SBORNÍK

PRO

EXLIBRIS

A

DROBNOU

GRAFIKU

2 0 10

PrÛãelí Muzea v Hradci Králové.
âást lavírované kresby arch. J ANA KOTùRY . (Reprodukováno se souhlasem majitele – Archivu architektury Národního technického muzea v Praze.)

Spolek

sběratelů

a

přátel

exlibris

SBORNÍK
pro exlibris a drobnou grafiku

2010
P R A H A

ISBN 978-80-904444-3-0

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Majitelé supralibros a exlibris

v° Hradci Králové

v prubehu
ˇ staletí
JIŘÍ KAČER
Díky píli a bádání kníÏete ãeské kniÏní kultury dr. Bohumíra Lifky uloÏené do monografie nazvané Exlibris
a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 až
1900, vydané Spolkem sbûratelÛ a pﬁátel exlibris v roce
1980, se seznamujeme se skuteãností, Ïe Hradec Králové
se mÛÏe py‰nit jiÏ v roce 1587 osobním supralibros mûstského písaﬁe Václava Plácela z Elbinku. Supralibros WPZE
se nalézá na Registrech nálezÛ v úﬁadu purkrabství kraje
Hradeckého uloÏen˘ch ve Státní knihovnû. 1) Mûstská kniha královéhradecká z roku 1603, která je ve Státním archivu v Praze pod signaturou Hradec Králové ã. 123, má
na pﬁední desce jako supralibros znak v˘‰e uvedeného majitele a na zadní stranû znak a kvûtinu ve tvaru libeãku patﬁící od roku 1601 druhému písaﬁi Janu Libockému z Libé
Hory. 2) Knihy období renesance, zvlá‰tû u majetn˘ch milovníkÛ knih, jsou vybaveny bohatû zdoben˘m a komponovan˘m supralibros a nechybí ani grafická exlibris. V dal‰ích obdobích se supralibros objevuje spí‰e zﬁídka, nejinak
je tomu i v Hradci Králové, ale o tom níÏe.
V roce 1664 (10. listopadu) byla vydána zakládací listina biskupství královéhradeckého a na biskupském stolci se
vystﬁídala ﬁada umûnímilovn˘ch biskupÛ, av‰ak teprve
‰est˘ biskup Jan Adam hrabû Wratislav z Mitrovic
(1677–1733), jehoÏ jmenování hradeck˘m biskupem bylo potvrzeno 12. kvûtna 1711, je majitelem exlibris, které
zhotovil Antonín Jan Mansfelt star‰í. 3) Biskup Wratislav
z Mitrovic v prÛbûhu desetiletého pÛsobení v Hradci Králové nejen dostavûl rezidenci, ale zaslouÏil se i o zﬁízení
knûÏského semináﬁe. Roku 1721 byl jmenován biskupem
litomûﬁick˘m, av‰ak v roce 1733, mûsíc po jmenování arcibiskupem praÏsk˘m, zemﬁel. Jeho exlibris je heraldické,
s rodov˘m znakem, jehoÏ souãástí je polcen˘ ‰tít, na nûm
hrabûcí koruna, kterou prostupuje mitra a ven toãená berla, v‰e pak pﬁevy‰uje biskupsk˘ klobouk se stﬁapci.
Desát˘m biskupem se stal v Hradci Králové Antonín Petr hrabû Pﬁíchovsk˘ z Pﬁíchovic (1707–1793), kter˘ po studiích u jezuitÛ v Klatovech a Praze dokonãil studia v ¤ímû.
Roku 1731 byl vysvûcen na knûze, v roce 1753 jmenován
biskupem v Hradci Králové a v roce 1764 arcibiskupem

Mûdiryt pro
A RCIBISKUPA A NTONÍNA P ETRA HRABùTE P ¤ÍCHOVSKÉHO

praÏsk˘m. ZaslouÏil se o nynûj‰í podobu budovy praÏského arcibiskupství a jeho umûnímilovnost dokládá také pﬁestavba a v˘zdoba ‰porkovského zámeãku Bon Repos u Lysé. 4) Dr. Lifka uvádí jeho dvû dﬁevorytová heraldická exlibris a datuje rokem 1770. 5) Exlibris z hradecké biskupské
knihovny (pÛvodnû knihovny seminární) je heraldické mûdirytové s rodov˘m znakem – ‰títem se tﬁemi husími krky
na hermelínovém plá‰ti a kníÏecí korunou, kterou pﬁevy‰uje arcibiskupsk˘ klobouk. Ozdobeno je královsk˘m uhersk˘m ﬁádem svatého ·tûpána, apo‰tolského krále. Exlibris
doplÀuje nápis Anton Peter Erz-Bischoff zu Prag Fürst
Graf Przichowsky der Königreichs Böheim Primas. Autorem je neznám˘ umûlec, bylo vytvoﬁeno po roce 1764 a má
rozmûr destiãky mûdirytu 108:78 mm. Dal‰í exlibris na1) LIFKA, B.: Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech
1000 až 1900, SSPE Praha, 1980, str. 80
2) LIFKA, B.: str. 92, 178
3) LIFKA, B.: str. 115
4) POKORN¯, PAVEL R.: Znaky královéhradeckých biskupů. In: Chrám
svatého Ducha a královna Eli‰ka Rejãka v Hradci Králové
1308–2008, Univerzita Hradec Králové, 2008, str. 162
5) LIFKA, B.: str. 134
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cházíme u patnáctého hradeckého biskupa, Maria Tadeá‰e
hrabûte Trauttmannsdorff-Weinsberga (1761–1819), kter˘
se narodil a studoval ve ·t˘rském Hradci, pozdûji v ¤ímû
a v Pavii. V roce 1793 byl jmenován biskupem v Terstu
a poté v roce 1794 biskupem hradeck˘m. V této funkci jej
roku 1795 potvrdil papeÏ Pius VI. a ve stejném roce byl
v KromûﬁíÏi vysvûcen. ZaslouÏil se o obnovení gymnázia
v Nûmeckém Brodû s návazností na biskupsk˘ semináﬁ
v Hradci Králové, první instituci svého druhu v celé monarchii. Tento semináﬁ sehrál velkou roli v ãeském národním obrození tím, Ïe
s biskupov˘m svolením zde byla zahájena v˘uka v ãeském jazyce. Biskup sám
ovládal ãesk˘ jazyk od
knûÏského pÛsobení
v Hole‰ovû. Dal také
pevn˘ základ knihovnû v hradecké rezidenci. Roku 1811 se
stal
arcibiskupem
olomouck˘m, v roce
1816 dosáhl hodnosti kardinála a o tﬁi roExlibris M ARIA TADEÁ·E
HRABùTE T RAUTTMANNSDORFF -W EINSBERGA
ky pozdûji zemﬁel ve
Vídni. 6) I jeho exlibris
je heraldické, znak
tvoﬁí ãtvrcen˘ ‰tít
s ãerveno-stﬁíbrnû
polcen˘m stﬁedním
‰títkem, v nûm je pak
rÛÏe opaãn˘ch barev.
V prvním stﬁíbrném
poli jsou tﬁi kosmá
ãervená bﬁevna, ve
druhém a tﬁetím
stﬁíbrném poli nad
sebou tﬁi ãervené klíny, ãtvrté pole je dûlené, horní polovina
Supralibros BISKUPA K ARLA B ORROMEA H ANLA
VON K IRCHTREU
stﬁíbro-ãervenû polcená, dolní zlatá. Nad
‰títem je hrabûcí koruna vpravo provázena mitrou, vlevo
ven obrácenou berlou. V‰e pﬁev˘‰eno zelen˘m biskupsk˘m
kloboukem. Autor mûdirytiny velikosti 97:85 mm i její datace zÛstávají neznámé. Toto exlibris nacházíme ve vût‰inû
knih Trauttmannsdorffské biskupské knihovny. 7)
Tﬁi svazky rukopisn˘ch Memorabilien-Buch vznikl˘ch
zásluhou sedmnáctého hradeckého biskupa Karla Borromea Hanla von Kirchtreu, jsou pamûtnicí mapující historii biskupství i panství Chrast. Na koÏené vazbû foliantÛ
mají vyraÏen˘ znak biskupa Hanla, kter˘ lze povaÏovat za
supralibros vzniklé ve druhé polovinû 40. let 19. století. 8)
Dr. Lifka popisuje exlibris dal‰ího v˘znamného subjek-

tu – kapituly královéhradecké jako „pﬁíjemnou rytinku
XVIII. století, neoznaãenou, obrazící kapitulní znak:
v okrouhlém ‰títû ãerná kotvice a nad ní infule posazená,
nad kartu‰í ‰títu vzná‰í se holubice v paprsku. Mûdirytina
nezruãného rytce kolem roku 1830 byla uÏita pro knihovnu biskupského semináﬁe. V obdélníku pﬁedestírá rou‰ku,
drÏenou dvûma postavami ve spl˘vav˘ch rouchách, na níÏ
je psáno: Z knihowny biskupského semináﬁe w Hradci
Králowé z fundací Teichlowské.“ 9)
Na‰í snahou je seznámit ãtenáﬁe s pokud moÏno nejúplnûj‰í ﬁadou hradeck˘ch majitelÛ exlibris a tûch, kteﬁí mají
k Hradci pevnûj‰í vazby. Majetkov˘mi pﬁesuny v 50. letech
20. století do‰lo k tûÏk˘m ztrátám, které nám brání ukázat
v reprodukci byÈ jedno jediné z exlibris zmínûn˘ch dr. Lifkou.
Snad ‰Èastná náhoda pﬁispûje k jejich nalezení v budoucnu.
Je tﬁeba se je‰tû vrátit o nûkolik desítek let zpût a to k exlibris osobnosti v˘znamného historiografa, zakladatele ãeské archeologie, hejtmana krajÛ královéhradeckého a kouﬁimského Karla Josefa rytíﬁe Bienera z Bienenberku
(1731–1798), autora dvoudíln˘ch dûjin Hradce Králové,
které vydal pod názvem Geschichte der Stadt Königgrätz
1780 I., (druh˘ díl zÛstal v rukopise). Jeho heraldické exlibris bez textu bylo reprodukováno ve Sborníku pro exlibris 1925 a draÏeno v Zinkovû aukci v roce 1932. 10) Následujících nûkolik desetiletí, jak v církevní hierarchii, tak
v obãanské spoleãnosti, se knihy musejí spokojit písemn˘m oznaãením vlastníkÛ knihoven nebo razítky s typografií rÛzné v˘tvarné hodnoty zastupující exlibris.
ByÈ IGNÁT HERMANN (1854–1935) sice nebyl rodil˘m
Hradeãanem, ale svou pﬁíslu‰nost k Hradci vyjádﬁil v knihách V pevnosti, Vzpomínky z roku 1866 a v díle nazvaném Tré kapitol z maloměstské kroniky, kde s láskou vzpomíná na mûsto dûtství a sepûtí pﬁíbuzenstvím a vzácnou rodinou Pospí‰ilÛ. PﬁízeÀ mûstu dal najevo i odkazem své
knihovny, v jejíchÏ svazcích nacházíme exlibris vytvoﬁené
MIKOLÁ·EM AL·EM (1852–1913). Al‰ovo zinkografické
exlibris ti‰tûné v hnûdé barvû má motiv dud, pﬁes nûÏ se
vine stuha se jménem majitele. Horní dekorativní partii
oddûlují dvû linky od dolní funkãní ãásti s oznaãením místa uloÏení knihy. Autorova nezamûnitelná signatura je
vpravo dole. Exlibris je bez datace a má rozmûr 89:66 mm.
Grafick˘ motiv je pﬁipomenutím spolupráce obou umûlcÛ
v ãasopise Švanda dudák. Poãátek 20. století má v Hradci
Králové nejen majitele exlibris, ale i jejich zanícené sbûratele. Za prvního z nich lze povaÏovat Ing. arch. Vácslava Rejchla (1884–1965), jehoÏ exlibris vytvoﬁil JAN KONÒPEK jiÏ
v roce 1907. Arch. Rejchl je znám nejen jako spolutvÛrce
moderního mûsta a jeho v˘znamn˘ch staveb (budova nádraÏí, budova krajského soudu), ale jako pﬁítel a sbûratel
6) POKORN¯, P. R.: str. 165, 168
7) ADAM, P.: Biskupská knihovna. Biskupství královéhradecké,
Trinitas, 2002, str. 46
8) ADAM, P.: str. 54
9) LIFKA, B.: str. 163
10) LIFKA, B.: str. 131 a 141
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pﬁedních moderních malíﬁÛ,
z nichÏ jmenujme pﬁedev‰ím
autora jeho portrétu Bohumila
Kubi‰tu, Jana Zrzavého, Jana
Trampotu, Josefa Váchala nebo
Antonína Hudeãka. ¤ada nepﬁízniv˘ch okolností nepﬁála
zachování jeho sbírky obrazÛ
a exlibris. Exlibris pﬁedstavuje
M IKOLÁ· A LE· , zinkografie
majitele jako stavitele a také jako obãana mûsta, které symbolizují vûÏe katedrály je‰tû ve staré podobû, pﬁed pﬁestavbou architektem Lablerem, která
vznikla na pﬁání biskupa Brynycha. List má rozmûry
92:63 mm a autor jej oznaãil
ãtyﬁmi signaturami (K). Ti‰tûno bylo ve ãtyﬁech barevn˘ch
variantách. 11) TAVÍK F. ·IMON
(1877–1942) je autorem exlibris Knihovny mûstského prÛmyslového muzea v Hradci
Králové. Mlad˘ muÏ se opírá
J AN KONÒPEK , zinkografie
o lípu, v levé ruce drÏí otevﬁenou knihu a v pravé ruce plastiku-sochu Pallas Atheny, v pozadí jsou vûÏe Hradce Králové.
Je to zinkografie z roku 1916
o rozmûrech 77:50 mm signovaná v kresbû. 12)
Architekt Franti‰ek Tich˘
(1886–1961), hradeck˘ rodák,
byl jako ﬁeditel muzea, organizátorem více neÏ dvou stovek
muzejních v˘stav ãesk˘ch i cizích umûlcÛ, byl to ale také
publicista, sbûratel a exlibrista.
Mezi jeho dlouholeté pﬁátele
patﬁili pﬁedev‰ím J. Váchal,
B. Kubi‰ta, básník a spisovatel
T. F. · IMON , zinkografie
R. Medek, bratﬁi Klírové z Kladna. Zvlá‰tû hluboké pﬁátelství je doloÏeno originální korespondencí s editory Zodiaku bratry Klíry i s JOSEFEM VÁCHALEM. Váchalova nevyrovnaná povaha vedla k obãasn˘m
stﬁetÛm a del‰ím odmlkám v písemném styku, ale vzájemn˘ vztah pﬁetrval i padesátá léta a skonãil aÏ úmrtím architekta Tichého. V Pamětech Váchal zaznamenává okolnosti
prodeje grafick˘ch listÛ do PrÛmyslového muzea v Hradci
Králové „...tyto nákupy pro museum dály se vÏdy pomocí
Fr. Tich˘ho, ãlovûka velmi pro mne obûtavého...“ 13) První
Tichého ãernobílé dﬁevorytové exlibris je z roku 1913 –
Klenba architektury lásky a obûti (název podle V. Pauluse).14) Vznik tohoto exlibris zmiÀuje Váchal v knize Paměti
takto: „Dne 25. IX. dûlal jsem dal‰í pro F. Tich˘ho za 10

J OSEF VÁCHAL ,
dﬁevoryt s podtiskem

J OSEF VÁCHAL ,
barevn˘ dﬁevoryt

korun...“. 15) Jednobarevn˘ dﬁevoryt rozmûru 100:54 mm
zobrazuje mystické obûtování, gotickou architekturu a na
stuze text exlibris Architekt Tich˘. Druh˘m exlibris je dﬁevoryt s podtiskem z roku 1921 nazvan˘ Architektura. Jde
o motiv stojícího Ïenského aktu s korunou na hlavû, za zády otevﬁené kruÏidlo a architektura mûsta v pozadí, dole je
legenda Exlibris Arch. Fr. Tich˘. Váchal je je‰tû autorem exlibris pro manÏelku arch. Tichého – Vildu Tichou. Je to tﬁíbarevné exlibris z roku 1925 rozmûru 61:61 mm s motivem ptáãkÛ a hnízda. Zmíníme se dále o nûkolika dal‰ích
majitelích váchalovsk˘ch exlibris. Z nich vzájemn˘m pﬁátelstvím i vztahem k Váchalovi mûl stejnû blízko jako
arch.Tich˘, ne-li blíÏe, Vincenc Paulus (1884–1955), uãitel ‰koly v Mal‰ovicích, kter˘ jako sbûratel exlibris byl majitelem mimoﬁádné sbírky exlibris (12 000 listÛ), ale i vlastníkem nejvût‰ího poãtu exlibris od Josefa Váchala v Hradci Králové. Také jeho pojilo s Váchalem dlouholeté
pﬁátelství i zásluha o propagaci Váchalova díla, a to nejen
tím, Ïe vlastním nákladem v roce 1936 vydal první skuteãnû reprezentativní soupis jeho kniÏních znaãek. 16) V následujícím roce vydal obdobnû pojat˘ soupis exlibris Váchalovy Ïivotní druÏky Anny Mackové. Jak se lze doãíst v nepublikované bohaté korespondenci Josefa Váchala
s architektem Tich˘m, Váchal, s jemu vlastní ‰kodolibostí
vyuÏíval sbûratelské posedlosti obou pﬁátel a stﬁídavû dával
pﬁednost jednomu nebo druhému, aby stupÀoval jejich sbûratelskou rivalitu. 17) Pro Vincence Pauluse vytvoﬁil Váchal
celou ﬁadu exlibris jako dﬁevoryty, zinkografie (nûkteré
z nich si Paulus nechal reprodukovat z unikátních exlibris
kreslen˘ch do knih) nebo dokonce jako reprodukce koláÏí.
Nûkterá jsou pﬁipsána vlastníku v pﬁezdívkách (Wincy Ce-

11) PETROVSK¯ V.: Jan Konůpek Exlibris 1905–1949. SSPE a Nadace
Hollar, 2000, str. 15
12) BENE· BUCHLOVAN, B.: Moderní české exlibris. KrouÏek ãesk˘ch
exlibristÛ, Praha, 1926
13) VÁCHAL, J.: Paměti Josefa Váchala dřevorytce. Prostor, PNP, Praha
1995, str. 259
14) Reprodukce v ãlánku J. Jakla v tomto ãísle Sborníku
15) VÁCHAL, J.: Paměti, str. 253
16) PAULUS, V.: Josef Váchal 1936. Soupis kniÏních znaãek Josefa Váchala vydal a za spolupráce Anny Mackové napsal Vincenc Paulus v Hradci Králové. Soukrom˘ tisk, Hradec Králové, 1936
17) Dosud nepublikovaná korespondence J. Váchala a F. Tichého
z let 1913–1950
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zora, hradeckého Vincence apod.), dal‰í jeho Ïenû Marii
nebo dceﬁi Jitce (provdané MUDr. Jitce Mûﬁiãkové) nebo
zeti MUDr. Josefu Mûﬁiãkovi.
Pro Jitku Mûﬁiãkovou vytvoﬁila roku 1943 exlibris i ANNA
MACKOVÁ (1887–1969),
vynikající autorka ãern˘ch
i barevn˘ch dﬁevorytÛ. Jde
o barevn˘ dﬁevoryt záﬁiv˘ch
barev s motivem kopretin.
Pro váÏeného právníka,
sbûratele JUDr. Franti‰ka
Steinfelda udûlal VÁCHAL
v roce 1922 dvû dﬁevorytová
exlibris (kniha a paragraf
a v˘jevy ze Ïivota právníka),
pro paní Emãu Steinfeldovou bylo urãeno dﬁevorytové
exlibris matka se synem nad
A NNA M ACKOVÁ , barevn˘ dﬁevoryt
knihou z téhoÏ roku. I v málo pﬁíznivé dobû pro sbûratelství se v této rodinû uchovaly
vzácné Váchalovy folianty a díla ãeské moderny.
V prÛbûhu let se objevují dal‰í vlastníci exlibris vytvoﬁen˘ch JOSEFEM VÁCHALEM, mezi nimiÏ nalézáme hradeckého rodáka PAVLA VODEHNALA (1898–1957), pÛsobícího
v Hradci jako bankovní úﬁedník. KdyÏ pozdûji pﬁesídlil do
Prahy, stal se z nûho aktivní ãlen SSPE a kultivovan˘ sbûratel. 18) Jeho exlibris od J. Váchala s motivem probodnuté

postavy stojící nad knihou je dvoubarevn˘ dﬁevoryt z roku
1929. Vodehnal vlastnil také exlibris K. Svolinského,
A. Hrabala, O. Menharta, ãtyﬁi exlibris od Jana Trampoty
s figurálními motivy z roku 1929, list od J. Lukavského
a dal‰í.
Rokem 1929 je datováno
Váchalovo barevné exlibris pro
MAGDU REJCHLOVOU, dceru
architekta Rejchla, její exlibris je
nazváno Jaro a je na nûm stojící
dívka s otevﬁenou knihou.
Váchal patﬁil s jistotou
k umûlcÛm, kteﬁí byli souãástí nejvût‰í hradecké sbírky obrazÛ a kreseb, jejímÏ majitelem byl MUDr. Otakar Müller, pro nûhoÏ vytvoﬁil Váchal
v roce 1935 exlibris s názvem
J OSEF VÁCHAL , dﬁevoryt, 1929
Lékaﬁství, literatura a smrt.
V následujícím roce pak dvû dal‰í krásná barevná dﬁevorytová exlibris Sbûratel, ìábel a smrt a druhé nazvané
Pegas. ·edesátá léta 20. století nepﬁála velk˘m sbírkám,
tak i jeho stejnû jako nûkolik dal‰ích byla bohuÏel rozprodána za smû‰né ãástky.
Majitelem Váchalova exlibris byl také MUDr. Brychta,
pro kterého autor, snad jako pacient, vytvoﬁil v roce 1936
akvarel – exlibris s autorskou nadsázkou i humorn˘m tex-

