor vítězného díla Václav Fiala vystudoval v roce 1976 Střední umělecko-
průmyslovou školu v Praze.

V letech 1976–1992 uspořádal řadu samostatných výstav obrazů, kreseb a grafiky. 

Od roku 1992 se věnuje sochařské práci. Fialův sochařský přístup je založen 
na minimalizaci tvarů a je mnohdy inspirován architekturou. I v malých so-
chách se odráží jeho smysl pro monumentalitu. Jedním z nejdůležitějších rysů 
jeho tvorby je cit pro začlenění sochy do prostoru. Je členem S.V.U. Mánes, žije 
a pracuje v Klatovech. 

V roce 1994 se představil železnými sochami v prestižní pražské galerii Nová 
síň a dřevěnými sochami-stavbami v Národním technickém muzeu v Praze.

Následovala řada autorských výstav (Pražský hrad, Moravská galerie v Brně, 
Museum Moderner Kunst v Pasově, Galerie Maerz v Linci, Galerie Cordonhaus 
v Chamu, atd.) a účast na mnoha společných výstavách (Holandsko, Rakousko, 
Německo, Španělsko, Francie, USA).  

V roce 1996 realizoval v Rožnově pod Radhoštěm první práci do veřejného 
prostoru – pomník obětem 1.a 2. světové války. Následovala řada dalších rea-
lizací (pomník obětem heydrichiády v Klatovech, náhrobek klavíristovi Rudolfu 
Firkušnému v Brně, socha pro Franka Lloyda Wrighta v americkém Nashua, 
Slza, srdce a kříž v Kuksu, nakloněný obelisk u Nepomuku atd.).

V roce 1997 představil své práce na rozsáhlé výstavě ve Starém královském 
paláci na Pražském hradě. Ve stejném roce získal grant americké nadace Pol-
lock-Krasner a vystavoval v newyorkském Socrates Sculpture Park. 

Zúčastnil se více jak padesáti mezinárodních sochařských sympozií, která mu 
umožnila realizovat práce s kamenem, dřevem a železem. 

V roce 2000 dokončil realizaci z carrarského mramoru pro Univerzitní kliniku 
v rakouském Grazu a vystavil dvě monumentální sochy (Rotunda a Minaret) 
v pražské galerii Mánes.

Tvořil na rezidenčních pobytech v Severní Karolině a v New Hampshiru.

V letech 2004 a 2005 vystavoval na největší sochařské výstavě Sculpture by 
the Sea v Sydney, kde dvakrát získal hlavní cenu Sydney Sculpture Prize.
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