
FOTO OZVĚNY 

Před šestadvaceti lety (3. listopadu 1990) se – obdařen výtvarným talentem – narodil Karel 

Bárta. Sudičky mu nepřály; zahynul v necelých jedenadvaceti letech, zůstaly jen vzpomínky 

a torzo výtvarného díla. Jeho domovem bylo Úsobí, ale už jako žáček 1. třídy navštěvoval 

ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde veden manžely Černochovými posiloval své výtvarné cítění. 

Po základním vzdělání absolvoval jihlavskou Střední uměleckou školu grafickou a v září 2010 
se stal studentem VUT v Brně. U akademického malíře, profesora Martina Mainera v červnu 
2011 úspěšně zvládl první ročník. Krátce nato, 9. července 2011, tragicky zemřel při jím 
nezaviněné dopravní nehodě. Výběr z raného období jeho tvorby je v publikaci z roku 2012 
„Karel Bárta“. Karlův pedagog v ní mj. napsal: “jako vedoucí ateliéru malby jsem měl možnost 

se s Karlem setkávat, učit jej, ale klasický vztah učitel-žák, bohužel, trval jen krátce a nemohl 

příliš pomoci rozvinout jeho talent“ (Karlův autoportrét je z tvorby ve vysočinském plenéru).  



Karlovi rodiče, Bohumila a Karel Bártovi, syna připomínají výstavou STREET ART v 

havlíčkobrodské kavárně U Notáře. Expozice je výběrem z jeho tvorby ze studií v Jihlavě. 

Ale my se, stejně jako jeho někdejší vysokoškolský pedagog, můžeme ptát: „…proč člověka 

žene touha být malířem?  Co "zatemní" mladý mozek dát se na tak nejistou a svízelnou cestu, 

o které si většina dnešní společnosti nic moc nemyslí, nerozumí jí a nepodporuje; ve školách a 

dokonce ani na universitách se vyvíjející fenomén výtvarné kultury nevyučuje.“ 

 



„Notářova“ kavárna při páteční vernisáži „praskala“ ve švech. A Jana Nováková všem 

srozumitelně vysvětlila, že bratrancův STREET ART nebyl jen sprejem sem, sprejem tam, či 

nějaká písmena nebo symboly, ale že do každého díla promítal sebe sama. Přání, nálady, 

nápady či vnímání světa. Nestyděl se za svůj odlišný výtvarný projev, nikdy tajně nesprejoval.  

Na přání ozdobil karoserii automobilu, garáž, či zdi baru. Kreativitu uplatnil v music klubu 

Káčko Humpolec, či baru Zálesí. Pro bezohlednost jednoho řidiče k dalším už nikdy nedojde.  

Výtvarnému dílu Karla Bárty je věnována opravená kaple sv. Barbory v Úsobí u kostela sv. 

Petra a Pavla, kde bývávala kostnice. Kaple má i „nový kabát" a je malou výstavní síní, která 

připomíná nešťastně zesnulého mladého výtvarníka. Práce z velké části udělal Karlův otec, 

ale i jeho příbuzní z Věže, včetně některých členů úsobského Veterán klubu. „Karel byl 

vlastenec,“ napsal profesor Mainer „a pro učitele není častým jevem u mladých pozorovat 

vlastenectví a vztah k historii národa. Vážím si ho za to ještě více.“ 

Připraveno s využitím archivu rodiny – JKt 

 