J OSEF VÁCHAL ,
dﬁevoryty
pro manÏele
S TEINFELDOVY

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

J OSEF VÁCHAL
exlibris pro V. PAULUSE
a jeho dceru
MUD R . J. M ù¤IâKOVOU

tem ve „staroãe‰tinû“. Dnes jiÏ nelze blíÏe urãit pohnutky,
které vedly k vytvoﬁení exlibris s textem komiksového charakteru: „Ay procz na mne mne czinjsj nátlak metr chystas
mÛg na tlak.“

J AN T RAMPOTA , zinkografie, 1929

Posledními majiteli Váchalov˘ch exlibris podle doby jejich vzniku jsou Franti‰ka Dvoﬁáãková se synem Milanem.
Pro nû vytvoﬁil Váchal ãtyﬁbarevn˘ dﬁevoryt nazvan˘ Tﬁi
grácie (datovan˘ 1936), v roce 1939 pak pro Milana Dvoﬁáãka (pozdûji magistra farmacie) dﬁevoryt s podtiskem nazvan˘ Houslista a posledním exlibris pro tuto lékárnickou
rodinu je Borov˘ les (1942) pro F. Dvoﬁáãkovou, snad jako reminiscence na její rodinn˘ pÛvod (vûhlasné Hackerovy lesnické ‰kolky). Paní Dvoﬁáãková byla zanícenou sbûratelkou exlibris, vlastnila i Váchalovo proslulé nejvût‰í exlibris F. Procházky. Na okraj malá poznámka k jejím
exlibris: snad díky bezproblémové moÏnosti kvalitnû tisknout barevné dﬁevoryty pﬁímo v Hradci jsou tyto její listy
vyti‰tûny v nezvykle vysok˘ch nákladech.
Pozoruhodn˘ je také barevn˘ dﬁevoryt pro F. Dvoﬁáãkovou
od ANNY MACKOVÉ s motivem cvrãka a kvûtiny z roku 1943.
Dílo KARLA SVOLINSKÉHO (1896–1986) pro hradecké

18) VENCL S.: České exlibris. Hollar, Praha, 2000, str. 138
19) VODEHNAL P.: Karel Svolinský. 86. Seznam, SSPE, Praha, 1945

sbûratele zastupují tﬁi exlibris z roku 1939 z majetku rodiny Steinsky-Sehnoutka, a to lept pro
Cyrila (‰tûnû), barevn˘
dﬁevoryt (kÛÀ s hﬁíbaty)
pro Jana a opût barevn˘
dﬁevoryt (dva mot˘li) Rudolfa
Steinského-Sehnoutku. 19) Rodina disponovala znaãn˘m kapitálem, o nûmÏ svûdãí
velk˘ palác na Ulrichovû
námûstí pÛvodnû s bohatou v˘zdobou interiéru
obrazy v˘znaãn˘ch ãesk˘ch autorÛ 19. století,
obrazy star˘ch HolanìanÛ, obrazem Máﬁí Magdaleny Petra Brandla a renesanãními gobeliny. Po
J OSEF VÁCHAL , bar. dﬁevoryt, 1929
dramatickém útûku rodiny za hranice byly obrazy
pﬁevedeny do Národní galerie a ﬁada dûl umûleckého prÛmyslu a obrazÛ byla z paláce zcizena.
I nûkolik v˘znaãn˘ch hradeck˘ch lékaﬁÛ, pﬁesahujících
odborností rámec mûsta, známe jako sbûratele umûní
a mÛÏeme se seznámit s jejich exlibris. ¤adíme sem pﬁedev‰ím prof. MUDr. Jana Mar‰álka (1898–1974), pﬁednostu gynekologicko-porodnické kliniky v Hradci Králové, Olomouci a Brnû, kter˘ aã napsal nûkolik v˘znamn˘ch
odborn˘ch monografií, skonãil v nemocnici v pohraniãních Vejprtech na Chomutovsku. Vychoval za dobu svého
pÛsobení ﬁadu odborníkÛ, primáﬁÛ a docentÛ a vedl je také ke znalosti a obdivu k modernímu umûní, které sám intenzivnû sbíral. V jeho majetku byla díla galerijní úrovnû
(F. Muzika, F. Tich˘, O. Janeãek a dal‰í).
Nûkolik jeho exlibris vytvoﬁil písmaﬁ svûtové povûsti
OLD¤ICH MENHART (1897–1962). Jsou to vpravdû
funkãní kaligrafické kniÏní znaãky, které vznikly v letech
1940 a 1941, je‰tû v dobû majitelovy docentury a pak v ro-

J OSEF VÁCHAL , barevné dﬁevoryty
pro DR . M ÜLLERA , 1935
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ce 1958 jiÏ pro univ. prof.
MUDr. Jana Mar‰álka.
Kaligrafick˘ text s jelenem
na stuÏce je snad reminiscencí na majitelovu loveckou vá‰eÀ. 20)
Dal‰í známou hradeckou osobností byl akademik prof. MUDr. Jan Bedrna (1897–1956), ãeln˘
kardiolog a pﬁednosta chirurgické kliniky, kter˘ jako první provedl v roce
1951 operaci srdce
J OSEF VÁCHAL , bar. zinkografie, 1936
a v Hradci Králové vychoval nûkolik v˘znamn˘ch
lékaﬁÛ (kardiochirurga
prof. J. Procházku, neurochirurga prof. R. Petra,
pﬁednostu urologické kliniky prof. J. ·vába a dal‰í).
Jeho exlibris je od CYRILA
BOUDY (1901–1984) a je
to mûdiryt z roku 1941 se
zajímav˘m motivem majáku a muÏÛ v lodi na rozbouﬁeném moﬁi. Snad není mylná interpretace ztotoÏnûní osobnosti lékaﬁe
jako svûtla majáku pro jeJ OSEF VÁCHAL , dﬁevoryt s podtiskem, 1939
ho pacienty. 21)
Medicínsky motivované exlibris od C. BOUDY
má také MUDr. Václav
·imák, obvodní lékaﬁ, bibliofil a bratr akademického malíﬁe Lva ·imáka,
v jejichÏ rodinû se traduje
pﬁátelsk˘ vztah ke K. H.
Máchovi a kmotrovsk˘
vztah k M. Al‰ovi. Motivem exlibris – baby koﬁenáﬁky spojuje v jejich rukách Aeskulapova hada
s léãivou rostlinou (nedatováno, zinkografie, sigA NNA M ACKOVÁ , bar. dﬁevoryt, 1943
novaná). Cyril
Bouda vytvoﬁil
i mûdiryt pro Jiﬁinu Kohoutovou – hradecké
vûÏe a kvûtiny ve váze (1944) a zinkografické
exlibris pro Jiﬁího Horáka (bez bliÏ‰ího urãení).
Legendární Emanuel Hloup˘ (1904–1967)
byl jistû nejzajímavûj‰í osobností mezi hradeck˘mi sbûrateli moderního umûní. Povoláním
byl mûdikovec ·kodov˘ch závodÛ, ale hlavnû

milovník moderního umûní
(ale také skla dávné S˘rie), jehoÏ spektrum sbûratelsk˘ch
zájmÛ pﬁeklenovalo dvû generace v˘tvarn˘ch umûlcÛ, jemu
vûkovû blízk˘ch (Filla, ·tyrsk˘, Toyen, Muzika, Wágner,
Stefan, ·pála) a generace
mlad‰ích (Ister, Medek,
Boudník, Janeãek, Sklenáﬁ,
âern˘ a dal‰í). Díky nûmu
rostly i sbírky hradeck˘ch milovníkÛ moderního umûní.
Vznik a rÛst jeho sbírky byl
nûãím tûÏko pochopiteln˘m.
K AREL S VOLINSK¯ ,
Jinde obdobné sbírky vznikatﬁíbarevn˘ dﬁevoryt, 1939
ly jen pomocí velk˘ch hmotn˘ch prostﬁedkÛ a spoluprací
s odborníky. Ke ‰kodû Hradce
Králové sbírka E. Hloupého
vplynula do Národní galerie
a její existenci i dárce dokumentuje jen skromn˘ a stûÏí
dostupn˘ katalog. Autorem
jeho exlibris – malého typografického klenotu – je FRANTI·EK MUZIKA (1900–1974).
Je dokladem autorova názoru,
Ïe kniha je hotová a v‰e ostatní je jen nûco nadbyteãného.
Je jedním z mála autorÛ, kter˘ vytvoﬁil nûkolik velmi stﬁízC YRIL B OUDA , mûdiryt, 1941
liv˘ch a pﬁitom dokonal˘ch
znaãek. Ta pro E. Hloupého
vznikla na poãátku 40. let 20. století.
JOSEF ISTLER (1919–2000), svûtovû znám˘ surrealista,
je autorem druhého exlibris Emanuela Hloupého. Dnes
mimoﬁádnû vzácn˘ lept vznikl v roce 1945, byl vyti‰tûn
v nákladu 50 exempláﬁÛ, má imaginativní motiv a nápis
exlibris E. H., je autorem signován, ãíslován i datován.
Sbûratelsk˘m souputníkem Emila Hloupého byl druh˘
velk˘ sbûratel Rudolf Hr‰el (1897–1972), rodák z Nového
Hradce Králové. Pocházel z rodiny sesazovaãe a ladiãe pian.
Vyuãil se prodavaãem v obchodû se stﬁiÏním zboÏím u firmy Berger a Munk, zajímal se o hudbu i divadlo, ale na
pﬁedním místû stálo v˘tvarné umûní. âelní pﬁedstavitelé
moderního umûní byli jeho osobními pﬁáteli
a zvlá‰tû bûhem okupace
jej v Hradci nav‰tûvovali.
S mnoha korespondoval –
svûdãí o tom dopisy ·tyrského, Toyen a Vítûzslava
Nezvala. Jeho sbírka nebyla jednostrannû orientova-

C YRIL B OUDA ,
zinkografie

O LD¤ICH M ENHART ,
zinkografie, 1958

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

F RANTI·EK M UZIKA , zinkografie, 1945

ná na urãité smûry moderního umûní. Sbíral obrázky na
skle i díla ãlenÛ Umûlecké besedy. O vysoké kvalitû dûl,
která v jeho sbírce byla, svûdãí v˘stava v roce 1967 uspoﬁádaná tehdej‰í Krajskou galerií. Na v˘stavû byla díla J. âapka, E. Filly, J. Istlera, F. Muziky, V. Nezvala, W. Novaka,
V. Rabase, J. ·pály, J. ·tyrského, Toyen, F. Tichého, V. Ti-

J OSEF I STLER , lept, 1945

TOYAN , zinkografie, asi 1945

kala, J. Zrzavého a dal‰ích. 22) Autorkou jednoho z jeho exlibris je TOYEN – Marie âermínová (1902–1980), která asi
v roce 1943 vytvoﬁila kresbu s motivem oka v roztrÏeném
papíru, kter˘ je upevnûn ãtyﬁmi pﬁipínáãky, a tato byla zinkograficky reprodukována jako exlibris se jménem R. Hr‰el. Ti‰tûno v barvû modré a hnûdé. 23)
Neménû zásadním dílem v exlibris pro Rudolfa Hr‰ela
je typografické exlibris F. MUZIKY, které lze datovat také
do poãátku 40. let, snad do roku 1943. Formou i velikostí je zcela podﬁízeno funkci kniÏní znaãky. Grafick˘m motivem je monogram v oválu na pozadí vodorovného ‰rafování, strohost návrhu tlumí Ïlut˘ podtisk. 24)
Jako sbûratele exlibris a milovníky umûní v 50. aÏ 70. letech 20. století lze uvést také manÏele Marii a Oldﬁicha
Kopáãkovy, povoláním byli zahradníci, pﬁedev‰ím pûstitelé
desítek druhÛ orchidejí, které se staly objektem v˘tvarného
ztvárnûní Ludmilou Jiﬁincovou a Josefem Istlerem. Kopáãkovi se stali, bez nadsázky díky touze po kráse, pﬁáteli a hostiteli mnoha umûlcÛ – vedle zmínûné L. Jiﬁincové, která
jim byla nejbliÏ‰í, také F. Tichého, V. Vinglera, O. Janeãka,
J. a M. Wágnerov˘ch a ﬁady dal‰ích. Autorkou nûkolika

exlibris pro Kropáãkovy je právû L. JI¤INCOVÁ
(1912–1994). Poãínaje rokem 1954 tak vznikl lept na motiv písmene K, litografie indické dívky na jméno Jiﬁí Kopáãek z roku 1956, písmena MK z pûti rybiãek a tﬁi kapky rosy (1968), pro Oldﬁicha Kopáãka vytvoﬁila autorka lept
s motivem dívãí hlavy a listÛ, dále dva lepty pro Marii Kopáãkovou – dívãí hlava se ‰ípkov˘mi rÛÏemi a písmena MK
a dívãí hlava v kvûtu sluneãnice (1970). 25)
Nelze zapomenout ani na OTU JANEâKA (1919–1996),
kter˘ se sice narodil v Pardubiãkách, ale jeho stﬁedo‰kolská
studia jsou spjatá s Hradcem Králové, kde také zaãala jeho
umûlecká dráha jiÏ bûhem gymnazijních studií. Návratem
do Hradce byla jeho v˘stava v roce 1952, která pﬁedcházela
v˘stavû L. Jiﬁincové. Janeãkovo exlibris pro Oldﬁicha Kopáãka
je suchá jehla z 50. let 20. století s kvûtinou ve sklenici, spjaté je‰tû s jeho tvorbou ovlivnûnou kubizmem. Tato znaãka
patﬁí k tûm nûkolika málo vytvoﬁen˘m pro osobní pﬁátele. 26)

L UDMILA J I¤INCOVÁ , litografie a lept 1956

Situace ve 20. století je pouze neúpln˘m v˘ãtem majitelÛ exlibris a jejich autorÛ. Objevují se noví a skuteãní
sbûratelé exlibris, zanikají staré sbírky a tvoﬁí se nové, noví
autoﬁi a jejich tvorba je pﬁedmûtem obdivu a hledání. Ti
pﬁedchozí jsou zdánlivû zapomínáni, aby se po ãase znovu
stali pﬁedmûtem upﬁímného zájmu i valutou. Vzniká i samostatn˘ krouÏek hradeck˘ch sbûratelÛ exlibris, kter˘ se
podílí na poﬁádání ﬁady v˘stav a nyní je spolupoﬁadatelem
celostátního sbûratelského sjezdu.

20) BERKA I., RUBÁ· L.: Oldřich Menhart. Seznam exlibris. SSPE,
Praha, 1988
21) LORI· J., KORÁBOVÁ L.: Cyril Bouda. Vyd. V. Petr, Praha, 1949
22) SÒVA J.: Moderní české umění ze sbírky Rudolfa Hršela. Krajská
galerie Hradec Králové, 1967
23) VENCL S., LADMAN P.: Toyen, příležitostná grafika. Sborník
pro exlibris a drobnou grafieku. SSPE Praha, 2008
24) VENCL S.: Hledáme knižní značky Františka Muziky.
Zprávy SSPE, Praha, 1983/2, str.3
25) RYBIâKA A.: Ludmila Jiřincová. Soupis grafického díla. SâB,
Praha, 1984
26) LOUBAL L.: Ota Janeček, soupis grafického díla. PNP a SâB,
Praha, 1988
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Exlibris

ˇ
ve sbírkách Muzea v˘chodních Cech

v Hradci Králové

JAN JAKL
Ve sbírkách Muzea v˘chodních âech v Hradci Králové
je zastoupen také soubor exlibris, kter˘ je souãástí fondu v˘tvarného umûní. O jeho vznik se zaslouÏil architekt FRANTI·EK TICH¯, kter˘ v muzeu pracoval od roku
1914 jako knihovník, pozdûji organizátor v˘stav a od
roku 1934 jako jeho ﬁeditel. UÏ v roce 1914 uspoﬁádal
v tehdy nové muzejní budovû první soubornou v˘stavu
ãeského exlibris a brzy nato se královéhradecké mûstské
muzeum stalo kolektivním ãlenem Spolku sbûratelÛ
a pﬁátel exlibris. Franti‰ek Tich˘ vyuÏíval sv˘ch ãetn˘ch
kontaktÛ s v˘tvarníky a sbûrateli a v˘mûnou soubor
roz‰iﬁoval, dokonce i o drobnou grafiku zahraniãní provenience.
Postupnû se arch. Tichému podaﬁilo vytvoﬁit sbírku
obsahující témûﬁ ‰est tisíc exlibris – kromû kniÏních znaãek obsahovala také mal˘ poãet novoroãenek a jin˘ch
pﬁíleÏitostn˘ch tiskÛ, zãásti i místních a regionálních.
Umûlecká úroveÀ jednotliv˘ch grafick˘ch listÛ byla rÛzná a zvlá‰È u v˘znamn˘ch autorÛ postrádala sbírka po-

ãetnûj‰í zastoupení. Pﬁesto se
A DOLF D OLEÎAL , zinkografie, 1943
díky promy‰lenému v˘bûru
podaﬁilo F. Tichému shromáÏdit ukázky tvorby takﬁka v‰ech umûlcÛ, kteﬁí spoluvytváﬁeli ãeskou grafiku od konce 19. století do poloviny století dvacátého, napﬁíklad MIKOLÁ·E AL·E,
HANU·E SCHWAIGERA, ADOLFA KA·PARA, MAXE ·VABINSKÉHO, FRANTI·KA BÍLKA, LADISLAVA ·ALOUNA,
z mlad‰í generace pak VOJTùCHA PREISSIGA, JOSEFA
VÁCHALA, VÁCLAVA ·PÁLY, JOSEFA LADY, VLADIMÍRA
SYCHRY, EDUARDA MILÉNA, JI¤ÍHO ·VENGSBÍRA a mnoha dal‰ích i zahraniãních autorÛ. Celkem bylo ve sbírce,
která podávala také ucelen˘ pﬁehled grafick˘ch technik,
zastoupeno zhruba 800 v˘tvarníkÛ z dvaceti zemí.
Odchodem Franti‰ka Tichého z muzea na poãátku
padesát˘ch let 20. století rozvoj sbírky exlibris zcela
ustrnul. Souviselo to patrnû i s nevyjasnûnou otázkou,
kdo se tímto druhem uÏité grafiky bude dále zab˘vat,
zda muzeum nebo novû vzniklá krajská galerie.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

J OSEF VÁCHAL , dﬁevoryt, 100:53, 1913

OTAKAR · TÁFL ,
bar. zinkografie, 100:62, 1914

Sbírka byla tehdy uloÏena v jedné z muzejních truhel,
zãásti v paspartách a papírov˘ch deskách. Evidenãnû byla zpracována v inventáﬁi do ã. 3878, asi k polovinû souboru vytvoﬁil F. Tich˘ na konci 40. let základní evidenãní kartotéku. AÏ o dvacet let pozdûji se ke sbírce
vrátil kurátor JI¤Í ·RAMAR, kter˘ exlibris novû seﬁadil,
zb˘vající exempláﬁe oãísloval do ã. 5944 a cel˘ soubor
uloÏil do papírov˘ch desek a krabic. V 80. letech byl dopsán inventáﬁ sbírky a dal‰í ãást exlibris byla zpracována
na muzejní katalogizaãní karty.
Velmi v˘raznû se sbírka exlibris rozrostla v letech 1985 aÏ
1986 a v roce 1988, kdy Krajské
muzeum v˘chodních âech zakoupilo ãást sbírky pana JI¤ÍHO
OLIVY z Luãic u Chlumce nad
Cidlinou. Postupnû bylo získáno
témûﬁ 40 000 exlibris, nejpoãetnûji byli zastoupeni autoﬁi ANTONÍN DOLEÎAL (1040 exempláﬁÛ), JAROSLAV VODRÁÎKA (986
exempláﬁÛ), ANNA MACKOVÁ
A NTONÍN D OLEÎAL ,
dﬁevoryt, 88:67, 1931
(806 exempláﬁÛ), JOSEF HODEK
(703 exempláﬁÛ), VÍTùZSLAV
FLEISSIG (661 exempláﬁÛ), STANISLAV KULHÁNEK (654
exempláﬁÛ), KAREL NùMEC (603 exempláﬁÛ), RASTISLAV
MICHAL (535 exempláﬁÛ) a PAVEL ·IMON (520 exempláﬁÛ), nechybûli ani KAREL KINSK¯, FRANTI·EK KOBLIHA, JAROSLAV LUKAVSK¯, EDUARD MILEN, VLADISLAV
RÖHLING, VÁCLAV RYTÍ¤, CTIBOR ·ËASTN¯, LADISLAV
VELE a mnoho dal‰ích. Novû získány byly také rozsáhlé
soubory zahraniãních exlibris pﬁeváÏnû z meziváleãného
období z Belgie, Finska, Francie, Nizozemska, Itálie,
Maìarska, Nûmecka, Polska, Portugalska, Rakouska,

·panûlska, ·védska a ·v˘carska. V‰echny exempláﬁe byly ihned po zakoupení zaevidovány v tzv. prvním stupni evidence a uloÏeny v archivních krabicích do depozitáﬁe. V roce 2005 zaãalo kopírování v‰ech kniÏních znaãek a jejich pﬁevádûní do digitální podoby, o dva roky
pozdûji zaãala tvorba rejstﬁíkÛ a nové podrobné zpracování celé sbírky.

