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Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury

Václav Levý
14. září 1820 Nebřeziny – 30. dubna 1870 Praha

Projekt „2020 – rok Václava Levého“ připravilo město Liběchov v jubilejním roce,
kdy si připomínáme 200 let od narození a 150 let od úmrtí významného sochaře 19.
století.

Václav Levý přišel do Liběchova začátkem čtyřicátých let 19. století jako nadaný řezbář, který
nejprve získal zaměstnání v zámecké kuchyni. Jeho výtvarný talent však brzy vyšel najevo, a
proto mu majitel panství a mecenáš umění Antonín Veith, který se na svém venkovském sídle
obklopoval učenci, literáty a výtvarníky, umožnil studovat u sochaře Linna v Praze a posléze i na
mnichovské Akademii u Ludwiga von Schwanthalera. Tak se zrodil jeden z nejvýraznějších
českých sochařů 19. století, jehož díla obdivovali lidé v Praze, Vídni i v Římě, kde Levý strávil
plných dvanáct let.
Na Liběchovsku Václava Levého dodnes připomínají reliéfy v pískovcových skalách, které zde
vytvořil jako mladý adept umění v době, kdy teprve sbíral své první zkušenosti v práci
s kamenem. Monumentální a zároveň bizarní výjevy jsou ve svém výrazu natolik silné, že stále
poutají pozornost laické i odborné veřejnosti.

„Václav Levý i kdyby byl zůstal v Liběchově kuchařem, byl by týmž talentem, za jaký uznán později,
když prošel Mnichov, Řím. Ale co by byl dělal v Liběchově? Byl by tam vyřezával dýmky a hole, ostatně
byl by býval kuchařem; Adama a Evu, Madonu, sv. Jakuba atd. jaktěživi bychom byli od něho
nespatřili. Příležitost, přátelská ochrana udělaly z něho umělce.“
Vítězslav Hálek

Na podzim 2020 se uskuteční i další akce, které připomenou osobnost a dílo Václava Levého:
•

„Osobnost sochaře Václava Levého (1820–1870)“ - konference v Santiniho sále Centra
stavitelského dědictví NTM v Plasích

•

Slavnostní odhalení pomníku k poctě sochaři Václavu Levému v Nebřezinech

•

Odhalení křížové cesty v Kožlanech k uctění památky Václava Levého

•

Vydání knihy s názvem Václav Levý. Legenda o nadaném kuchtíkovi (vydává město Liběchov)

•

Výstava a beseda věnovaná Václavu Levému, Liběchov

•

Výstava připomínající život a dílo Václava Levého, Regionální muzeum Mělník