ARCH. FRANTIŠEK TICHÝ
* 22.1.1886 Hradec Králové
+ 6.11.1961 Hradec Králové
Architekt a muzeolog, v letech 1934–1951
(mimo dobu okupace) byl ﬁeditelem Mûstského
muzea v Hradci Králové, v˘razná osobnost
mûsta. Léta 1914–1920 strávil jako váleãn˘
zajatec v Turkestánu. Zakládající ãlen SâB
(1909), ãlen SSPE od roku 1944, propagátor
kniÏních znaãek a SSPE.
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Sochy
v Hradci Králové

Galerie Ctností
M ATYÁ·E B ERNARDA B RAUNA
v Kuksu

M A R I E R U M L A R O VÁ

Obyãejn˘ kámen, kter˘ náhodou zvedneme, aÈ je hladk˘ nebo drsn˘, aÈ je z horské bystﬁiny nebo z lomu, aÈ
má jakkoliv podivuhodn˘ tvar, leÏí pﬁed námi a nutí nás
k zamy‰lení. Kdy dal ãlovûk poprvé kameni podobu
a ztûlesnil v ní své pﬁedstavy a proÏitky.
Sochy, které nás provázejí v‰ude a s nimiÏ se setkáváme pomûrnû ãasto, jsou osudovû postiÏeny tím, Ïe kolem nich spûcháme a témûﬁ je nevnímáme. MoÏná, kdyby je nûkdo pﬁes noc odnesl, posunul nebo vymûnil, Ïe
bychom se nad tou zmûnou podivili, ale jinak jim vûnujeme jen velmi málo pozornosti. Rozhodnû ménû neÏ
ostatním oborÛm v˘tvarného umûní: malíﬁství, kresbû,
grafice. A pﬁesto pomníky a souso‰í, stojící na námûstí,
sochy, které zdobí parky, mosty a hﬁbitovy, jsou svûdky
toho, Ïe plastika patﬁila vÏdy k Ïivotu spoleãnosti a je
neodmysliteln˘m motivem mûsta. Mezi zdánlivû neÏivé
hmoty domÛ vná‰ejí nové pocity, dojmy a proÏitky.
V˘chodní âechy jsou vedle pozoruhodné malíﬁské
tvorby pﬁedev‰ím krajem sochaﬁÛ a sochaﬁství. Jejich

hlavním stﬁediskem se v 19. století staly Hoﬁice v Podkrkono‰í. V okolí je mnoho lomÛ kvalitního kamene –
pískovce, kter˘ odjakÏiva Ïivil cel˘ kraj. Zde byla zaloÏena v roce 1883 c. k. odborná ‰kola sochaﬁsko-kamenická, svého druhu první ve stﬁední Evropû. Její pedagogická ãinnost daleko pﬁesáhla rámec kraje a v˘raznû
ovlivnila nov˘ rozvoj ãeského sochaﬁství na pﬁelomu
19. a 20. století. Mnoho sochaﬁÛ, kteﬁí pÛsobili v Hradci, bylo Ïáky této ‰koly.

Svatojánské oratorium z roku 1718

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Barokním klenotem v˘chodních âech je areál hospitalu a zámku – Kuks. Slohovû jednotn˘ komplex
svûtsk˘ch a církevních staveb má mimoﬁádnû rozsáhlou a vynikající sochaﬁskou
v˘zdobu od MATYÁ·E BERNARDA BRAUNA. Jsou to
dvû ﬁady alegorick˘ch plastik Ctností a Neﬁestí
a v blízkém lese slavn˘ Betlém. V roce 2004 se zaãalo
uvaÏovat o zbudování kﬁíÏové cesty, plánu, kter˘ se
nepodaﬁilo realizovat pﬁed
tﬁemi sty lety hrabûti FRANTI·KU ANTONÍNU ·PORKOVI. O pomoc byl poÏádán
sochaﬁ VLADIMÍR PRECLÍK,
ten potom se 14 kolegy tﬁí
generací, kteﬁí mají vztah ke
Královéhradeckému kraji,
Postava PrÛmyslu na prÛãelí Muzea v˘chodních âech,
Alegorie Úrody od L ADISLAVA · ALOUNA
stál v ãele odváÏného umûnávrh V OJTùCHA a S TANISLAVA S UCHARDOV¯CH
u vstupu do Galerie moderního umûní
leckého projektu KﬁíÏové
cesty, jejíÏ pískovcová zastavení jsou nejen osobním vyznáním autorÛ, ale i moÏnosV dobách, které pﬁedcházely baroku, zaujímala sotí vzdát poctu sochaﬁskému géniu M. B. BRAUNOVI. Pﬁíchaﬁská tvorba postavení doplÀkového umûní. Po obdorodní galerie je na témûﬁ 2 km dlouhé cestû mezi Kukbí renesance nastal velk˘ stavební rozmach a zaãalo vznisem a Îírãí. O své plastice Katedrála prosby VLADIMÍR
kat tzv. hradecké baroko. „Nikde v âechách“ – pí‰e
PRECLÍK ﬁekl: „Pﬁíbûh utrpení a nadûjí ãlovûka je vlastnû
I. KO¤ÁN – „se vrcholn˘ barok nerozvinul tak plnû,
pﬁíbûh souãasného ãlovûka. A bez nadûje se nikdo z nás
v Ïádném kraji nezískal dramatismus praÏsk˘ch umûlcÛ
neobejde.“
vrcholného baroka tolik a tak
Jsme rádi, Ïe mûsto Hradec Králové bylo vybráno pro
vûrn˘ch následovníkÛ.“ A soSjezd sbûratelÛ a pﬁátel exlibris, protoÏe je zajímavé necha se zaãala vymaÀovat z tûsjen historií, architekturou a umûleck˘mi sbírkami, ale
né závislosti na architektuﬁe
také svou sochaﬁskou v˘zdobou. A já si vás nyní dovoa sestupovala na volná proluji pozvat na malou procházku a nûkteré sochy vám
stranství. V na‰em mûstû to
i více pﬁiblíÏit.
nejlépe vidíme na mariánském souso‰í, které má dokonalé umístûní a umûlecky zapadá do v˘voje barokní plastiky. Zde poprvé nalézáme
v monumentálním tvaru nov˘ znak mûsta – ãeského lva
s písmenem G. Netypická je
také socha barokního svûtce
Busta VÁCLAVA K LIMENTA K LICPERY
na budovû divadla, autor: V L . P RECLÍK
Jana Nepomuckého mezi
dvûma andûly, tzv. oratorium,
nyní umístûná na Malém námûstí. Pochází z roku 1718,
kdy stávala pﬁed PraÏskou branou. Stala se pﬁedlohou
obdobn˘ch soch ve StûÏerách, Dvoﬁe Králové. Témûﬁ
stejná stávala v Praze na Václavském námûstí a odtud
byla pﬁevezena pﬁed hrad Îebrák.
Soutok Labe s Orlicí od J OSEFA · KODY z roku 1934
Na poãátku 20. století byl pozván starostou dokto-
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Socha Pracant tureckého sochaﬁe E VRIMA C ARUOGENA z roku 2008

rem Franti‰kem Ulrichem do Hradce Králové mlad˘ architekt JAN KOTùRA, pﬁedstavitel moderní architektury,
pozdûji svûtového v˘znamu, aby budoval nové mûsto.
Jeho první stavbou byl Okresní dÛm, kter˘ je úvodem
k vzestupu stavební kultury mûsta a zakládá její tradici.
Druhou stavbou je „Mûstské prÛmyslové muzeum pro
severov˘chodní ãást království ãeského“, tak znûl pÛvodní název dne‰ního Muzea v˘chodních âech. Secesní
budova byla postavena v letech 1909–1912 a je chloubou mûsta i dÛleÏit˘m stﬁediskem kulturní ãinnosti. Pﬁi
vstupu nás upoutají dvû alegorické figury sedících Ïen
(v˘‰ka 5 m), které znázorÀují PrÛmysl a Umûní. Postava PrÛmyslu drÏí v levé ruce bronzovou sochu mladíka,
pﬁedstavujícího mûsto Hradec Králové. Plastiky Ïen byly provedeny z pálené glazované hlíny podle návrhÛ
STANISLAVA a VOJTùCHA SUCHARDÒ.
Jan Kotûra pﬁivedl do Hradce Králové svého nejv˘znaãnûj‰ího Ïáka JOSEFA GOâÁRA, kter˘ vûnoval mûstu
velkou ãást svého tvÛrãího úsilí. Ten dokonãil regulaãní
plán mûsta a jeho stavby daly mûstu novou moderní tváﬁ
vysoké v˘tvarné úrovnû. Pro Mezinárodní v˘stavu dekorativního umûní v PaﬁíÏi v roce 1925 navrhl âeskoslovensk˘ pavilon. Stavbu zdobila socha JANA ·TURSY Vítûz a ãeskoslovensk˘ znak od OTTY GUTFREUNDA. Po
v˘stavû obû plastiky pﬁivezl do Hradce a umístil je v areálu ‰kol, kter˘ se podle jeho návrhu právû dokonãoval
na nábﬁeÏí Labe. V roce 1925 navrhl architektonickou
úpravu Masarykova námûstí. Její souãástí byl pomník
T. G. MASARYKA. Pﬁedpokládalo se, Ïe monumentální
pomník bude spoleãn˘m dílem sochaﬁe JANA ·TURSY
a architekta JOSEFA GOâÁRA. Tragická ·tursova smrt
zmaﬁila jeho provedení. Pro zhotovení pomníku byl tedy vybrán nejbliÏ‰í ·tursÛv pﬁítel, mlad˘ sochaﬁ OTTO
GUTFREUND. Ten vytvoﬁil postavu Masaryka bez gesta,
váÏnou a hluboce pravdivou. Bronzová, osm metrÛ vy-

soká socha byla odhalena 28. ﬁíjna 1926. V roce 1940
byla na pﬁíkaz nûmeck˘ch okupantÛ odstranûna. Po válce, v roce 1947, byl pomník znovu odhalen. Neuplynulo mnoho let a v roce 1953 byl rozhodnutím Jednotného národního v˘boru znovu odstranûn a rozbit. Po
„sametové“ revoluci v roce 1989 hrstka nad‰encÛ a hradeck˘ch patriotÛ splnila zdánlivû nesplniteln˘ úkol a za
necel˘ rok vypátrala pÛvodní sádrov˘ model, sehnala
finance, zajistila odlití a za pﬁítomnosti prezidenta Václava Havla byl legendární pomník 27. ﬁíjna 1990 odhalen potﬁetí.
Na konci ÎiÏkov˘ch sadÛ stojí socha starosty LADISLAVA JANA POSPÍ·ILA, kterému se na konci 19. století
podaﬁilo prosadit postupné boﬁení pevnostních hradeb
a vytvoﬁit pro mûsto pﬁedpoklad dal‰ího architektonického, hospodáﬁského i kulturního rÛstu. JiÏ od roku
1933 hledí rozváÏnû a zamy‰lenû do tﬁídy, která je podle nûho pojmenována. Autorem pomníku je JOSEF ·KODA, kter˘ je také autorem mnoha dal‰ích soch: BoÏeny
Nûmcové u „jejího“ gymnázia, KoÏeluha a Jircháﬁe na
b˘valé koÏeluÏské ‰kole, Alegorie dopravy na budovû
Hlavního nádraÏí a dal‰ích. Ale nejvíce diskuzí vyvolalo
jeho krásné souso‰í z roku 1934 Soutok Labe s Orlicí.

Katedrála prosby V LADIMÍRA P RECLÍKA , zastavení na kﬁíÏové cestû
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Umístûní v trávû v Jiráskov˘ch sadech v blízkosti soutoku ﬁek vzbudilo veﬁejné pohor‰ení. V sochaﬁovû pozÛstalosti jsou i nûkteré pamflety, které si z prudérnosti
„váÏen˘ch“ obãanÛ dûlají legraci a existuje fotografie,
kdy akt nûkdo dokonce oblékl.
Hradeck˘ rodák, akademick˘ sochaﬁ VLADIMÍR
PRECLÍK vytvoﬁil pro Hradec nûkolik plastik. První byl
pískovcov˘ Kvût Polabí, kter˘ je umístûn pﬁed hotelem
Alessandria. Pro Klicperovo divadlo byla zhotovena kovová plastika Antické drama a na budovû divadla je jeden z jeho nápadit˘ch portrétÛ, busta V. K. Klicpery.
âesk˘ dramatik, vesel˘ patron a milovník studentsk˘ch
recesí dostal od autora modr˘ ‰átek bohéma a fialov˘ cylindr. V novém V˘ukovém centru Fakultní nemocnice
najdeme ztvárnûní tváﬁe Karla Rokitanského, hradeckého rodáka, vûdce, vynikajícího lékaﬁe patologa. Jedním
z posledních dûl je asi sv. Kliment pro katedrálu sv. Ducha. VLADIMÍR PRECLÍK mûstu Hradci daroval na tﬁi desítky sv˘ch v˘znamn˘ch dûl. Jsou umístûny v Regiocentru na Pivovarském námûstí v novû zbudované galerii, která nese jeho jméno.
To byla jen malá procházka s oãima otevﬁen˘ma
pro sochy. Na‰li bychom je‰tû mnoho dal‰ích v˘-

Brána nadûje od J AROMÍRY N ùMCOVÉ , zastavení na kﬁíÏové cestû

znamn˘ch sochaﬁÛ, kteﬁí pro Hradec vytvoﬁili pozoruhodná díla.
Ale je‰tû jednou se zastavíme, a to na Tylovû nábﬁeÏí.
Od roku 2003 zdobí nábﬁeÏí Labe sochaﬁská díla z Mezinárodního sochaﬁského sympozia v Hoﬁicích. Hoﬁické
sympozium vzniklo v roce 1966 z podnûtu hoﬁické sochaﬁské ‰koly a akademického sochaﬁe VLADIMÍRA PRECLÍKA. Hotové plastiky byly postupnû umísÈovány na vrch
sv. Gotharda. „Socha patﬁí krajinû,“ ﬁekl Vladimír Preclík, a tak tam stojí v pﬁírodní galerii sochy za nûkolik milionÛ. Pﬁi dosaÏení poãtu 80 bylo rozhodnuto, Ïe soubor
je uzavﬁen˘ a sympozium skonãí. Mûsto Hoﬁice v‰ak nechtûlo o unikátní tradici sekávání sochaﬁÛ pﬁijít. Zaãala
vznikat nová sbírka sochaﬁsk˘ch dûl. Ale kam s nimi?
A byla na svûtû my‰lenka vytvoﬁit v Hradci Králové NábﬁeÏí sochaﬁÛ. Poprvé bylo na nábﬁeÏí dopraveno 10 soch
z hoﬁického pískovce v roce 2003. A tak kaÏd˘ dal‰í rok
v létû hradeãtí slavnostnû vítají nové sochy, které zdobí
prav˘ bﬁeh Labe pﬁímo naproti Muzeu v˘chodních
âech. A v‰ichni se shodují: „Sochy Hradci velmi slu‰í.“
A protoÏe jsme sbûratelé exlibris, jistû se nám vybaví
mnoho umûlcÛ-grafikÛ, kteﬁí ve sv˘ch krásn˘ch grafick˘ch lístcích námût sochy pouÏili.

Jeden z AtlantÛ od sochaﬁe
F RANTI·KA FABIÁNKA (1884–1967)
na vûÏové ãásti budovy
Galerie moderního umûní
(architekt O. P OLÍVKA , 1912–13)
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Františku Dvořákovi
k devadesátinám
Věna Hrdličková

Dlouhovûkost byla v âínû odedávna „mezi pater˘m
‰tûstím“, zahrnujícím zdraví, bohatství, ctnost a dovr‰ení vûku, na prvním místû, jak o tom svûdãí jiÏ zmínka
v klasické Knize dokumentů. I kdyÏ se ãasy rychle mûní,
zdá se, Ïe tento názor má dosud v povûdomí obyvatel
Zemû stﬁedu své místo. Soudím tak z e-mailu své mladé
ãínské pﬁítelkynû, bohemistky, která mi pﬁi jedné pﬁíleÏitosti napsala, Ïe my staﬁí jsme taková jejich „zlatíãka,“
jejich „poklady“. Moc se mi toto pﬁirovnání

Tisíc podzimu° bez konce...
v její mûkké ãe‰tinû zalíbilo. Vybavilo se mi znovu, kdyÏ
mû MILAN HUMPLÍK poÏádal, abych pﬁispûla do jeho
Sborníku pro exlibris a grafiku ãlánkem k devadesátinám
FRANTI·KA DVO¤ÁKA. Vedlo ho k tomu to, Ïe vûdûl o témûﬁ pÛl století trvajícím pﬁátelství, které pojilo mû
i manÏela, pokud je‰tû Ïil, s FRANTI·KEM a jeho Ïenou NATA·OU.
Trochu mû sv˘m návrhem pﬁivedl
do rozpakÛ, neboÈ jsem ve Franti‰kovû oboru jen málo vzdûlaná,
i kdyÏ nad‰en˘ laik. Nakonec jsem
s váháním svolila, kdyÏ pan redaktor zdÛraznil, Ïe nemá na mysli
uãené pojednání, ale spí‰e jubilantÛv lidsk˘ portrét.
V té chvíli mi ihned vyvstal pﬁed
oãima pestr˘ dûj nezapomenuteln˘ch vzpomínek. VÏdyÈ kaÏdé setkání s Franti‰kem je nejen záÏitkem, nyní v˘teãnû prostﬁedkovan˘m ‰irokému okruhu divákÛ jeho
vystoupeními v televizi, ale
D R . F RANTI·EK

i vzpruhou ve chvílích, kdy klesáme ve svém ãasto trudném pozemském Ïivobytí na mysli. Místo tónÛ hudby
mi vzpomínky na minulost podbarvuje odkudsi z dálky
zaznívající ver‰ z NEZVALOVA Edisona „vÏdycky znovu
Ïít a mít mánii...“ a v souzvuku s ním i Franti‰kovo Ïivotní krédo „nedopﬁávejte si pokoje“, jak je uvedeno v jednom jeho encyklopedickém hesle.
Franti‰ek patﬁí k tûm vzácn˘m
lidem, kteﬁí kolem sebe vytváﬁejí
pﬁitaÏlivou tvÛrãí atmosféru a jsou
ochotni se o své znalosti a názory
podûlit s ostatními, a to zcela
nezi‰tnû a spontánnû. Vzpomínám, jak jsem mu jednou potﬁebovala pﬁedat kníÏku, a on mû pozval k Tygrovi, kde se jiÏ od Hrabalov˘ch dob scházel se sv˘mi
pﬁáteli. KdyÏ jsme se pak vraceli
k filozofické fakultû, Franti‰ek se
v onûch krátk˘ch minutách spoleãné chÛze nûkolikrát zastavil,
D VO¤ÁK ,

ãeské kultury hoﬁák aetatis suae 60.
Litografie V L . S UCHÁNKA , 110:87, 1980
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aby mû upozornil na nûkterou z pamûtihodností, jiÏ
jsme právû míjeli. „Pﬁedstav si, Ïe tady bylo divadlo, to
málokdo ví,“ ukázal vpravo a „tady zase si v‰imni toho
prÛãelí“ ukázal vlevo. Proná‰el to tónem, z nûhoÏ bylo
jasné, Ïe se z pohledu na památné okolí sám znovu raduje a proÏívá jeho starobylou krásu stejnû intenzivnû,
jako by v‰e vidûl poprvé.
S Franti‰kem jsme se seznámili v roce 1961 prostﬁednictvím jeho Ïeny Nata‰i, která byla tehdy tajemnicí
âeskoslovenské orientalistické spoleãnosti sídlící v klá‰teﬁe maltézsk˘ch rytíﬁÛ v LázeÀské ulici na Malé Stranû,
a aã mû vÛbec neznala, pomohla mi na návrh pﬁedsedy
spoleãnosti zcela nezi‰tnû v tíÏivé situaci. Z hlediska
Franti‰kova pohledu na sled událostí v‰ak lze ﬁíci, Ïe se ve
skuteãnosti známe mnohem déle. VÏdyÈ jak on sám pí‰e
v knize Můj život s uměním staãí, aby si s nûk˘m podal
ruku, a tím vznikla pﬁímá a neuvûﬁitelnû dlouhá kontinuita. Dûje se tak prostﬁednictvím jeho maminky, pocházející z rodiny mlynáﬁÛ, jejíÏ koﬁeny sahají aÏ k panu
Pro‰kovi z Babičky BOÎENY NùMCOVÉ. Vzpomínám si,
Ïe jsem se mu kdysi zmínila, Ïe rod mého tatínka sahal
k MATùJI STUNOVI, herci a autorovi divadelních her
v období Boudy. Franti‰ek si to zapamatoval a vepsal mi
sv˘m typick˘m energick˘m rukopisem do své kníÏky vûnování: „Vûnû Stunové (Hrdliãkové!) ke vzpomínkám na
nejkrásnûj‰í léta na‰eho Ïivota.“ Byla to léta, kdy je‰tû Ïila Nata‰a a mÛj manÏel Zdenûk. Podobnû nostalgicky
vzpomnûl Franti‰ek na uplynulou dobu i v dedikaci
v kníÏce Zastavení po Královské cestě: „Vûnû k osmdesátinám(?) a také ke vzpomínkám na nádhernou pohádku
na‰eho Ïivota, kdy jsme si vzájemnû dûlali jenom samé
radosti.“ Ano, bylo to krásné a jsem za to vdûãna.
Za minulého reÏimu byl Franti‰ek nucen projít rÛzn˘mi povoláními, aby uÏivil sebe a svou rodinu. Tak ho
osud zavál i na Stﬁední umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu na
ÎiÏkovû, kde vyhrál konkurz na uãitele. Bylo to po roce
1963. „S pﬁíchodem Franti‰ka se tam stalo nûco nevídaného,“ ﬁekla mi VùRA ROBENKOVÁ, má b˘valá spoluÏaãka z gymnázia Krásnohorská, jeÏ na této ‰kole v té dobû
také uãila. „Îáci v pubertálním vûku, které nebylo
vÏdycky snadné u uãení udrÏet, najednou zaãali chodit
zcela dobrovolnû v sobotu, nedûli a dokonce i o svátcích
na ‰kolní vycházky po praÏsk˘ch památkách, které
s nad‰ením jemu vlastním poﬁádal jejich kantor FRANTI·EK DVO¤ÁK.
·kolních historek by bylo asi bezpoãet. Patﬁí k nim i ta
o mladé Italce z ¤íma, která se nûjak ocitla nastálo v Praze a byla Ïaãkou ÏiÏkovské ‰koly. Zﬁejmû ne pﬁíli‰ pilnou,
jak vy‰lo najevo, kdyÏ ji pan profesor Dvoﬁák zkou‰el.
Vymlouvala se na svÛj cizí pÛvod, Ïe se proto v ãeském
umûní moc nevyzná. To nemûla ﬁíkat, protoÏe Franti‰ek
jí hned nabídl, Ïe se tedy bude ptát na ﬁímské památky.
Nestaãila se divit, co v‰echno od ní její ãesk˘ kantor chtûl
vûdût! Nakonec kajícnû pﬁiznala, Ïe ji nauãil dívat se na
její rodné mûsto i na Prahu nov˘ma oãima.

Ze zahájení v˘stavy K AMILA L HOTÁKA :
M ANÎELÉ D VO¤ÁKOVI , K AMIL L HOTÁK , V ùRA P RESLOVÁ ,
PROF. J. P RESL , A NIâKA L HOTÁKOVÁ , 1976

Seznamování jezevãíka V. a Z. H RDLIâKOV¯CH
s J ANEM Z RZAV¯M , 1973

Oslava 60. narozenin F. D VO¤ÁKA ,
v popﬁedí zleva DR . J I¤Í B EâKA , K AMIL L HOTÁK , (dal‰í dáma?),
V ùNA H RDLIâKOVÁ , H. H LAVSOVÁ , 17.4. 1980

Na této ‰kole se udál i jin˘ typicky dvoﬁákovsk˘ pﬁíbûh. T˘kal se vstupního interiéru ‰kolní budovy, kter˘
sv˘mi okny s obrazy umûleck˘ch ﬁemesel, jeÏ se zde vyuãovala, vyzdobil prÛmyslov˘ a scénick˘ klasik FRANTI·EK KYSELA (1881–1941). V˘tvarn˘ projev doprovázely
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J AN Z RZAV¯ a Z. H RDLIâKA u DvoﬁákÛ, 1972

lidové ﬁíkánky, v nichÏ se objevilo i slovo BÛh. ·kola
mûla v té dobû zﬁejmû dosti horlivého pana ﬁeditele, kter˘ jednoho dne pﬁi‰el na profesorské konferenci s návrhem, Ïe by bylo ku prospûchu ‰koly i ÏákÛ, aby se tato
málo pokroková v˘zdoba odstranila, coÏ v podstatû znamenalo Kyselovo dílo nenávratnû zniãit. V tom okamÏiku vyskoãil rozãílen˘ Franti‰ek a zaãal na svého pﬁedstaveného kﬁiãet: „To neudûláte! A kdybyste se opováÏil,
dám vás zavﬁít!“ Nebyla jsem u toho, ale umím si to
pﬁedstavit. Byl to cel˘ Franti‰ek! Právem se mu dostalo
pﬁezdívky Franti‰ek Dvoﬁák, ãeského umûní hoﬁák!
S Franti‰kem jsme se setkávali i v Olomouci, kde mu
byla roku 1968 nabídnuta moÏnost pﬁedná‰et na Palackého univerzitû dûjiny umûní. I tam si rychle získal renomé vynikajícího znalce a pedagoga a vytvoﬁila se kolem nûho skupina vûrn˘ch pﬁátel. Franti‰ek nezapomnûl
ani na nás. Vyjednal nám pﬁíleÏitostné pﬁedná‰ky o âínû a o Japonsku v místním národopisném muzeu. Byly
to hezké chvíle. Obecenstvo bylo vdûãné a o asijskou lidovou tvorbu projevovalo Ïiv˘ zájem.
Krásné byly i veãery, které jsme tam strávili s Franti‰kem. Zavedl nás do pokojíku, kde pﬁespával. Byl pamûtihodn˘ proto, Ïe to bylo pﬁímo v budovû, kde byl v roce 1306 zavraÏdûn Václav III., poslední Pﬁemyslovec.
Kromû následného kulináﬁského záÏitku, jímÏ bylo pozvání na vynikající smaÏené olomoucké tvarÛÏky, nám
ná‰ hostitel umoÏnil i nezapomenuteln˘ záÏitek umûleck˘. Byl jím soukrom˘ pÛlnoãní koncert, kdy se pod doteky profesora SCHINDLERA, Franti‰kova pﬁítele, rozeznûly v kostele sv. Moﬁice svûtoznámé varhany MICHALA ENGLERA. Je‰tû dnes si vybavuji, jak jsme po
vyslechnutí tohoto neobvyklého koncertu beze slova vy-

‰li okouzleni ven do vlahé podzimní noci, jejíÏ oblohu
ozaﬁoval mûsíc.
V Praze jsme mûli vzácnou pﬁíleÏitost úãastnit se tradiãních sobotních setkání u DvoﬁákÛ v jejich bytû v Podolí. Byl to den otevﬁen˘ch dveﬁí, kdy k nim tehdy chodil pÛvodnû na veãeﬁe a pozdûji na obûdy Jan Zrzav˘.
Posléze se stalo zvykem, Ïe se tam odpoledne setkávali
dal‰í hosté z ﬁad pﬁátel pohostinn˘ch manÏelÛ Dvoﬁákov˘ch. Byla to tehdy v˘jimeãná pﬁíleÏitost seznámit se
a pohovoﬁit si se zajímav˘mi osobnostmi rÛzného zamûﬁení, aÈ jiÏ to byli malíﬁi, herci, reÏiséﬁi, spisovatelé, lékaﬁi. PokaÏdé pﬁibyl nûkdo dal‰í, kdo sv˘m dílem pﬁispûl k zajímavé atmosféﬁe setkání. Vzruch do nich vná‰el zvlá‰tû KAMIL LHOTÁK, kter˘ sv˘mi svérázn˘mi
historkami obveseloval celou spoleãnost. JAN ZRZAV¯
vzbuzoval úctu jiÏ na první pohled, mûl vÏdy na hlavû
ãern˘ baret a pﬁestoÏe nemûl rád psy, dovolil, aby ho
Franti‰ek seznámil s na‰ím jezevãíkem, kterého jsme
jednou pﬁivedli s sebou. Tich˘m, ale vnímav˘m pozorovatelem byl gynekolog profesor JI¤Í PRESL, neúnavn˘
ãtenáﬁ, milovník v˘tvarného umûní a pokud vím, jeden
z Franti‰kov˘ch nejbliÏ‰ích pﬁátel. Ani on uÏ, bohuÏel,
není mezi námi. Velkou zásluhu na úspûchu tûchto setkání mûla Nata‰a. Mísy s jejími záviny, koláãi i chlebíãky se rychle vyprazdÀovaly a ona pﬁiná‰ela nové. Nikdy
jsem ji v‰ak nesly‰ela, Ïe by si slovem postûÏovala na
svou sobotní „robotu“. Naopak, mûla radost, Ïe jsou
v‰ichni spokojeni.
Myslím, Ïe Nata‰a byla nejvût‰ím ‰tûstím, které Franti‰ka v Ïivotû potkalo. Byla to dáma v nejlep‰ím slova
smyslu. Skromnû noblesní, velkorysá, se smyslem pro
humor, oddaná své rodinû i pﬁátelÛm a kdykoliv ochotná pomoci dﬁíve, neÏ o to byla poÏádána. Z jejího vyprávûní vím, jak se s Franti‰kem poznala a doufám, Ïe
neudûlám chybu, kdyÏ to prozradím. VÏdyÈ by to mohl
b˘t zaãátek filmového scénáﬁe. Jednoho dne pﬁed mnoha lety sedûl mlad˘ muÏ s ãernou k‰ticí v tramvaji proti
pÛvabné plavovlásce. Pohled na ni ho upoutal natolik,
Ïe kdyÏ u filozofické fakulty vystoupila, musel vystoupit
také a oslovil ji a posléze ji pozval, aby s ním nûkter˘
z pﬁí‰tích dnÛ ‰la na Fillovu v˘stavu. Nata‰ka souhlasila. Smluvili si schÛzku, nevím uÏ v kolik hodin, u pokladny v˘stavní sínû. Franti‰ek, kter˘ tam pﬁi‰el dﬁív, samozﬁejmû neodolal, aby se hned jen na „chviliãku“ skoãil na v˘stavu podívat. Chviliãka se protáhla a Franti‰ek
v urãené dobû u pokladny nebyl. Nata‰ku, která pﬁi‰la
vãas a nevidûla ho tam, jeho domnûlá nedochvilnost zamrzela. Rozhodla se proto, Ïe ãekat nebude a pÛjde dovnitﬁ sama. KdyÏ chtûla platit stokorunou, pokladní nemûla nazpátek. V tom okamÏiku se vynoﬁil z nitra v˘stavy Franti‰ek a hned se nabídl, Ïe jí stokorunu pÛjde
do nejbliÏ‰í trafiky rozmûnit. Nata‰ka trochu vzdorovitû
prohlásila, Ïe si ji promûní sama. Nakonec v‰ak na jeho
návrh pﬁistoupila, a tím nastartovala i jejich spoleãnou
Ïivotní dráhu. AÏ pozdûji se jí Franti‰ek svûﬁil, Ïe sám
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nemûl ani ty dvû koruny, aby za ní zaplatil vstupné, a Ïe
si myslel, Ïe mu stokorunu nechtûla svûﬁit z obavy, aby
jí s ní neutekl!
KdyÏ uÏ jsem se zmínila o tom utíkání, musím dodat,
Ïe Franti‰ek byl v mládí dobr˘ sportovec. Jeho disciplínou byl bûh na dlouhé tratû, doprovázen˘ nûkdy rÛzn˘mi peripetiemi, jak o tom sám vypráví. Jsem pﬁesvûdãena, Ïe si svou neuvûﬁitelnou svûÏest zachoval aÏ do vysokého vûku nejen pro svou fyzickou zdatnost, ale
pﬁedev‰ím proto, Ïe nerad ﬁídil auto. Kdysi dávno, kdyÏ
si rodina poﬁídila Volkswagen, si pﬁedplatil ﬁidiãsk˘ rychlokurz, kter˘ mu trval dva a pÛl roku. Dodne‰ka ho nevyuÏil, radûji v‰ude dojde pû‰ky. A ostatnû, na takovou
po‰etilost, jakou je jezdit autem, má je‰tû stále dost ãasu!
Aãkoliv jubilant strávil vût‰inu Ïivota ve mûstû, du‰í
zÛstal spjat s venkovem. V mládí byl vá‰niv˘m vãelaﬁem.
O tom, Ïe toto ﬁemeslo opravdu ovládá, jsme se pﬁesvûdãili na na‰í chalupû Na lisu v Polabí, kde nejenÏe se
v horkém dni pustil s velkou vervou do okopávání vinice na jiÏním svahu, aÏ jsme mûli obavu o jeho zdraví, ale
pomohl nám i s medováním. Hol˘ma rukama sahal do
úlÛ, vytahoval plásty medu a uãil nás, jak je odvíãkovávat a na starobylém medometu vymetávat. Byl zcela ve
svém Ïivlu. Mnû a Nata‰ce pﬁikázal maãkat vosk do
úhledn˘ch kuliãek pro budoucí pouÏití, k nûmuÏ, bohuÏel, z nûjakého dÛvodu nikdy nedo‰lo. Jak moc si pﬁeji, aby se ty chvíle mohly vrátit!
Do Brzánek pﬁijeli manÏelé Dvoﬁákovi jednou i s JANEM ZRZAV¯M, kterého zaujal pohled na Stﬁedohoﬁí a na
posvátn˘ ¤íp. Nav‰tívil nás tam i KAMIL LHOTÁK. Tomu
se zalíbil ná‰ vinn˘ sklípek se starobyl˘m klenutím, hlinûnou podlahou a dﬁevûnou so‰kou sv. Vavﬁince, jehoÏ
jsme vÏdy pokropili vínem, aby mûl z náv‰tûvy také nûjaké potû‰ení a drÏel nad námi a na‰ím poãínáním ruku.
Musím v‰ak pﬁiznat, Ïe Kamil nad domácím vínem velké nad‰ení neprojevoval. Ani se mu nedivím, byli jsme
tehdy zaãáteãníci. Na ‰tûstí byla v domû vÏdy zásoba
chutného roudnického moku. Dvoﬁákovi s pﬁáteli
k nám pﬁijeli i na oslavu manÏelov˘ch ‰edesátin. Z Nata‰ina vyprávûní vím, Ïe Franti‰ek dlouho a peãlivû vy-

K AMIL L HOTÁK ,
barevná litografie, 1979

bíral obrázek, kter˘ chtûl darovat ZdeÀkovi k narozeninám. KdyÏ koneãnû na‰el ten prav˘, dal ho peãlivû zarámovat, zasklít a zabalit. ProtoÏe v den oslavy bylo krásné ãervencové poãasí, rozhodla se spoleãnost nechat auto ve vesnici a na na‰i samotu dojít pû‰ky. Cestou pﬁi‰la
Nata‰ka s krásn˘m nápadem, Ïe místo kytice nalámou
pro oslavence ‰edesát vrbov˘ch vûtévek. Jak tak lámali,
pocítil Franti‰ek únavu. Sedl si do trávy a kam jinam,
neÏ na obrázek. Sklo to nevydrÏelo a prasklo. Ale i tak
to byla krásná oslava!
Franti‰ek je znám˘ svou láskou k divadlu, kterou po
nûm zdûdili oba jeho synové. Vypráví se, Ïe kdyÏ jede na
exkurzi se studenty do PaﬁíÏe, klesnou v‰ichni mladí po
celodenním putování na lÛÏko, zatímco Franti‰ek se vypraví do divadla. Mnohokrát nám s nad‰ením vyprávûl
o paﬁíÏsk˘ch operách, jimÏ dodává zvlá‰tní kouzlo to, Ïe
se pouÏívá star˘ch, ponûkud om‰el˘ch kulis, coÏ by na‰e scénografy asi pﬁíli‰ nepotû‰ilo.
Je‰tû jedna vzpomínka. V posledních létech Nata‰ãina Ïivota, kdy uÏ pro nemoc nemohla vycházet, jsme se
díky péãi obûtavé EVY MA·KOVÉ setkávaly s nûkolika
pﬁítelkynûmi pravidelnû dál u DvoﬁákÛ místo v nûkteré
z restaurací, jak jsme dﬁíve byly zvyklé. K veãeru pﬁispûchal Franti‰ek vÏdy s nûjak˘m dárkem pro kaÏdou z nás.
Nejãastûji to byla rÛÏiãka s jitrniãkou, kterou pozorn˘
pán domu s velkou oblibou kupoval u vyhlá‰eného ﬁezníka. Mûlo to svoji poezii.
K tomu v‰emu je‰tû musím dodat, Ïe Franti‰ek je autorem nûkolika desítek monografií, Ïe zahajoval stovky
v˘stav a pravidelnû psával do Lidov˘ch novin referáty,
které mu získaly v dobû, kdy noviny poskytovaly zajímavého ãtení jen poskrovnu, mnoho pﬁíznivcÛ. Je mistrem
mluveného i psaného slova. V jeho projevu se prolíná
spontánnost s hlubok˘mi znalostmi a vyznívá z nûho i jeho upﬁímné lidské zaujetí problémy, jimiÏ se zab˘vá.
Tak tedy Franti‰ku dovol, abych ti popﬁála tisíc podzimÛ bez konce, jako do dûlali staﬁí âíÀané, abychom se
je‰tû dlouho mohli tû‰it z tvé ãinorodosti a entusiasmu
pro v‰e krásné a spravedlivé a aby nám stále v duchu
znûlo tvé „nedopﬁávejte si pokoje!“

A DOLF B ORN , dvoubarevná serigrafie, 2009
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Petera Augustovica
M A RT I N V A N Č O

PETER AUGUSTOVIâ vy‰tudoval v rokoch 1975–1979
Grafické oddelenie Strednej umelecko-priemyselnej
‰koly v Bratislave u G. ·TRBU. V roku 1979 bol prijat˘
na Oddelenie voºnej grafiky a kniÏnej tvorby Vysokej
‰kole v˘tvarn˘ch umení v Bratislave, ktoré ukonãil v roku 1985 u prof. A. BRUNOVSKÉHO. Od roku 1993
pôsobí ako pedagóg na Katedre grafiky a in˘ch médií na
V·VU v Bratislave. 1)
PETER AUGUSTOVIâ nadviazal spolu so svojimi generaãn˘mi vrstovníkmi absolvujúcimi V·VU v polovici
80. rokov na aktuálne umelecké smery, ak˘mi boli napr.
talianska Transavantgarda, nemecké hnutie Neue Wilde, ãi ãeská skupina Tvrdohlav˘ch. Tieto v˘tvarné smery súviseli s filozofiou postmoderny a boli zaloÏené na
expresívnom v˘tvarnom prejave s prvkami figurálnych
‰truktúr v ostrom kontraste k abstraktn˘m tendenciám
svetovej moderny. 2) V ranej Augustoviãovej tvorbe preto vidieÈ rôzne formy expresívnych farebn˘ch sveteln˘ch
efektov a hyperrealistick˘ch obrazov z reálneho Ïivota.
Hlavn˘m z jeho typick˘ch inovátorsk˘ch prístupov je
pop-artov˘ princíp opakovania konkrétneho motívu
a jeho multiplikácie do zdanlivo abstraktn˘ch obrazcov
pripomínajúcich abstraktn˘ expresionizmus, resp. informel. Na rozdiel od idey pop-artu, stvárÀujúcej viac me-

nej v˘javy z beÏného ºudského Ïivota, v‰ak za t˘mto úãelom pouÏil postmodern˘ prvok citácie v˘znamného diela prevzatého z dejín umenia. 3) V neposlednom rade sa
u neho objavujú aj prvky geometrickej abstrakcie, resp.
jej odnoÏe v podobe op(tical)-artu. Optickú ilúziu
t˘chto grafík sa mu podarilo vytvoriÈ na jednej strane
podºa Vasareliho vzoru pomocou geometrick˘ch prvkov, na druhej strane aj vlastn˘m prístupom zaloÏen˘m
na uÏ spomínanom multiplikovaní v˘tvarného motívu.
Peter Augustoviã navy‰e od svojich ‰túdií na V·VU
inklinoval viac k maliarstvu ako ku grafike a experimentovaním v kombinovaní viacer˘ch hæbkotlaãov˘ch
techník sa mu podarilo zotrieÈ rozdiel medzi maºbou
a grafikou. Posledn˘m nezanedbateºn˘m v˘tvarn˘m
fenoménom, ktor˘ sa v jeho tvorbe objavuje, je nakoniec

1) JANâÁR, I. – BÖHMEROVÁ, Z.: Slovenská grafika 20. storočia.
Bratislava 2007, s. 311.
2) VANâO, M. ET AL.: Grafik, inšpirácia, múza a život: Albín
Brunovský a jeho škola. Bratislava 2003, s. 93–94.
3) Napr. Dürerov˘ch apokalyptick˘ch jazdcov stvárnil v grafike
Metamorphosis A. D. (kombinovaná hæbkotlaã, 1998), alebo
nezachované súso‰ie Únos sabínky od manieristického sochára
16. storoãia Adriena de Vries v diele Metamorphosis A. de V.
(kombinovaná hæbkotlaã, 1998) alebo A. de V. I, II
(serigrafia 2010).
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aj fantazijn˘ realizmus, ktorého hlavn˘m protagonistom
bol v 80.–90. rokoch na Slovensku jeho uãiteº Albín
Brunovsk˘.

EXLIBRIS
A MALOFORMÁTOVÁ GRAFIKA
Exlibis, predstavujúci pôvodne grafick˘ list vlepovan˘
do knihy 4) na spôsob osobnej znaãky majiteºa knihy,
pre‰iel za posledné polstoroãie radikálnou zmenou.
Z úÏitkovej grafiky sa stal plnohodnotn˘m v˘tvarn˘m
dielom, ktor˘ sa stal vyhºadávan˘m obchodn˘m artiklom pre zberateºov exlibrisu slúÏiacim na vzájomnú
v˘menu. Od 70. rokov sa navy‰e stali pre západn˘ch
zberateºov populárnymi v˘chodoeurópski umelci, ktorí
sa na rozdiel od západn˘ch umelcov ne‰pecializovali
v˘luãne na exlibris. Napríklad pre O. KULHÁNKA alebo
A. BRUNOVSKÉHO bol exlibris len ãasÈou ich tvorby, pretoÏe sa venovali aj voºnej grafike, maºbe, ilustrácii alebo
návrhom po‰tov˘ch
známok a bankoviek.
Z tohto dôvodu títo
umelci vniesli do
pôvodne kaligrafickej
formy exlibrisu prvky
voºnej grafiky, ãím exlibris získal na exkluzivite. Stal sa luxusn˘m
umeleck˘m dielom
kore‰pondujúcim
s voºnou grafikou, ktoré si vìaka neporovnateºne niÏ‰ej cene ako
na západe získalo priazeÀ práve u zberateºov
zo západnej Európy. 5)
Exlibris J OUKE Z WIERS , 1992 (obr. 2)
V súãasnej dobe sa
preto diskutuje, ãi moÏno povaÏovaÈ maloformátovú grafiku za exlibris, ak nie
je vloÏená do knihy ako navrhuje CLAUDE MUON, alebo
je grafika a priori exlibrisom bez ohºadu na jej ìal‰ie
pouÏitie, ako sa domnieva BENOIT JUNOD. Tento zberateº zároveÀ zdôrazÀuje, Ïe najdôleÏitej‰í je aspekt objednávateºa, ktor˘ si grafiku objednáva práve ako zberateº
exlibrisu. 6) Fenomén zberateºstva nielen mal˘ch formátov, ale aj voºnej grafiky, je teda jedn˘m z faktorov, preão sa klasická grafika v b˘valom âeskoslovensku udrÏala do súãasnosti.
Maloformátová grafika vo forme novoroãeniek alebo
exlibrisov predstavuje nezanedbateºnú ãasÈ tvorby aj
u Petra Augustoviãova. Zohrávala pri tom dôleÏitú úlohu pri kreovaní umelcovho v˘tvarného prejavu podobne ako u jeho generaãne spriaznen˘ch kolegov absolvujúcich V·VU v 80. rokoch – I. BENCA, K. FELIX, M. KOMÁâEK alebo I. PIAâKA, ktor˘ch k tvorbe exlibrisov
priviedol ich uãiteº A. Brunovsk˘. 7) V porovnaní s Bru-

novsk˘m, ktor˘ od roku 1963 do roku 1997 vytvoril
103 exlibrisov, P. AUGUSTOVIâOVI sa podaril takmer
analogick˘ poãet exlibrisov (95) vyprodukovaÈ len za
20 rokov! O vysokej kvalite jeho prác svedãí cel˘ rad
prestíÏnych ocenení na medzinárodn˘ch súÈaÏiach exlibrisu.8) Ako uvidíme ìalej, práve táto forma umoÏnila
umelcovi experimentovanie s rôznymi v˘tvarn˘mi formami, ktoré dokázal aplikovaÈ aj v médiu maºby, sochy
alebo pri v˘tvarn˘ch návrhoch po‰tov˘ch známok.

POSTMODERNA A CITAČNÉ UMENIE
Jednou z dominantn˘ch v˘tvarn˘ch koncepcií P. Augustoviãa je postmoderná stratégia rehabilitácie klasick˘ch hodnôt grécko-rímskej antiky, ktorá sa v dejinách umenia cyklicky opakuje vo forme rôznych programov˘ch renesancií. 9) V súãasnom umení moÏno za
cyklické znovuzrodenie povaÏovaÈ nielen preberanie antick˘ch vzorov, ale zámerné pouÏívanie v˘znamn˘ch
diel známych z dejín umenia vo v‰eobecnosti. Tento
v˘tvarn˘ smer sa v rámci postmoderny najãastej‰ie
naz˘va citaãné, resp. citátové umenie. Jeho vznik sa datuje do 70. rokov 20. storoãia, keì bol propagovan˘
v nadväznosti na Lévi-Straussovu metódu kultúrnej antropológie 10) hnutím iniciovan˘m samotn˘m PABLOM
PICASSOM s názvom D’Après (Podºa). Zvrat v Picassovej
kubistickej tvorbe siaha do roku 1956, keì umelec vytvoril sériu ‰túdií na motívy VELÁZQUEZOVHO obrazu
„Dvorné dámy (Las Meninas)“. 11) Na tento princíp
tvorby neskôr nadviazala postmoderna 80. rokov vyuÏívajúca okrem iného aj citácie fragmentov diel zostaven˘ch do nov˘ch celkov, ãím bola popretá avantgardná
idea permanentnej inovácie a ‰oku. Postmoderné, citaãné umenie preto bolo aj pre modernistick˘ch teoretikov svojím spôsobom ‰okom a stretlo sa s rôznorod˘m
ohlasom. Napríklad FREDERICK JAMESON citácie povaÏoval za „pastiche“, teda akési napodobeniny alebo zlátaniny, zatiaº ão FRANCOIS LYOTARD túto prax nazval
brutálnym realizmom, súvisiacim s poslednou fázou
avantgardného procesu. 12) Z hºadiska dejín umenia tento fenomén najlep‰ie vystihol HANS BELTING: „Kde sa
dejiny umenia vyãerpali ako úloha a model, opäÈ sa

4) JANKOVIâ, ª.: Exlibris a supralibros na Slovensku
v 16.–19. storočí. Martin 2005.
5) JUNOD, B.: On “Functional” Ex-Libris. In: Bookplate
international, 10, 2003, ã. 2, s. 164.
6) Ibidem, s. 160–162.
7) Kompletn˘ súpis Brunovského exlibrisov pozri v publikácii:
PANENKA, I. – TROJANOVÁ, E.: Albín Brunovský: 103 Exlibris.
Bratislava: Slovak exlibris society, 1999, ã. s. 123.
8) Zoznam ocenení pozri v Appendixe na konci ãlánku.
9) Zoznam ocenení pozri v Appendixe na konci ãlánku.
10) METKEN, G.: Spurensicherung. Kunst als Anthropologie
und Selbsterforschung. Köln 1977.
11) BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha 2000, s. 134.
12) RAMPLEY, M.: Triumf inštrumentálneho rozumu: umenie
a štúdium umenia v Británii. In: MinulosÈ v prítomnosti:
súãasné umenie a umeleckohistorické m˘ty. Ed. Ján Bako‰.
Bratislava 2002, s. 209.
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obr. 1

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

1. Exlibris Ali Vogel de Waal, 1992
3. Exlibris Z. R. (Z DENùK ¤ EHÁK ), 2008
4. Exlibris L. R. (L UDùK R UBÁ· ), 2008
5. Exlibris E. V. (E VA VANÍâKOVÁ ), 2008
6. Exlibris L EO B EDNÁRIK , 1998
7. Exlibris P ETER W EISS , 1998
8. Exlibris M ARINA S TAPPEN , 2001–2002
9. Exlibris M. W. (M ARTIN W EIS ), 2008

obr. 8

obr. 9
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obr. 12

obr. 13

obr. 15

obr. 11

obr. 14

obr. 16

10. Exlibris L UIGI B ERGOMI , 2001–2002
11. Exllibris N. H. (H ILLERBRANDT ), 1993
12. Exlibris A LDO P UERARI , 1997
13. Exlibris Y OICHIRO H OMMA , 2005
14. Exlibris D. S. (S LANICAY ), 1997
15. Exlibris J. L. (J AN L ANGHAMMER ), 2008
16. Exlibris D. S. (D ANA S LANICAYOVÁ ), 2009

obr. 10

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

(citované diela, pozn. autora) vynorili ako v‰adeprítomná halucinácia a poskytli nevyãerpateºn˘ rezervoár rolí...“ 13) SkutoãnosÈ, Ïe ani v súãasnosti citaãné umenie
nestratilo na príÈaÏlivosti dokazuje britské hnutie 90. rokov – yBa (young British artists). Na porovnanie moÏno
uviesÈ maºbu TOMA HUNTERA „Îena ãítajúca súdny
príkaz na vysÈahovanie“ z roku 1998, ktorá parafrázuje
obraz od VERMEERA VAN DELFT „Îena ãítajúca list“. 14)
V prípade P. AUGUSTOVIâA moÏno rozdeliÈ citaãné
umenie do troch celkov podºa dejinn˘ch období,
z ktor˘ch ãerpá motívy pre svoje grafiky: umenie staroveku, stredoveku a novoveku. Zo umenia staroveku
umelec pouÏíva egyptské motívy, ktoré vo svojej tvorbe
programovo aplikovali ìal‰í Brunovského Ïiaci, ãi uÏ
R. JANâOVIâ 15) alebo K. FELIX. 16) P. Augustoviã pouÏil
napr. motív boha Hóra s hlavou sokola v Exlibris Ali
Vogel de Waal (1992) zrejme ako alúziu na meno objednávateºa. (obr. 1) Egyptsk˘ motív posvätnej maãky vyuÏil zasa v grafike Exlibris Jouke Zwiers (1992). (obr. 2)
Medzi najãastej‰ie citované diela z obdobia klasickej
grécko-rímskej antiky ale patrí motív súso‰ia „Laokoóna“ – trójskeho kÀaza s deÈmi zápasiaceho s morsk˘mi
hadmi – v Exlibris Z. R. (2008). 17) (obr. 3)
Nemenej obºúben˘m obdobím pôsobiacim in‰piratívne na P. Augustoviãa je neskor˘ stredovek, najmä zakladajúca osobnosÈ európskej grafiky ALBRECHT DÜRER, 18)
Ïiak MICHAELA WOLGEMUTA, ktor˘ osamostatnil médium grafiky od kniÏnej ilustrácie. 19) Motív rytiera na koni prevzatého z Dürerovho medirytu 20) „Rytier, smrÈ
a diabol“ z roku 1513 moÏno nájsÈ vo viacer˘ch umelcov˘ch dielach napr. v Exlibris L. R. (2008) (obr. 4).
ëal‰ou známou Dürerovou grafikou nacházajúcou sa
v dielach P. Augustoviãa je anjel z drevorezu „Sv. Michal
bojujúci s drakom“ z rokov 1497–1498“, 21) ktor˘ sa nachádza v Exlibris E. V. (2008) (obr. 5). Z diapazónu gotického sochárstva pochádza nakoniec ja motív sv. Juraja
zabíjajúceho draka citovan˘ v grafike Exlibris Leo Bednárik (1998). Ide o v˘znamné súso‰ie nordickej gotiky
od ‰védskeho sochára BERNTA NOTKEHO konsekrované
pre kostol sv. Mikulá‰a v ·tokholme ‰védskym vicekráºom STENOM STUREM v roku 1489. 22) (obr. 6)
Citáciami z umenia novoveku, najmä renesancie
a manierismu, sa P. Augustoviã hlási k svojmu uãiteºovi
Albínovi Brunovskému, ktor˘ princíp citácie rozvíjal od
60. rokoch paralelne so západn˘mi umelcami. Ide najmú o grafiky, v ktor˘ch vzdával hold v˘znamn˘m postavám a dielam manieristického európskeho umenia, ãi
uÏ v grafickom liste „Portrét Arcimbola“ (lept, 1965)
alebo v maºbe „Pocta Arcimboldovi“ (1973). 23) ëal‰ím
Brunovského dielom, ktoré ovplyvnilo ‰irok˘ okruh jeho súputníkov a Ïiakov, bola grafika „Sestry z Fontainebleau II“ (litografia, 1974) in‰pirovaná predlohou francúzskeho manieristu JEANA CUISINA ML. „Portrét Gabrielly d’Estrées a jej sestry vojvodkyne z Villarsu“. 24)
V Augustoviãovej tvorbe moÏno sledovaÈ citácie

najv˘znamnej‰ích renesanãn˘ch umelcov, ãi uÏ kresieb
Leonarda da Vinciho – Exlibris Peter Weiss (1998) (obr. 7),
motívov zo Shakespearov˘ch drám v Exlibris Marina
Stappen (2001 – 2002) (obr. 8) alebo citácie slávnej sochy Dávida od Michelangela 25) – Ex libris M. W. (2008)
(obr. 9). Najfrekventovanej‰ím citovan˘m motívom manierizmu je nezachované dielo „Únos Sabínky“, od holandského sochára Adriana de Vries známe z medirytiny
JANA MULLERA, 26) ktoré sa nachádza napr. v Exlibris Luigi Bergomi (2001–2002). Tu moÏno u Augustoviãa sledovaÈ aj pop-artov˘ princíp multiplikácie jedného motívu, v tomto prípade súso‰ia rotujúceho v kruhu nad
geometrick˘m, kruhov˘m labyrintom. (obr. 10)

DEDIČSTVO MODERNY
VARIANTY GEOMETRICKEJ ABSTRAKCIE
V tvorbe PETRA AUGUSTOVIâA a aj viacer˘ch Brunovského Ïiakov konãiacich V·VU okolo polovice 80. rokov
je zdanliv˘ antagonizmus medzi vyuÏívaním prvkov moderny a postmodeny (R. JANâOVIâ, K. FELIX, I. BENCA).
V ich dielach sa ale neodráÏajú ideové protiklady oboch
protichodn˘ch ideov˘ch koncepcií, ale pluralitná syntéza
neodsudzujúca ten-ktor˘ v˘tvarn˘ prejav, ale naopak v duchu
postmoderny ho rehabilituje. Táto tvorivá filozofia môÏe
pôsobiÈ odli‰ne od tvorby ich uãiteºa ALBÍNA BRUNOVSKÉHO.
13) Belting 2000 (cit. v pozn. 11), s. 198.
14) Rampley 2002 (cit. v pozn. 12), s. 209–210.
15) 16) 17)
Okrídlenú du‰u, stotoÏÀovanú v Egypte aj s bohyÀou Iris,
JANâOVIâ stvárnil v grafike Óda na vytlaãenú zubnú pastu
(1991, lept, mezzotinta), kde sa objavuje aj hlava egyptského
boha plodnosti a stvoriteºa v‰etkého Ïivého s baraÀou hlavou
– Chnuma.
18) Dürerovu grafickú tvorbu pozri v: STRAUSS, W. L. (ed.): The
Complete Engravings, Etchings and Drypoints of Albrecht Dürer,
New York 1973.
19) KREJâA, A.: Techniky grafického umenia. Sprievodca po
grafick˘ch postupoch a dejinách tlaãe originálnej grafiky.
Bratislava 1992, s. 23–26.
20) Dürerove grafiky na‰li odozvu aj vo viacer˘ch prácach
Augustoviãovho star‰ieho kolegu z V·VU DU·ANA KÁLLAYA,
ktor˘ ich voºne stvárnil napr. v grafike A videl som koníka
Albrechta Dürera (1978, lept).
21) Drevorezy Dürer pripravil pre ilustráciu Apokalypsy sv. Jána,
z ktorej pochádza aj ìal‰í motív „·tyria jazdi apokalypsy“
z roku 1498, ktor˘ P. AUGUSTOVIâ pouÏil vo viacer˘ch
veºkoformátov˘ch grafikách, napr. v Metamorphosis A. D. I.
(1998, kombinovaná technika).
22) Kópie tohto diela sú známe od OTTA MEYERA v ‰tokholmskej
‰tvrti Köpmanbrinken z roku 1912 a z nemeckého
Lübecku z roku 1926. Viac informácií pozri v: H EISE , C. G.:
Die Gregorsmesse in der Lübecker Marienkirche.
In: Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft,
1937 s. 76–92.
23) Citaãné umenie podºa vzoru Brunovského pouÏil v 70. rokoch
aj jeho Ïiak KAROL ONDREIâKA v diele Pocta D. Ingresovi I, II
(1975, lept).
24) Podºa Brunovského vzoru vznikla grafika V. GAÎOVIâA
Fontainebleau in Zwijndrecht I–II (1993–1995, litografia)
a v grafike DU·ANA POLAKOVIâA Happy birthsday
(1998, lept).
25) Exlibris vychádza z grafiky vytvorenej pre album grafík
Brunovského Ïiakov vydan˘ pri príleÏitosti 10. v˘roãia úmrtia
A. Brunovského. Bratislava : Enfer 2007.
26) LARSSON, L. O.: Adrian de Vries. Adrianus Fries Hagiensis
Batavvs 1545–1626. München 1967, s. 17.
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Dalo by sa povedaÈ, Ïe vy‰‰ie uvedení umelci sa uÏ poãas
‰túdia vyprofilovali a nezávisle na svojom uãiteºovi sa vybrali svojou cestou. Princíp moderny u P. Augustoviãa
spoãíva v tom, Ïe zámerne vyuÏíva prvky geometrickej abstrakcie, najmä jej odnoÏe op(tical)-artu, ktoré kombinuje
s in˘mi symbolick˘mi ‰truktúrami. Napríklad v grafike
Exlibris N. H. (1993) tvoria ústredn˘ motív b˘ãie rohy
vychádzajúce z guºatého objektu symbolicky nahrádzajúceho lebku bájneho tvora mínojskej Kréty, Mínotaura. Pozadie grafiky preto tvorí geometrick˘ labyrint koncipovaná ako 3D pohºad do interiéru (obr. 11). ëal‰ou signifikantnou op-artovou grafikou je Exlibris Aldi Puerari
(1997), v ktorom je plo‰né pozadie geometrick˘ch paraleln˘ch línií doplnené
o torzá tiel (obr. 12).
Svetelné efekty v kombinácii s geometrickou
abstrakciou op-artu nakoniec moÏno vidieÈ aj
v Exlibris Yoichiro
Homma (2005) (obr. 13).
Jedn˘m z najãistej‰ích
geometrick˘ch motívov
P. Augustoviãa je Exlibris D. S. (1997). UÏ samotná forma odtlaãku
je v podobe trapezoidného
trojuholníka,
v ktorého vnútri sú dva
zrkadlovo
obrátené
Exlibris DR . E MIL K UNZE , 1993
útvary pozostávajúce
z dvojice prepleten˘ch
prútov v tvare písmen A a V. Vnútraj‰ok prútov je navy‰e
dekorovan˘ gestickou abstrakciou, ktorej prvky v podobe
bizarn˘ch pastóznych ‰truktúr P. Augustoviã vyuÏíva viac
v maºbe ako v grafike 27) (obr. 14).

FANTAZIJNÝ REALIZMUS
Do rámca fantazijného realizmu, do ktorého sú vo
v‰eobecnosti radení takmer v‰etci Brunovského Ïiaci, 28)
moÏno zaradiÈ Augustoviãove diela vychádzajúce z jeho
vlastnej imaginácie. Na rozdiel od svojho uãitela A. Brunovského ale nevychádza z rozprávkov˘ch vzorov, resp.
v ‰ir‰om slova zmysle literárnych predlôh, ale humorne
modifikuje motívy menej známych umelecko-historick˘ch diel. Napríklad Exlibris J. L. (2008) pripomína
rytiersku kultúru vrcholného stredoveku na základe motívu obrneného koÀa a rytiera v zbroji. (obr. 15) Modifikácia figúr do podoby strojov – marionet ale skôr
vychádza z in‰pirácie tvorby reÏiséra KARLA ZEMANA, typickej kombinovaním hraného a animovaného filmu. 29)
Nakoniec aj grafika Exlibris D. S. (2009) stvárÀuje interiér gotickej katedrály s detailom rebrovej klenby, na
pozadí ktorej sa vzná‰ajú pop-artovo multiplikovaní
napoleonovskí vojaãikovia (obr. 16).

PETER AUGUSTOVIČ:
MEDZI MODERNOU A POSTMODERNOU
Z vy‰‰ie uveden˘ch aspektov tvorby PETERA AUGUSTOVIâA prezentovan˘ch na príklade signifikantn˘ch ex-

librisov je moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe jeho práce sú zaloÏené
na slobodnej kombinácii prvkov moderny a postmoderny. Tento ideov˘ prístup vyuÏíval vo svojej tvorbe uÏ Albín Brunovsk˘, aj keì nie v tak jednoznaãnej podobe
a nie vo v‰etk˘ch obdobiach svojej tvorby (najv˘raznej‰ie na prelome 60.–70. rokov, keì kombinoval prvky abstraktného expresionizmu, novej figurácie a citácie). Na
druhej strane je to práve jeden z hlavn˘ch dôvodov, preão moÏno hovoriÈ o „·kole Albína Brunovského“ ako
o svojbytnom fenoméne súãasnej slovenskej grafiky, dokonca snáì o dvoch
generáciách
tejto
‰koly. Star‰ia generácia 70. rokov zastúpená napr. DU·ANOM
KÁLLAYOM,
KAROLOM ONDREIâKOM
ãi PETROM
KªÚâIKOM rozvíjala
ìalej manieristickú,
fantazijnú líniu Brunovského tvorby, zatiaº ão mlad‰ia generácia 80. rokov zaãala
Exlibris I SOLDE K ERN , 1992
pluralitne kombinovaÈ prvky moderny a postmoderny, tak ako v prípade ROBERTA JANâOVIâA, KAROLA FELIXA, IGORA BENCU alebo MARIÁNA KOMÁâKA. Obe generácie spája obnova tradície klasickej
grafiky, resp. klasick˘ch grafick˘ch techník presadzovan˘ch práve Brunovsk˘m, podmienenej brilantnosÈou
a precíznosÈou remeselnej práce. Tieto klasické hodnoty
sa bohuÏiaº prestávajú rozvíjaÈ v súãasnom slovenskom
v˘tvarnom umení, v ktorom sa po roku 1989 naìalej
presadzuje uÏ polstoroãie „m⁄tva“ avantgardná idea permanentnej inovácie a ‰oku.

27) Napr. v cykle Červený býk, 1998–2009, olej, akryl na plátne.
28) Definíciu ãesko-slovenského variantu fantazijného realizmu
pozri v: Vančo 2003 (cit. v pozn. 2), s. 49–52.
29) Ide najmä o sfilmované Vernovky in‰pirované originálnymi
francúzskymi ilustráciami Verneho kníh – Vynález zkázy,
Ukradená vzducholoď atì.
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APPENDIX: OCENENIA NA MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH EXLIBRISU
1991 Le prix du Cercle d’Amis des Ancients Studiants de l’Athénée, Sint Niklaas, Belgium
1991 1st prize on the International Exlibris Competition, Torino, Italy
1991 2nd prize on the International Exlibris Competition, “Comenius”, Prague,
Czechoslovakia
1991 Honor Medal on the 14th International Biennale of modern exlibris, Malbork, Poland
1992 Prize Bartomeu Sigalés, Barcelona, Spain
1992 1st prize on the International Competition in Villa D’Este, Como, Italy
1992 Honour Medal on the International Exlibris Competition, Genova, Italy
1995 Prize of the City of Sint-Niklaas for engraving, Sint Niklaas, Belgium
1995 Honor Medal on the 1st Triennial of Exlibris, Bratislava, Slovakia
1995 Very Highly Commended the world of Exlibris on the International Competition,
Beograd, Serbia
1996 Honour Medal on the 16th International Biennial of modern Exlibris, Malbork,
Poland
1997 2nd Prize on the International Exlibris Competition, “Pro Loco di Roccalbegna”,
Milano, Italy
1998 1st Prize on the International Biennial Thematic “ST. GEORGE”, Albenga, Italy
1998 Honourable Mention on the 2nd International Exlibris Triennial, Bratislava, Slovakia
1998 Honour Medal on the 2nd International Biennal “Racibórz ’98”, Poland
1999 Honorary Diploma on the 8th International Biennale of Small Forms, Ostrów
Wie∏kopolski, Poland
2000 Menció on Exlibris on the 21st Century, Barcelona, Spain
2003 Sponsor’s prize on the 1st International Exlibris Biennial, Sofia, Bulgaria
2007 Special prize (Inonu University) on the 2nd International Exlibris Competition –
Ankara, Republic of Turkey
2008 Master Nominations Prize on the 2nd International Fu Xian Zhai Invitational
Exhibition, Shanghai, Republic of China

Exlibris S USI KOLAR -P LICKA , 1997
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Petr Strnad
°
ˇ zustat
Kniha by mela
(po psovi)
ˇ prítelem
ˇ
ˇ ˇ
nejlepsím
cloveka!

Foto S. KOÎEN¯
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PETR STRNAD – malíﬁ, kreslíﬁ, ilustrátor a grafik narozen˘ 31. ledna 1935 v Praze – vytvoﬁil svoji první (soupisovou) kniÏní znaãku v roce 1955; v tomtéÏ roce také
pﬁesídlil z Prahy do Karlov˘ch VarÛ, kde Ïije dodnes
a jeho tvorba, stejnû jako on, se tû‰í velké pﬁízni karlovarského umûnímilovného publika. Soupis exlibris Petra Strnada ãítá 138 poloÏek; zatím poslední drobná dílka tohoto charakteru vznikla v roce 2009. 1)
Autor i kurátoﬁi v˘stav zaﬁazovali do jeho v˘stavních
pﬁehlídek kniÏní znaãky jako samozﬁejmou souãást jeho
tvÛrãího zamûﬁení, tﬁebaÏe je samostatnû, jako kompletní soubor, PETR STRNAD vystavil teprve v roce 2009
v Krajské knihovnû v Karlov˘ch Varech. 2) Pro knihovnu
také vytvoﬁil zatím své poslední exlibris. V úvodním textu k v˘stavû napsal: „V dobû mého mládí a studií byla
kniha ãímsi sváteãním, co se nám dostávalo do ruky,
a okﬁídlené ‚Kniha – pﬁítel ãlovûka‘ nebylo jen plan˘m
citátem! S exlibris jsem pﬁi‰el do styku asi v deseti letech. Svoje první exlibris jsem si vytvoﬁil asi ve tﬁinácti
letech. Pro mne jako grafika byla to vÏdy práce v tomto
omezeném formátu urãit˘m vnitﬁním monologem. Vût‰inu exlibris jsem vytvoﬁil pro pﬁátele nebo osoby, které
se na mne obrátily, a jejichÏ povahové vlastnosti jsem
znal. Proto je tematika námûtÛ rozdílná.“
A pﬁesto lze pﬁi prohlídce tûchto komorních dûl nalézt nûkolik jednotících rysÛ. Pﬁednû bychom vyjmenovali mnoÏství grafick˘ch technik, od litografie monochromní aÏ po barevnou, pﬁes ãetné varianty linorytu aÏ
k leptu, suché jehle, akvatintû, ãi k jejich kombinovan˘m technikám, které se skuteãnou lehkostí v tak malém formátu Petr Strnad pouÏíval. V druhém sledu by-

chom zmínili pﬁevaÏující konkrétní realistické ztvárnûní
motivÛ pﬁeváÏnû figurálních, v nichÏ tak ãasto, ale v logice vûci, se objevovaly i prvky z karlovarské architektury. V neposlední ﬁadû pokud zadavatel nedal pﬁíli‰ mnoho „svazujících ukazatelÛ“, mohl Petr Strnad rozehrát
svÛj pﬁísloveãn˘ energicko-elegantní lineární styl,
1) Soupis kniÏních znaãek vytvoﬁen˘ch P ETREM S TRNADEM
od roku 1955 do roku 1988, sepsan˘ K. F RONEM ,
byl publikován ve Zprávách SSPE ã. 4/1988, s. 32.
Soupis za léta 1989–2009 sestavila autorka tohoto textu
a SSPE ho má pﬁipraven˘ k vydání.
2) P ETR S TRNAD – Exlibris, výběr z tvorby, leden 2009, Krajská knihovna Karlovy Vary
3) Ocenûní za exlibris:
1983, Cena v mezinárodní soutûÏi exlibris,
Centenario di Pinocchio, Pescia, Itálie
1988, I. cena v mezinárodní v˘stavû exlibris, Îary, Polsko
1989, Cena za exlibris, Fondation TAYLOR, Francie
4) P ETR S TRNAD – Výběr z díla, Galerie umûní Karlovy Vary,
Krajské muzeum Karlovy Vary, 13. 10.–30. 11. 2005,
obsáhl˘ katalog s texty J. PAVLA a B. VACHUDOVÉ
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v nûmÏ vyuÏíval tvarov˘ch zkratek a nadsázek. S oblibou
se formou exlibris jako dárku také obracel k nûkter˘m
sv˘m pﬁátelÛm a sbûratelÛm. Stojí za to pﬁipomenout
znaãky pro faráﬁe FRANTI·KA LUKE·E (s nímÏ jej pojil
mnohalet˘ vztah a kter˘ poÏehnal jeho manÏelství), literáta KARLA FRONA, kolegu v˘tvarníka LADISLAVA ·VARCE, sbûratele MILANA HUMPLÍKA a JI¤ÍHO SOUKUPA, historiãku umûní ZDE≈KU âEPELÁKOVOU nebo v˘znamné
regionální historiky KARLA NEJDLA a VLADIMÍRA JÁCHYMOVSKÉHO, ãi dokonce instituci, jakou je karlovarská knihovna. Nejvíce pozornosti vûnoval PETR STRNAD
tvorbû tûchto privatissim na konci 70. a bûhem 80. let

Hlubotisk, 97:85, 1978

Litografie, 90:60, 1985

20. století. AÏ do poãátku 90. let minulého století byl
PETR STRNAD ãlenem Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris,
jejichÏ v˘stav se rád úãastnil. KniÏní znaãky zasílal rovnûÏ na v˘stavy do Itálie, Polska a Francie, kde získal v˘znamná ocenûní, ãi do b˘valé Nûmecké demokratické
republiky a Bulharska. 3) Nûkolik znaãek vzniklo také na
objednávku rakousk˘ch zájemcÛ. Nicménû celá tato oblast tvÛrãí seberealizace autora v oblasti utilitárního
i sbûratelského exlibris je nemyslitelná bez kontextu s jeho celoÏivotním umûleck˘m smûﬁováním. Bohatou
a rozsáhlou tvorbu (malíﬁskou, kreslíﬁskou a grafickou)
PETRA STRNADA v její rozmanitosti, a tedy i v oblasti
uÏité grafiky, pﬁiblíÏil v˘stavní projekt Karlovarského
muzea a Galerie umûní v Karlov˘ch Varech, uskuteãnûn˘ ve v˘stavních prostorech obou institucí v roce 1995.4)
Je na místû zmínit se o umûlcích a bytostech, jejichÏ
sm˘‰lení a pﬁátelství spoluvytváﬁelo a smûrovalo ãi inspirovalo v˘tvarné a osobní usilování autora v bûhu
uplynul˘ch pûtapadesáti let. Bezpochyby na poãátku to
byla v˘jimeãná osobnost malíﬁe JANA BAUCHA
(1898–1995), jenÏ sv˘m Ïivotem a tvorbou pﬁeklenul
témûﬁ celé 20. století. Od ãtyﬁicát˘ch letech jej PETR
STRNAD nav‰tûvoval v ateliéru v Mostecké ulici v Praze.
Více neÏ v˘tvarn˘m názorem, expresivnû malíﬁsk˘m

a dramaticky hutn˘m vyjadﬁovacím stylem, JAN BAUCH
ovlivnil PETRA STRNADA Ïivotní filozofií, postoji a obsahov˘m étosem tvorby. Ve sv˘ch publikovan˘ch vzpomínkách pod názvem Barvy století J. BAUCH napsal:
„âlovûk bojuje svou prací proti upl˘vání ãasu. Usiluje,
aby svou my‰lenku upevnil v prostoru. A Ïádn˘ z umûlcÛ se jistû nedomnívá, Ïe svou prací nûkoho vyuãuje estetice ãi pouãuje. Malíﬁ maluje, aby sám sobû udûlal
dobﬁe. Maluje, protoÏe je pûkné malovat. Pak musí b˘t
o nûãem pﬁesvûdãen a potom musí b˘t upﬁímn˘, aby to,
o ãem je pﬁesvûdãen, také vyjadﬁoval...“ Tato slova pro
jejich pozitivní filozofické zacílení a nespekulativní

Hlubotisk, 105:63, 1984

Linoryt, 102:68, 1982

otevﬁenost si PETR STRNAD v roce 1995 zvolil za rekapitulaãní motto své dosud nejvût‰í v˘stavy.
Je‰tû dﬁíve se ale v jeho dûtském Ïivotû objevil jin˘ v˘znamn˘ ãesk˘ umûlec, a to JI¤Í TRNKA, kter˘ v roce
1945 doprovázel ilustracemi dûtsk˘ rodinn˘ ãasopis Lev
pouště. Sepisoval ho tehdy desetilet˘ PETR STRNAD a vydával spolu se sv˘m bratrancem. Tato spí‰e kuriózní
okolnost vysvûtluje, Ïe jiÏ od dûtství byl autor pln˘ ãinorodé v˘tvarné aktivity, která ho neopustila po celá
dal‰í léta aÏ do souãasn˘ch dní, jen je jiÏ ponûkud oslabena vlekl˘mi zdravotními obtíÏemi.
V roce 1950 zaãal PETR STRNAD nav‰tûvovat Státní
grafickou ‰kolu v Praze, kde pÛsobili v˘znaãní grafici
a ilustrátoﬁi, odchovanci grafické speciálky MAXE ·VABINSKÉHO, profesoﬁi PETR DILLINGER a KAREL MÜLLER
a dal‰í. Systematick˘m pedagogick˘m pÛsobením upevnili a rozvíjeli pevn˘ a poctiv˘ ﬁemesln˘ rámec v˘tvarného talentu PETRA STRNADA zejména v oblasti ilustraãních zámûrÛ, i ve znalosti písma a grafick˘ch technik,
obdobnû jako v˘znamn˘ ãesk˘ krajináﬁ VINCENC BENE·, u kterého se PETR STRNAD uãil soukromû malovat.
V polovinû 50. let 20. století se PETR STRNAD ocitá
v Karlov˘ch Varech. Profesionálnû, jako propagaãní grafik, zaãíná pÛsobit v karlovarském divadle a záhy v okres-
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sním kulturním stﬁedisku.
2002) vze‰ly rozmanité pﬁíleÏitostné publikace. Stejnû
jako s radostí a porozumûním ilustroval PETR STRNAD
Láska k Praze, kterou si s sebou pﬁinesl a zejména ke
Fronovu poezii, KAREL FRON nejednou doprovodil pÛStarému Mûstu a jeho pitosobiv˘m textem ti‰tûné Strnadovy kresby ãi grafiky. Nareskní aÏ tajemné atmosfékonec i velk˘ katalog vydan˘ pﬁed deseti lety ke Strnaﬁe, kterou objevoval pﬁi prodovû v˘stavû v Karlovarském muzeu je osobním vyznácházkách, studiu, i v hosním karlovarského poety a publicisty. Byl to právû
pÛdkách na Malé Stranû,
KAREL FRON, kter˘ vytvoﬁil první soupis Strnadov˘ch
pﬁirozenû stimulovala jeho
exlibris od roku 1955 do roku 1988.
v˘tvarn˘ zájem o mûstskou
PETR STRNAD je velk˘m milovníkem hudby. Patﬁí
architekturu a prostﬁedí.
mezi vûrné posluchaãe váÏné hudby a hudební motivy se
Navíc tento jeho zájem byl
v jeho díle objevují trvale. Díky pﬁátelství s dal‰í celebpodpoﬁen rodinnou tradicí,
ritou karlovarské kulturní sféry, odborn˘m a organizaãneboÈ otec PETRA STRNADA
ním garantem mezinárodních pûveck˘ch soutûÏí a ﬁedibyl architektem a dûdeãek
telem Karlovarského symfonického orchestru ALOISEM
Litografie, 96:68, 1992
stavitelem. KdyÏ se autor
JEÎKEM, jiÏ po ãtyﬁicet let vytváﬁí pamûtní grafické listy
usadil v Karlov˘ch Varech, zcela samozﬁejmû ho zaãaly
pro úãastníky Mezinárodní pûvecké soutûÏe ANTONÍNA
okouzlovat svojí originální atmosférou. Stﬁedovûk˘ a baDVO¤ÁKA.
rokní ráz praÏsk˘ch zákoutí doplÀoval stále ãastûji hisV roce 1966 PETR STRNAD poprvé nav‰tívil Francii
torizující a secesní sloh lázeÀského mûsta. Byla to inspia paﬁíÏská muzea. Setkání s originálními díly tvÛrcÛ svûrace opravdu ‰Èastnû nalezená a trvale naplÀující jeho vítového malíﬁství patﬁilo k nejvût‰ím Ïivotním záÏitkÛm,
ce jak padesátileté pÛsobení v Karlov˘ch Varech
které byly dal‰ími cestami za poznáním v˘tvarného
v úctyhodné ﬁadû kresebn˘ch a malíﬁsk˘ch dûl. Díky
umûní nejen v Evropû, ale i v Americe, znásobovány.
Karlov˘m VarÛm se Ïivot PETRA STRNADA a jeho umûZnovu v tomto srovnání mohl PETR STRNAD zvaÏovat
ní skuteãnû vzájemnû prolnuly.
a korigovat vlastní tvÛrãí smûﬁování a vybírat si autory
Na pﬁelomu 50. a 60. let do osudu PETRA STRNADA
jeho srdci nejmilej‰í – namátkou HENRI MATISSE, RAUv Karlov˘ch Varech vstoupily dal‰í nové osobnosti.
LA DUFFY, PABLA PICASSA, PAULA KLEE. Na druhé straPﬁednû bytost nejoddanûj‰í, jeho paní SoÀa a pak celá
nû inklinoval k ﬁadû ãesk˘ch umûlcÛ FRANTI·KEM
ﬁada v˘tvarn˘ch pﬁátel. Kolem poloviny 50. let se v KarTICH¯M poãínaje a VLADIMÍREM TESA¤EM konãe. Niclov˘ch Varech usadili i dal‰í v˘tvarní umûlci – sochaﬁ
ménû jeho vlastní v˘tvarné úsilí se opíralo o hodnoty
VÁCLAV LOKVENC, malíﬁ KAREL
a pravidla osobnû stanovená
RETTER, skláﬁsk˘ v˘tvarník OLDa ovûﬁená. Stálo-li na poãátku
¤ICH LÍPA, malíﬁ JI¤Í ·IK. Pﬁiﬁadili
jeho v˘tvarné tvorby pﬁátelství
se k první generaci karlovarsk˘ch
s malíﬁem JANEM BAUCHEM,
tvÛrcÛ, ke KARLU KUNE·OVI, ANv prÛbûhu let bûhem duchovTONÍNU a GIZELE KUCHA¤OV¯M,
ního vyzrávání PETR STRNAD
JAROSLAVU JEÎKOVI, JAROSLAVU
nalézal odpovûdi na tázání po
KLÁTOVI, JANU SAMCI st. a dal‰ím.
smyslu tvorby a Ïivota v díle jiTato generace v˘znamnû spoluvyného malíﬁe a myslitele, a sice
tváﬁela profil v˘tvarné kultury celéJOSEFA âAPKA, k jehoÏ my‰lenho karlovarského regionu. PETR
kám a úvahám o otisku konání
STRNAD se sv˘mi v˘tvarn˘mi druhy
ãlovûka v ãase se vracel v imase nejãastûji setkával na spoleãn˘ch
ginárních dialozích. S tím je
v˘stavách v galerii umûní, v galerii
spojena je‰tû jedna oblast
Díla a dal‰ích v˘stavních prostoduchovního naplnûní Ïivota
rech lázeÀského mûsta. Nedílnou
PETRA STRNADA, a tím je krajisouãástí spolkového Ïivota byly i sena a pﬁíroda svûta vezdej‰ího,
‰losti v˘tvarníkÛ v Domû umûlcÛ
kterou zpodobÀoval coby
Malta.
krajináﬁ nesãetnûkrát, tuzemKolegiální spolupráce a hluboké
skou i cizokrajnou, ale nejradûpﬁátelství spojilo PETRA STRNADA
ji zdej‰í, karlovarskou, kru‰notaké s karlovarsk˘m publicistou,
horskou, valeãskou a Ïlubásníkem a v˘tvarníkem KARLEM
tickou. Dnes jiÏ nehledá jen
FRONEM. Ze vzájemné souãinnosti
její krásu vizuální, ale pﬁedeBarevná litografie, 150:80, 1990
(aÏ do básníkova úmrtí v roce
v‰ím tu vnitﬁní, skrytou du-
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„Láska pﬁemáhá svût“, tﬁíbarevné litografie, 65:45, 1987

chovní entitu, jeÏ je pamûtí obecnû lidskou i jeho
osobní.
Ale nebyl by to PETR STRNAD v duchaplné integrální
celistvosti, kdyby v prÛbûhu prvního desetiletí nového
století a tisíciletí nepotkal také sám sebe! Tato fiktivní
nadsázka osobnostní rozeklanosti ãi moÏné „janusovské
tváﬁe“ v jejím dvojjediném raÏení totiÏ nejlépe vystihuje
nûkteré rázovité tvÛrãí aktivity PETRA STRNADA
v nedávné minulosti. Kdo byl svûdkem jeho v˘stavy
k 750. v˘roãí zaloÏení osady Rybáﬁe v roce 2002, která
tvoﬁí nedílnou souãást Karlov˘ch VarÛ a je rovnûÏ
bydli‰tûm autora; kdo nav‰tívil autorovu v˘stavu
DOYDYSMU (aneb na kaÏdého jednou dojde) na
ochozu karlovarské Vﬁídelní kolonády v roce následujícím; kdo si pﬁeãetl zpovûì PETRA STRNADA ãi jeho manifesty, poznal, Ïe autor za sv˘m seriózním vzezﬁením
Mistra, ukr˘vá humor tak originální, vybrou‰en˘ a nev‰ední, s nímÏ ironicky glosuje historická údobí jak
na‰í spoleãnosti, tak i vlastního Ïivota.
Poznámky o tvÛrcích, kteﬁí ve vût‰í ãi men‰í míﬁe poznamenali Ïivot PETRA STRNADA, jeho osobnost a dílo,
v závûru doplÀuje je‰tû glosa poslední, která plnû souvisí se sledovan˘m zámûrem celostnû pﬁiblíÏit zdroje vzniku dûl, mimo jiné i kniÏních znaãek PETRA STRNADA.
Vypovídá o jeho v úvodu zmiÀované lásce ke knihám,
o jeho ilustraãní práci. Jak poznamenal, uÏ jako studenta ho vÏdy kniha, její typografie a v˘tvarná stavba velmi
zajímala a navazoval na nejlep‰í v˘dobytky meziváleãné
avantgardy. A byla to opût Krajská knihovna v Karlov˘ch Varech, která PETRU STRNADOVI nabídla moÏnost
v˘stavní rekapitulace v lednu roku 2010. I v dobû, kdy
úroveÀ knihtisku a polygrafického prÛmyslu nedosahovala nynûj‰ích moÏností, ilustraci vnímal P. Strnad jako
svébytnou vizuální a duchovní hodnotou, která prozaick˘ nebo básnick˘ text umocÀovala a esteticky povy‰ovala. Staãí se jen zadívat na jednotlivé ilustraãní cykly, jejichÏ charakter se mûnil podle obsahu knihy – napﬁ. na
temné ilustrace k dílu J. DIETLA Nejmladší z rodu Ham-

rů nebo na opaãném pólu
stojící rozko‰né pérovky
Westböhmische Kochbuchu,
které se promûÀovaly také
díky nejrÛznûj‰ím technikám, jeÏ PETR STRNAD
zvládal bravurnû – od barevn˘ch linorytÛ, pﬁes ãernobílé lepty nebo barevné
lepty aÏ po originální kresby. Od 60. let ilustraãnû
nejvíce spolupracoval se Západoãesk˘m nakladatelstvím v Plzni. Tato spoluTﬁíbarevn˘ linoryt, 127:79, 1989
práce vrcholila, podobnû
jak uÏ bylo zmínûno v exlibris, rovnûÏ v osmé dekádû 20. století. Pro karlovarské
prostﬁedí je pak zajímavûj‰í fakt, Ïe ze stejného období
dvacetiletého období si mnozí z obyvatel a náv‰tûvníkÛ
Karlov˘ch VarÛ jistû vybaví i ilustraãní kresby a grafickou úpravu mnoha divadelních programÛ k inscenacím
karlovarského divadla, ale také ilustraãní doprovod
PETRA STRNADA k Lázeňskému časopisu.
Celou velkou kapitolu ojedinûl˘ch ilustraãních úkolÛ
ﬁe‰il PETR STRNAD po roce 1989 ve spolupráci s karlovarsk˘m literátem KARLEM FRONEM. Doprovodil jeho
sbírky básní mal˘mi dílky pln˘mi fantazijní uvolnûnosti a brilance. Na rozdíl od pﬁedchozí nakladatelské produkce jednalo se v tomto pﬁípadû o nízkonákladové tisky, o bibliofilie, které jiÏ moÏná nejsou dostupné.
V tomto velmi struãném nástinu autorovy ilustraãní
ãinnosti pﬁecházíme k období nejsouãasnûj‰ímu, k roku
2007, kdy díky LázeÀskému ediãnímu sdruÏení Karlovy
Vary, PETR STRNAD ve spolupráci s karlovarskou publicistkou a znalkyní lázeÀské historie EVOU HANYKOVOU
a grafick˘m úpravcem JANEM PELCEM pﬁipravil ojedinûlou publikaci Karlovy Vary od A do Z.
V lednu leto‰ního roku oslavil PETR STRNAD Ïivotní
jubileum, 75 let a na zatím své poslední v˘stavû, poprvé
soubornû zveﬁejÀující jeho ilustrace, popﬁál náv‰tûvníkÛm: „Krásné záÏitky s knihou,
která by mûla zÛstat (po psovi)
nejlep‰ím pﬁítelem ãlovûka!“

Madona, litografie, 70:45, 1989

V˘bûr z literatury:
Zprávy Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris, 1/1989, -on-, se soupisem
exlibris z let 1955–1988
J. L ANGHAMMER : Tvůrci exlibris v Západočeské oblasti, Státní
vûdecká knihovna v Plzni, 1998
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Bar. lept, 41:103, 1989

VÝSTAVY A PŘEHLÍDKY EXLIBRIS

Trienále exlibris Chrudim, P. Strnad se zúãastnil
pﬁehlídek v letech 1980, 1986, 1989, 1992 a 1996
a jeho práce jsou publikovány v katalozích.
Esito Concorso Internazionale “EX LIBRIS” Citta
de Cortona, 1984, Azienda Autonoma di Soggiorno
e Turismo, Cortona
ÎeÀ – Ïatva ãeského a slovenského exlibris v Galerii
Na mostû, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové.
P. Strnad se zúãastnil v letech 1991, 1992, 1993,
1994, 1995 a 1996 a jeho práce jsou publikovány
v katalozích.
Souãasná ãeskoslovenská drobná v˘tvarná tvorba
s námûtem koní, Napajedla, zámek, 21.8.–2. 10. 1986
PETR STRNAD – Exlibris, v˘bûr z tvorby, leden 2009,
Krajská knihovna Karlovy Vary

Barevná litografie, 85:75, 1989

VÝSTAVY
OBRAZŮ,
GRAFIKY
A KRESEB
(VÝBĚR)
Barevná litografie, 110:77, 1991

PETR STRNAD / Obrazy – grafika, V˘stavní síÀ
KDJF Adamov u Brna, 25. 9.–5. 10. 1977
PETR STRNAD / Obrazy, grafika / Retrospektivní
v˘bûr z díla, Bad Bertrich, Nûmecko, 1993, Ghent,
Brussel, Belgie, 1994, Karlovarské museum, 1995
Karlovy Vary, 1993, text KAREL FRON
Malíﬁovo putování krajinou I, Galerie Imperial,
Andûlská hora, 5. 5.–31. 5. 1994
Îluticko v obrazech, kresbách a grafice PETRA
STRNADA, DÛm kultury, Îlutice, 23. 6.–31. 8. 1994
PETR STRNAD – Akvarely, Art café, Ml˘nská
kolonáda Karlovy Vary, 5.–19. 8. 1998
Rybáﬁe – brána do svûtov˘ch lázní, v˘stava
k 750. v˘roãí zaloÏení osady Rybáﬁe, 3.–25. 4. 2002
První v˘stava pravého ãeského Doydismu, Galerie
Na ochozu Vﬁídelní kolonády, Karlovy Vary, 2.
10.–30. 10. 2003
PETR STRNAD – V˘bûr z díla, Galerie umûní Karlovy
Vary a Krajské muzeum Karlovy Vary, 13. 10.–30. 11.
2005, obsáhl˘ katalog s texty J. Pavla, B. Vachudové
LázeÀsk˘ slabikáﬁ, aneb básnick˘ chudobinec o tom,
co pûkného se kol nás dûje od A do Z, 2005
E. HANYKOVÁ, P. STRNAD, Karlovy Vary od A do Z,
kﬁest knihy a v˘stava kreseb a ilustrací, Galerie Duhová
paleta 28. 11.–20. 12. 2007
Krajina / Akvarely a kresby, Galerie U Vavﬁince,
Chodov, 8. 4.–18. 5. 2008
Petr Strnad – Krajinou Valeãska /Obrazy, akvarely
Virtuální muzeum Valeã, 3. 11.–18. 12. 2009
KniÏní ilustrace Petra Strnada, Krajská knihovna
Karlovy Vary, 5. 1.–29. 1. 2010

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Otty Schneiderová
* 27. 9. 1875 Litoměřice
 18. 12. 1957 Gelnhausen

L A D A H L AVÁ Č KO VÁ

V roce 1931 vy‰el v ãasopise Witiko ãlánek s názvem
„Zneuznaná umělkyně,“ ve kterém autor pod ‰ifrou a.st.
líãil nelehké podmínky, v nichÏ Ïije a tvoﬁí praÏská malíﬁka OTTY SCHNEIDEROVÁ, jiÏ tehdy známá jen v úzkém okruhu pﬁátel. Dnes je situace obdobná, s tvorbou
Schneiderové se setkávají pﬁíleÏitostnû sbûratelé exlibris,
a pﬁestoÏe se její díla nacházejí v Národní galerii v Praze, UmûleckoprÛmyslovém muzeu v Praze, Moravské
galerii v Brnû, Oblastním muzeu v Litomûﬁicích ãi Albertinû ve Vídni, její tvorba nebyla zatím dostateãnû
probádána ani zhodnocena.
Stejnû tak zÛstává zahalen rou‰kou tajemství její
osobní Ïivot, do dne‰ního dne nebyla nalezena jediná
fotografie ãi podobizna Schneiderové a její Ïivotní pﬁíbûh se dá rekonstruovat jen z nûkolika málo zmínek
v soudobém tisku. Hlavními prameny o jejím studiu
a prvním období Ïivota do roku 1918 jsou její Ïádosti
o finanãní podporu Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Gesellschaft für Förderung der deutschen Wissenschaft, Literatur und Kunst in
Böhmen), 1) o závûru jejího Ïivota v âechách pak závûÈ
uloÏená ve Státním okresním archivu v Litomûﬁicích. 2)

RODINA A STUDIA
OTTY (OTTILIE) SCHNEIDEROVÁ se narodila 27. záﬁí
1875 v Litomûﬁicích. Její otec FRANZ XAVER SCHNEIDER
pÛsobil jako c. k. sekretáﬁ litomûﬁického okresního úﬁadu, matka Emilie byla dcerou profesora MUDR. VINCENZE ALEXANDRA BOCHDALKA, ãesko-rakouského anatoma a patologa pÛsobícího v Praze. Otty mûla dvû sestry, star‰í EMILII a mlad‰í PAULINE, uãitelku klavíru.
V‰echny tﬁi sestry zÛstaly svobodné a bezdûtné. Rodina

1) Archiv Akademie vûd âR, fond Die Gesellschaft zur Förderung
deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, sloÏka
OTTY S CHNEIDER . Schneiderová Ïádala o pﬁíspûvky v letech
1896–1918, celkem obdrÏela od spoleãnosti 6450 K; v roce 1928
získala od Riedlova fondu Hermína Laukotová 3000 K.
2) Státní okresní archiv Litomûﬁice se sídlem v Lovosicích, Sbírka
dokumentace, závûÈ Otty Schneiderové.

Plakát na v˘stavu A. O SBORNE – O. S CHNEIDER ,
tisk K. T ESCHNER , Leitmeritz,
pûtibarevná litografie velikosti 108:30 cm, UPM GP 187731
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Ïila od roku 1870 v b˘valé ulici Franze Josefa, dne‰ní
Masarykovû ãp. 14/422 v Litomûﬁicích, po smrti rodiãÛ
patﬁil dÛm Emilii, po její smrti zdûdila dÛm Otty.
SCHNEIDEROVÁ kreslila a malovala jiÏ od dûtství, v letech 1892–93 nav‰tûvovala v Litomûﬁicích soukromou
malíﬁskou ‰kolu EBERHARDA EYSERTA, 1893–94 pob˘vala v DráÏìanech u akademického malíﬁe SCHOLZE
a od roku 1894 studovala v Mnichovû na soukromé malíﬁské ‰kole u FRIEDRICHA FEHRA (1862–1927), 3) mezi
jehoÏ absolventy
patﬁil napﬁ. EMIL
NOLDE
nebo
CLARA
RILKE-WESTHOFF, pozdûji jej OTTY
S C H N E I D E ROVÁ
následovala do
Karlsruhe, kde
byl
jmenován
profesorem na
tamní akademii. 4)
U nûho se vyuãila
principÛm velkorysého figurálníPaul GLAESNER, lept, 95:90
ho malíﬁství, které pozdûji uplatnila ve sv˘ch obrazech. V prosinci 1896 a lednu 1898
Ïádala o podporu k dokonãení sv˘ch obrazÛ a pokraãování studia je‰tû z Mnichova. 5) Koncem roku 1898 zaslala ke své Ïádosti o podporu spoleãnosti tﬁi obrazy
(Vnitřek zámecké dílny, Večer, Stmívání), které v‰ak nebyly pﬁijaty. V následujících letech patrnû podnikla nûkteré své studijní cesty do PaﬁíÏe, po Bretani, ·panûlsku
a Itálii, dokonce pr˘ nav‰tívila Spojené státy, tyto cesty
v‰ak nejsou pramennû doloÏeny, zmiÀuje se v‰ak o nich
Paul Leppin a autor ãlánku v ãasopise The Studio. 6)

POČÁTKY SAMOSTATNÉ TVORBY
První léta 20. století byla pro Schneiderovou zﬁejmû
nejúspû‰nûj‰ím obdobím. Poprvé se s její tvorbou setkáváme v roce 1900, kdy vy‰la kniha pohádek „Deutsche
und fremde Märchen“, sebran˘ch profesorem praÏské nûmecké univerzity ADOLFEM HAUFFENEM a jeho manÏelkou KLOTHILDOU, ke které Schneiderová nakreslila ﬁadu ilustrací. 7) SnaÏila se v nich vystihnout nejen charakteristick˘ moment, osoby a prostﬁedí jednotliv˘ch
pﬁíbûhÛ, ale umûla se jim pﬁizpÛsobit i stylem své kresby, japonskou pohádku napﬁ. ilustruje ve stylu japonského dﬁevoﬁezu. V ilustracích k deseti pohádkám se setkáváme s mnoÏstvím pohádkov˘ch a nadpﬁirozen˘ch
bytostí, se Zlatovláskou, siln˘m Honzou, jednoroÏcem,
Snûhurkou a trpaslíky, Jeãmínkem, chytr˘m krejãíkem,
lesními skﬁítky a kobolty, obrem ãi drakem, které pﬁedznamenávají její zájem o oÏiven˘ svût pﬁírody, pohádkov˘ch kouzel a snÛ i v pozdûj‰í tvorbû. 8) Secese ostatnû

svût dûtské fantasie objevila jako nov˘ zdroj umûlecké
inspirace a ilustrované knihy pohádek se staly poprvé
Ïádan˘m nakladatelsk˘m artiklem. Nûkteré její ilustrace
nabízejí tématem i provedením srovnání s praÏsk˘m
mistrem pohádkov˘ch ilustrací ARTU·EM SCHEINEREM
(1863–1938), samoukem, kter˘ se od roku 1902 specializoval na ilustrování pohádek a mûl k nûmecké pozdní romantice rovnûÏ blízko. Právû v tomto srovnání je
v‰ak patrná jistá stylová nejednotnost ilustrací Schneiderové, jako by se stále znovu musela rozhodovat mezi
naturalismem a stylizací. S KLOTHILDOU HAUFFENOVOU a její rodinou ji pojilo celoÏivotní pﬁátelství a zájem
o antroposofii. Hauffenová byla mj. od roku 1913 pﬁedsedkyní Německé anthroposofické společnosti Bolzano
v Praze, ve které se angaÏovala i Schneiderová. U Hauffenov˘ch pﬁi sv˘ch ãast˘ch náv‰tûvách Prahy pob˘val
i zakladatel hnutí RUDOLF STEINER (1861–1925), jehoÏ
pﬁedná‰ek se úãastnila také Schneiderová. 9) Zdá se v‰ak,
Ïe STEINEROVA estetika na její tvorbu Ïádn˘ v˘raznûj‰í
vliv nemûla, snad právû s v˘jimkou záliby v éterick˘ch
kresbách andûlÛ ãi skﬁítkÛ a koboltÛ, které oÏivují její
ilustrace a patﬁí k nejoriginálnûj‰í ãásti její tvorby. Po
smrti Hauffenové se Schneiderová i nadále st˘kala s rodinou, zvlá‰tû s jejím synem DR. WOLFGANGEM HAUFFENEM, kter˘ pÛsobil jako vrchní komisaﬁ univerzitní
knihovny v Praze.
Od roku 1900 se OTTY SCHNEIDEROVÁ rovnûÏ více
ménû pravidelnû úãastnila vánoãních v˘stav praÏského
spolku Verein für Frauenfortschritt stejnû jako v˘stav
Spolku německých malířek v Praze, na jejichÏ v˘stavû v roce 1901 vystavovala obrazy a akvarely, zejména portréty
vynikající vûrností a Ïivou barevností, jak se o tom zmiÀuje recenzent z praÏsk˘ch novin. 10) Na konci ﬁíjna 1901
Ïádá z DráÏìan o podporu s odÛvodnûním, Ïe po ukonãení studií v Mnichovû má jako svobodná umûlkynû na

3) Künstlerinnenschule München.
4) The Studio, ã. 199, 1909, str. 325.
5) Îádosti Otty Schneider o podporu Gesellschaft z 20. 12. 1897
a 25. 1. 1899 s adresou München, Türkenstrasse 85/III,
viz pozn. 1. Od prosince 1896 Ïádala ãasto o stipendium
Spoleãnost pro podporu nûmecké vûdy, umûní a literatury
v âechách, která ji byla pﬁiznána v letech 1897, 1898, 1902,
1903, 1905 a 1906, obvykle ve v˘‰i 600 K.
6) L EPPIN , P.: Prager Exlibris-Künstlerinnen, Österreichische
Exlibris Gesellschaft, 1913, str. 31–32, The Studio, dtto
7) A DOLF a K LOTHILDA H AUFFEN : Deutsche und fremde
Märchen, Wien-Prag, 1900.
8) Tyto ilustrace v mnohém pﬁipomínají kolorované ilustrace
k pohádkám o Snûhurce, Perníkové chaloupce ãi Chytrém
krejãíkovi, tvoﬁících souãást reklamy na Hradeckou cikorku
z pozdûj‰í doby, zda je jejich autorkou také Schneiderová
v‰ak není jisté.
9) Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Veröffentlichungen
aus dem Archiv der Rudolf Steiner-Nachlassvervaltung. Dornach
1992; Kiersch, J.: Zur Entwicklung der Freien Hochschule
für Geistewissenschaft: Die Erste Klasse. Goetheanum,
Dornach 2005.
10) Viz dva v˘stﬁiÏky recenzí na uvedené v˘stavy z praÏsk˘ch novin,
pﬁiloÏené k Ïádosti Otty Schneider o podporu Gesellschaft
z 29.10.1901 s adresou Dresden, Marschallstr. 12/IV,
viz pozn. 1.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Dr. Günter MALY, lept, 137:97

Paula LÖWENSTEIN, lept, 119:84

Ditta HELLER, lept, 115:70

MUDr. Richard MAYER, lept, 120:73

Emil MASCHKA, lept, 95:75

Selma HIRSCH, lept, 113:84, 1909

H. S. BERGMANN, lept, 116:63

Dr. Gustav HAUFEN, lept, 115:74

Herbert SITTZENBERGER, lept, 115:90
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poãátku samostatné ãinnosti ãetná vydání, spojené napﬁ.
s úãastí na jmenovan˘ch v˘stavách. 11) V DráÏìanech
OTTY SCHNEIDEROVÁ zﬁejmû zÛstala i následující dva roky. V roce 1903, zﬁejmû na závûr svého pobytu, uspoﬁádala spoleãnû s mnichovsk˘m pﬁítelem A. OSBORNEM
v˘stavu ve vlastním ateliéru na tehdej‰í Marschallstrasse
12. K v˘stavû vytvoﬁila rozmûrn˘ plakát, vydan˘ jako
vícebarevná litografie tiskárnou KARL TESCHNER v Litomûﬁicích, kter˘ patﬁí k jejím nejzdaﬁilej‰ím secesním
pracím vÛbec. Postava mladé Ïeny v dlouh˘ch zﬁasen˘ch
‰atech a s paletou v ruce se v jarní krajinû s kvûtinami
a bﬁízami obrací k andílkovi, kter˘ jí podává ‰tûtec,
jakoby ji vybízel k tvorbû – klasick˘ amor v moderní alegorii vymûnil své tradiãní atributy za umûlecké náãiní.
Jemná a bohatû probarvená kresba ve v˘‰kovém formátu
je po stranách uzavﬁena dekorativními stromky s korunou a koﬁeny, ornamentálnû rámujícími nápisové ãásti

Johanna TAUBER, lept, 90:119

plakátu nahoﬁe a dole. 12) Co v‰ak na v˘stavû oba mladí
umûlci vystavovali, nám není známo.

ILUSTRACE A UŽITÁ GRAFIKA
V roce 1904 se OTTY SCHNEIDEROVÁ usadila v Praze, 13)
ateliér mûla nejprve na Staromûstském námûstí pﬁi ústí
Dlouhé ulice 9, ãp. 609/I, poté ve velkém secesním
domû v Ha‰talské ulici 6, ãp. 1072/I, kde mûl od roku
1908 ateliér i GEORG JILOVSKY. V roce 1905 zde zaloÏila Soukromou školu malby a grafiky, byla ãlenkou Klubu
německých umělkyň (Club deutscher Küstlerinen) a od
podzimu 1908 vedla v˘tvarn˘ krouÏek pﬁi spolku Frauenfortschritt, v nûmÏ vyuãovala malování portrétÛ. V roce 1904 se s její tvorbou setkáváme v nûkolika ilustracích k ãlánku profesora historie praÏské nûmecké univerzity OTTOKARA WEBERA „Der österreichische
Vormärz“ v ãasopisu Deutsche Arbeit. 14) Vût‰ina z nich je
stylizovan˘mi studiemi z malebného mûsteãka Krupky
(Graupen), jehoÏ minulosti a památkám je ãlánek vûnován. Drobné kresby v textu zachycují zdej‰í kostelík

s vysokou ‰indelovou stﬁechou, námûstí s hrázdûn˘mi
‰títy star˘ch domÛ, malebn˘ labyrint domkÛ ve stráni,
celostránková ilustrace je vûnována pohledu na gotick˘
závûr kostela a ‰títy domÛ s v˘hledem na ruiny v kopci
nad mûstem. Jsou to pastelové kresby na ‰edém papíru,
místy kolorované a doplÀované bûlobou, vût‰inou signovan˘ch znaãkou S vepsan˘m do O (která pﬁipomene
podobnou znaãku EMILA ORLIKA). S velk˘m citem si
vybírá jednotlivé motivy a komponuje je do v˘‰kov˘ch
formátÛ, pﬁiãemÏ se zaujetím zdÛrazÀuje pitoreskní detaily architektury a vegetace. Svût lidsk˘ch obydlí se zde
spojuje s okolní krajinou v nerozluãnou harmonii, která v‰em tûmto pohledÛm dodává nostalgické pohádkové kouzlo. To je zvlá‰tû patrné na stylizované kresbû stﬁedovûkého mûsta s hradbami, vûÏemi a ﬁekou, která se vine hluboko v údolí, doprovázející úvodní elegickou
báseÀ „Stará města“ (Alte Städte) od OTTY KRICKA.

Hugo LINDEMANN, lept, 94:127

V podobném stylu vznikla po roce 1905 série jejích
kreseb a akvarelÛ star˘ch statkÛ na Chebsku, o jejím pÛsobení na Chebsku je rovnûÏ zmínka v Egerländer Heimatsbuch z roku 1907. 15) Jedna pÛsobivá kolorovaná
kresba z tohoto cyklu byla reprodukována v prosinci
1909 v ãasopise The Studio, 16) kromû ní v‰ak z tohoto
souboru zatím Ïádná dal‰í díla neznáme. Uvedená
kresba velmi úzce navazuje na její práce z Krupky, je

11) TamtéÏ.
12) Plakát na v˘stavu Mnichovského malíﬁského ateliéru
A. O SBORNE – O. S CHNEIDEROVÁ v Marschallstrasse 12,
DráÏìany, UPM GP 14171, 14185, 5 barevná litografie,
velikost 108 x 30 cm, tisk K. Teschner, Leitmeritz.
O A. Osbornovi se dosud nepodaﬁilo zjistit ani základní údaje,
patrnû se dlouho umûní nevûnoval.
13) V roce 1904 Ïádala Spoleãnost pro podporu nûmecké vûdy,
umûní a literatury v âechách o pﬁíspûvek na vybavení ateliéru.
14) Deutsche Arbeit IV, 1904/05, Heft II., s. 108, 109, 112, 113,
117, 120.
15) J OHN , A LOIS : Egerländer Heimatsbuch. Cheb 1907, str. 21.
16) The Studio. Am Illustrated Magazine of Fine & Applied Art.
Roã. 48, No. 199, 1909.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

Dr. Josef LERCH, lept, 130:100

Dr. Franz Carl SCHMELKES lept, 106:77

Hedwig STADLER, lept, 119:80

Magda LEBEDA, zinkografie, 106:74

Bruno KAFKA, lept, 117:84

Karl ODKOLEK, lept, 150:95

Ernest KÜHNE, lept, 107:97

Hedwig KÜHNE, lept, 125:90

MUDr. Rudolf und Susanne RUÎIâKA,
lept, 125:83
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snad ponûkud ménû stylizovaná, podaná s vût‰í jistotou
a kolorovaná v Ïiv˘ch barvách. Její základní charakter
v‰ak zÛstává stejn˘, zachycuje malebné detaily lidsk˘ch
sídel a okolní krajiny, svûdãících o harmonickém sepûtí
svûta lidské ãinnosti se Ïivotem pﬁírody. Mnohé z tûchto kreseb by mohly pÛsobit jako ponûkud sentimentální venkovská idyla, pﬁed níÏ ji zachraÀuje právû energická kresba a Ïivá barevnost. Tyto hluboce emotivní,
v podstatû secesní stylizované kresby malebn˘ch zákoutí byly nejspí‰e nejvíce oceÀovanou souãástí její tvorby
na poãátku století. V citovaném ãlánku v The Studio se
uvádí, Ïe práce z Chebska byly vystaveny v Hellerovû
umûlecké galerii na v˘stavû mlad˘ch umûlcÛ z âech
v roce 1908, kde byla OTTY SCHNEIDEROVÁ zastoupena
nejvût‰ím souborem prací. 17)
Vedle ilustrací a exlibris se OTTY SCHNEIDEROVÁ zab˘vala jako vût‰ina tehdej‰ích umûlcÛ i dal‰ími druhy
pﬁíleÏitostné grafické práce, mezi nimiÏ nechybûly ani
plakáty. V roce 1904 vytvoﬁila jako barevnou litografii
plakát pro Vánoãní trhy nûmecko-ãesk˘ch umûlkyÀ
z rakouského Dürerova svazu se stylizovanou postavou
kleãícího andûla pﬁed rozsvícen˘m vánoãním stromem.
Plakát se v˘raznû odli‰uje od v‰ech jejích dosavadních
prací – je proveden stylizovanou obrysovou kresbou,
která uzavírá cel˘ v˘jev do kruhu, vyniká v‰ak souãasnû
jemnou a Ïivou barevností. 18) Podobnou technikou s vysokou mírou stylizace do kruhové kompozice vznikly
rovnûÏ dvû dal‰í kresby jako ilustrace k básni HEDDY
SAUEROVÉ „Lesní pohádka“, rovnûÏ oti‰tûné v Deutsche
Arbeit. 19) Pokud bychom chtûli uvaÏovat o ovlivnûní
tvorby Schneiderové antroposofick˘mi idejemi, byl by
tomu právû plakát na Vánoãní trhy a obû zmínûné ilustrace svojí v˘raznou ornamentální stylizací a opakováním kruhov˘ch forem asi z celé její tvorby nejblíÏe.
Na samotné v˘stavû vánoãních trhÛ vystavovala spoleãnû s HERMÍNOU LOUKOTOVOU, HERMÍNOU LINDNEROVOU, LILI GÖDL-BRANDHUBEROVOU aj. v˘‰e zmínûné
kresby a pastely z Krupky, reprodukované jiÏ v listopadovém ãísle Deutsche Arbeit. Recenzent v˘stavy si
v‰ímá pozornosti, kterou malíﬁka vûnuje ﬁe‰ení dekorativních úkolÛ (zejména plakátu v˘stavy), pﬁiãemÏ vedle
ornamentální stylizace zdÛrazÀuje jejich Ïivé barevné
ﬁe‰ení. 20)
Ve zcela odli‰ném stylu v‰ak vytvoﬁila v roce 1906
plakát pro Výstavu německých spolků, korporací a ústavů
v Praze, která se konala 21.–28. listopadu 1906 v zimní
zahradû nûmecké studentské koleje v Praze. Rozmûrná
barevná litografie zachycuje uprostﬁed podélného secesního formátu monumentálnû stylizovanou hlavu rytíﬁe
Bruncvíka z malostranského pilíﬁe Karlova mostu (povaÏovaného za jakéhosi patrona praÏsk˘ch nûmeck˘ch
mû‰ÈanÛ), která se svou tvrdou monumentalitou velmi
odli‰uje od její obvykle citlivé a lyrické tvorby. 21)
V roce 1912 se Schneiderová objevila mezi tﬁiceti
v˘tvarníky, mj. LILI GÖDL-BRANDHUBEROVÁ, EMIL

ORLIK, GEORG JILOVSKY ãi RICHARD TESCHNER v reprezentaãním albu „Deutsch-Böhmen im Bilde“ s 80 reprodukcemi dûl nûmecko-ãesk˘ch v˘tvarníkÛ, doprovozen˘ch texty JACOBA FÜRTHA a OSCARA WIENERA, které vy‰lo v Praze v nakladatelství A. HAASE. 22) Dal‰í knihu
Schneiderová doprovodila ilustracemi v roce 1915, tentokrát to byl soubor nûmeck˘ch povûstí z v˘chodních
a severních âech „Zur Volkskunde der Deutschen im
östlichen und nördlichen Böhmen“ od JOSEFA BENDELA,
vûnovan˘ Ïivotu obyvatel a místním povûstem od Orlick˘ch hor, pﬁes Krkono‰e a Jizerské hory aÏ po Dûãín
a ·luknovsko. 23) Mimo drobn˘ch pohledÛ na mûsta
nebo krajinu v textu je vût‰ina celostránkov˘ch ilustrací
vûnována právû krajov˘m pohádkám a povûstem, kter˘mi byla jiÏ známá od vydání sbírky ADOLFA HAUFFENA
„Deutsche und fremde Märchen“ v roce 1900. Jak se zmûnil zpÛsob jejího podání pohádkov˘ch scén mÛÏeme
posoudit ve v˘jevech pﬁíbûhÛ o Krakono‰ovi, povûstech
o Kittelovi, trpaslících nebo divém muÏi, pohádce
o Tﬁech psech ãi Ptaãí louce. Zmizely témûﬁ zcela prvky
secesní stylizace a nûkteré z nov˘ch kreseb jsou jednodu‰í a pﬁehlednûj‰í v detailu i celkové kompozici. Zajímavûj‰í se zdá b˘t nûkolik kreseb, které více ãerpají z reality, jako úvodní kolorovaná kresba prÛvodu venkovské
svatby v otevﬁené krajinû nebo interiér jablonecké
brusírny skla. V kaÏdém pﬁípadû její povûst ilustrátorky
nûmecko-ãesk˘ch pohádek a povûstí byla dobﬁe známa
a uznávána, a zﬁejmû podobn˘ch ilustrací vytvoﬁila je‰tû
daleko více, neÏ dosud známe.

MALÍŘSKÉ DÍLO
Samotná malba patﬁila k hlavním oborÛm OTTY
SCHNEIDEROVÉ a malba portrétÛ, zejména dûtsk˘ch,
znamenala pro ni také jeden z hlavních pﬁíjmÛ a zdrojÛ
obÏivy po cel˘ Ïivot. Koncem roku 1898 zaslala ke své
Ïádosti o podporu spoleãnosti tﬁi obrazy (Vnitřek zá-

17) TamtéÏ.
18) V˘stavní plakát Weihnachts Messe der Künstlerinnen – Sektion
der Dürerbundes in Österreich, 1904, 109 x 81 cm, barevná
litografie, UPM GP 14191; viz téÏ ilustraci v Deutsche Arbeit
IV, 1904/05, Heft 3, s. 225.
19) Deutsche Arbeit IV, Heft V., 1904/05, s. 352 a 353;
originály obou kreseb jsou uloÏeny v grafické sbírce Národní
galerie v Praze.
20) Die Weinachtsmesse unserer deutsch-böhmischen
Künstlerinnen. In: Deutsche Arbeit, 1904/1905, Heft III,
s. 225.
21) Plakát Ausstelung der deutschen Vereine, Korporationen
und Anstalten Prags 1906, A. Haase Prag, barevná litografie
109 x 59,5 cm, UPM GP 26775; viz téÏ Nûmeckojazyãná
literatura z Prahy a ãesk˘ch zemí. KniÏní umûní a plakát
1900–1939, v˘stavní katalog, UmûleckoprÛmyslové muzeum
v Praze, 2006, s. 107, 130; Mezery v historii 1890–1938.
Polemick˘ duch stﬁední Evropy – Nûmci, Îidé, âe‰i. V˘stavní
katalog Galerie hl. mûsta Prahy, 1994, obr. s. 94.
22) J ACOB F ÜRTH , O SKAR W IENER : Deutsch-Böhmen im Bilde.
80 Blätter deutsch-böhmischen Künstler. Nakladatelství
A. Haase, Praha 1912.
23) B ENDEL , J OSEF : Zur Volkskunde der Deutschen im östlichen
und nördlichen Böhmen, Prag 1915.
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MUDr. J. BUMBA, lept, 123:85

J. KOERTING, lept, 132:97

Dr. Fritz STRANSKY, lept, 125:89

Dr. Rudolf LAVATSCHEK, lept, 100:75

Dr. Franz und Rosemarie WEISSER,
lept, 106:69

Liza SCHÜK, lept, 115:80

William B. REIS, lept, 135:95

Dr. Ferdinand SWOBODA, lept, 118:86

Anne Marie WESTEN, lept, 115:80
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mecké dílny, Večer, Stmívání), o nichÏ se v˘znamn˘ malíﬁ VIKTOR BARVITIUS, kter˘ pÛsobil ve v˘boru v˘tvarné
sekce spoleãnosti, ve svém posudku vyjádﬁil takto:
„Aãkoli se zvlá‰tní zpÛsob, jak˘m pozoruje pﬁírodu, zdá
podivn˘ a tím opravdu pÛsobí nepﬁíjemnû, pﬁece nemÛÏe b˘t sl. Schneiderové upﬁeno nadání. BohuÏel si
v‰ak osvojila jistou man˘ru, od níÏ se jiÏ zﬁejmû nemÛÏe osvobodit.“ 24) Co mûl vlastnû realista BARVITIUS na
mysli, není zcela jasné. Posudek se t˘kal zmínûn˘ch malíﬁsk˘ch studií, s nejvût‰í pravdûpodobností Barvitius
kritizoval jejich náladovost, uvolnûnou malbu a secesní

Jette BERNT, lept, 80:120, cca 1920

stylizaci, která se v‰ak v˘raznûji projevovala v jejích kresbách neÏ obrazech. V dÛsledku nepﬁíznivého posudku ji
tentokrát Ïádná podpora nebyla udûlena. BohuÏel Ïádn˘ z tûchto obrazÛ zatím neznáme.
Na Vánoãních trzích nûmecko-ãesk˘ch umûlkyÀ
v prosinci 1904 vystavila OTTY SCHNEIDEROVÁ dva
obrazy, Podzimní bouři a Březový hájek. 25) Podle recenzenta obraz Podzimní bouře pÛsobí „jako intarsie nebo
v˘‰ivka“, svûÏest podání naopak oceÀuje na obraze Březový hájek. V letech 1904–1911 se Schneiderová pravidelnû úãastnila podzimních v˘stav Spolku nûmeck˘ch
umûlcÛ z âech v praÏském Rudolfinu, kde vystavovala
své práce po boku EMILA ORLIKA, RICHARDA TESCHNERA, ALFREDA JUSTITZE ãi GEORGA JILOVSKÉHO. Dobová
kritika oceÀovala Schneiderovou jako v˘bornou portrétistku i krajináﬁku, napﬁ. v recenzi LXVI. v˘roãní v˘stavy Krasoumné jednoty v ãasopise Die christliche Kunst,
nûkteré z vystaven˘ch prací byly také reprodukovány
v Deutsche Arbeit 1906. 26) Obraz Večerní nálada, v˘jimeãnû signovan˘ a datovan˘ rokem 1905, je pohled
z mostku na ﬁadu venkovsk˘ch domÛ podél cesty a potoka, v jehoÏ vlnkách se odráÏí svûtlej‰í nebe, které na
obraze komponovaném z vysokého nadhledu není ve
skuteãnosti vidût. Druhá práce vystavená na této v˘stavû
byla velká kompozice Žal (Reue), která pﬁedstavuje
Ïensk˘ akt v Ïivotní velikosti, spojen˘ s krajinou v sym-

bolickou kompozici. Shrbená nahá Ïena kráãí se sklonûnou hlavou, dÏbánem a holí pﬁes m˘tinu k potoku. Rozpor mezi její nahotou a reáln˘m pﬁírodním prostﬁedím
nutí diváka chápat obraz jako novodobou alegorii nebo
symbolick˘ obraz pramáti Evy, poznamenané dûdiãn˘m
hﬁíchem. Îena není ve skuteãností stará ani slabá, její
únava a vyprahlost má proto spí‰e duchovní ãi pﬁímo metafyzické dÛvody. Také tento obraz je vedle svého námûtu
zajímav˘ pﬁedev‰ím uvolnûn˘m malíﬁsk˘m podáním.
Dal‰í obrazy známe vût‰inou pouze podle názvÛ z katalogÛ v˘stav Spolku nûmeck˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ

Mike KUTZLER, lept, 80:102

v âechách nebo Ïádostí OTTY SCHNEIDEROVÉ Spoleãnosti pro podporu nûmecké vûdy, umûní a literatury.
V roce 1907 vystavovala v Rudolfinu se Spolkem nûmeck˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ v âechách Podobiznu
(ã. 47), Chmurný den (ã. 49) a zejména obraz Poslední
svého rodu (Die Letzten ihres Stammes, ã. 48), kter˘ jiÏ
v roce 1906 nabízela k nákupu pro Geselschaft. Obraz se
nedochoval, neznáme jeho reprodukci ani ãeho se vlastnû
t˘kal, podle názvu mohl b˘t ale jedním z indiánsk˘ch motivÛ, které si pﬁivezla ze své cesty po Spojen˘ch státech.
V roce 1908 pﬁedstavila OTTY SCHNEIDEROVÁ na v˘stavû Spolku německých výtvarných umělců v Čechách
v Rudolfinu jeden ze sv˘ch nejvíce reprezentativních
obrazÛ, rozmûrnou Houslistku, kterou zakoupila do své
sbírky nûmecká sekce Moderní galerie za 1500 zlat˘ch. 27) Mladá a velmi pohledná Ïena s ‰irok˘m sece24) Posudek Viktora Barvitia zaslan˘ch studií Otty Schneider
z 21. 11. 1898, viz pozn. 1; díla uvádûná v Ïádostech
Spoleãnosti pro podporu nûmecké vûdy, umûní a literatury
v âechách v letech 1898–99 se pravdûpodobnû nedochovala.
25) Die Weinachtsmesse unserer deutsch-böhmischen
Künstlerinnen. In: Deutsche Arbeit, 1904/1905, Heft III,
s. 225.
26) Von der LXVI. Jahresausstellung in Prag. In: Die christliche
Kunst, 1904/05, s. 277.
27) OTTY S CHNEIDEROVÁ : Houslistka, kol. 1905, olej, plátno, 200
x 82,5 cm, znaãeno vlevo dole: Otty Schneider, Národní galerie
v Praze, inv. ã. O 4094.
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sním úãesem hust˘ch vlasÛ, svázan˘ch na temeni, v ‰irokém secesním baretu a dlouhé sukni, penál s houslemi a noty v pravém podpaÏí a levou rukou v kapse
svrchníku, stojí v uvolnûném kontrapostu pﬁímo proti
nám. Obraz je pozoruhodn˘ pro své volné malíﬁské provedení, zejména v˘stiÏné podání povrchové textury jejího vkusného obleãení v anglickém stylu, sametového
baretu, tﬁíãtvrteãního károvaného svrchníku s hedvábn˘mi záloÏkami a rovnûÏ vzorované suknû aÏ po lesklé
‰piãky jejích bot. V kontrastu s malíﬁsky bravurním podáním obleãení není prostﬁedí portrétované nijak cha-

MUDr. Rudolf RUÎIâKA, lept, 78:111

rakterizováno, mladá Ïena stojí pﬁed prázdnou stûnou,
na níÏ je patrn˘ pouze její stín. Neménû znepokojující je
i pohled tmav˘ch oãí pﬁímo z obrazu na diváka a jakoby pﬁekvapen˘ a souãasnû zasnûn˘ v˘raz mladé Ïeny.
Nepochybnû se v tomto pﬁípadû jedná o portrét, obraz
v‰ak naznaãuje více: Ïivotní velikost portrétované,
prázdn˘ prostor okolo ní s v˘jimkou hry svûtla a stínu,
a její pﬁímo upﬁen˘ pohled klade jakoby otázku po
smyslu existence, na niÏ nenachází Ïádnou jednoznaãnou odpovûì. Právû tím pﬁipomíná o nûco pozdûj‰í,
rovnûÏ velmi volnû malované a vyhrocenû existenciální
autoportréty RICHARDA GERSTELA.
Dvû krajiny OTTY SCHNEIDEROVÉ se dochovaly v Litomûﬁicích, první ze sbírky Severoãeské galerie ukazuje
monumentální horsk˘ masiv s ﬁadou vrcholÛ v nûkolika
plánech, nad nímÏ z mrakÛ vystupují paprsky sluneãního svitu, kter˘ svûdãí o vlivu romantick˘ch krajin CASPARA DAVIDA FRIEDRICHA. Druh˘ olej je signovan˘,
pﬁedstavuje kostel sv. Kateřiny v Libotenicích a pochází ze
sbírky Okresního muzea Litomûﬁice. Pohled z bﬁehu obce Lounky na Roudnicku zachycuje bﬁeh Labe s bujnou
vegetací v podzimních barvách, vlevo zakonãen˘ mohutnû rozko‰atûl˘m stromem, jehoÏ vûtve tvoﬁí na pozadí jasné oblohy jak˘si pﬁírodní rámec nad kostelíkem na
druhém bﬁehu Labe. Obraz je naplnûn pro OTTY charakteristickou harmonií lidského a pﬁírodního svûta. 28)
V roce 1910 se ve své recenzi na praÏskou v˘stavu

o OTTY SCHNEIDEROVÉ pochvalnû zmiÀuje EMIL
UTITZ. 29) V roce 1911 vystavovala na pravidelné v˘stavû
spolku portrét známého praÏského básníka HUGO SALUSE (123), dále krajinu Podzim (101) a nakonec zﬁejmû
symbolick˘ obraz Indiánská chatrč (108), pro kter˘ si
moÏná pﬁivezla motiv ze své cesty po Americe. Následujícího roku nabízela Schneiderová Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v âechách k nákupu
celkem sedm obrazÛ, mezi nimi uveden˘ Portrét Hugo
Saluse, dále Portrét dítěte, Podzim, dále akvarel Zvonečky, 30) Selský dům v Českém lese a Kytici květin, zda byly

Maru‰a SCHÜK, lept, 70:115

nûkteré z tûchto obrazÛ odkoupeny, nevíme. 31) Naposledy nabízela Spoleãnosti pro podporu k nákupu tﬁi své
práce v roce 1917: Jiřiny, Maloměstské zákoutí a zﬁejmû
grafické Satiry a žerty.
V následujícím roce 1913 byl v prestiÏní roãence
Österreichische Exlibris Gesellschaft uveﬁejnûn ãlánek
o Schneiderové od známého praÏského básníka a romanopisce PAULA LEPPINA, kter˘ velmi v˘stiÏnû hodnotí
celou její tvorbu, na pﬁedním místû vyzdvihuje její citlivost pro tlumoãení pﬁírody a zejména poetick˘ch motivÛ z jejího rodného kraje a pohádkov˘ch scén, kter˘mi
se stala asi nejvíce známá: „Široce malované obrazy Otty
Schneiderové a její pastely a studie manifestují neomezenou oddanost přírodě, jemně nervní spoluprožívání jejich
krás a účinků. Její styl není monumentální, spíše zachycuje kontemplativní realitu jejich prožitků, kdy zcela mizí
dekorace a na její místo nastupuje laskavá, pohádkově
půvabná fantastičnost, oživující les kobolty a všemožnou

28) D OSKOâIL : Otty Schneider. In: Krajina Litomûﬁicka a âeského
stﬁedohoﬁí v promûnách malíﬁsk˘ch slohÛ 19. a 20. století (do
roku 1945). Edice Malíﬁi Litomûﬁicka, sv. 5, Praha-Litomûﬁice
2000, s. 59–61.
29) E MIL U TITZ : Deutsch-böhmischer Kunst Frühling. In: Deutsche
Kunst und Decorationen, ã. 25, 1910, s. 401.
30) OTTY S CHNEIDER : Zvonečky, akvarel, ve Sbírce kresby Národní
galerie v Praze, K 18320.
31) Îádosti Otty Schneiderové o podporu Geselschaft... z roku
1912. Viz pozn. ã. 1.
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trpaslicí spřeží, která silami a tajemstvími bylin a kořínků
tropí veselá kouzla. Otty Schneiderová procestovala Ameriku, pohlédla do nebes jihu a pokusila se poznat světelnější
obrazy barev ve slunci Španělska. Avšak její nejlepší a nejpoctivější obrazy jsou naplněny věrností vlasti, její motivy
z německo-českých hor, drobné krajinářské skici, které si
přináší do svého pražského atelieru po uplynulém létě, promlouvají k srdci.“ 32) ZmiÀuje se v‰ak také o jejích portrétech, které svûdãí o jejím pozoruhodném nadáním
pro jemnou psychologickou anal˘zu, stejnû jako o jejích
exlibris, které „se drží jejího dřívějšího způsobu poněkud
odlišné stylistické symboliky.“
Za první svûtové války, v roce 1916, je doloÏen pobyt
Schneiderové v Arlesheimu 33) ve ·v˘carsku, vzhledem
k blízkosti Dornachu je moÏné usuzovat na souvislost
pobytu s jejím zájmem o antroposofii. Do Dornachu se
v dobû první svûtové války uchylovali ãetní stoupenci antroposofického hnutí, aby se úãastnili budování pÛvodního Goetheana, napﬁ. malíﬁ RICHARD POLLAK-KARLÍN
(1867–1945) se svou Ïenou HILDOU (1874–1945), kteﬁí se podíleli na malíﬁské v˘zdobû kopule pÛvodního
chrámu, jenÏ byl zniãen poÏárem v roce 1922.

EXLIBRIS
Elibris OTTY SCHNEIDEROVÉ zatím známe ze dvou
vût‰ích souborÛ: sbírky ING. MILANA HUMPLÍKA (22 exlibris) a sbírky Oblastního muzea v Litomûﬁicích (21 exlibris). 34) V‰echna exlibris jsou provedena technikou leptu, ãasto kombinovaného s akvatintou, vût‰inou v mûkkém hnûdém nebo béÏovém tisku, ojedinûle modrém,
s jedinou v˘jimkou, kdy se jedná o tiskem reprodukovanou perokresbou. 35) Svá exlibris Schneiderová znaãila
monogramem S vepsaném v O nebo cel˘m jménem zakomponovan˘m ve fasetû. V nûkolika pﬁípadech je exlibris signováno pod fasetou tuÏkou, ve tﬁech pﬁípadech není exlibris znaãeno vÛbec. 36) Pﬁesnû datovat mÛÏeme sedm exlibris, o ‰esti psal PAUL LEPPIN (1913) a zmínûna
jsou i v ãlánku LUDWIGA HESSHEIMERA, 37) exlibris FRITZE STRANSKÉHO je uvedeno v roãence Österreichische
Exlibris Gesellschaft z roku 1916, ostatní vznikla zﬁejmû
vût‰inou ve stejném období. Klientelu tvoﬁila praÏská inteligence, zastoupeni jsou hlavnû lékaﬁi, soudci, politici,
ãást motivÛ exlibris souvisí s rodn˘m mûstem Litomûﬁice a âesk˘m stﬁedohoﬁím. Dvû exlibris, JETTE BERNT
a FRANZ CARL SCHMELKES, byla vyhotovena pro pﬁátele
z Nûmecké antroposofické spoleãnosti Bolzano v Praze.
K vrcholnû secesním exlibris s polonah˘mi dívkami
s rÛÏemi ve vlasech a dekorativním kvûtinov˘m rámováním patﬁí exlibris pro DR. PAULA GLAESSNERA, kde jsou
dívky hned tﬁi spoleãnû se dvûma páry andílkÛ, kteﬁí
drÏí v rukou kvûtinovou girlandu s ováln˘m znakem
mûsta Lovosice, nebo exlibris pro DR. GÜNTERA MALYHO
s dívkou hrající na struny napnuté mezi vûtvemi rÛÏového keﬁe vyrÛstajícího z lebky ãi dívkou tanãící v rÛÏovém loubí s putti drÏícím rozevﬁenou knihu pro PAULU

LÖWENSTEIN. Obdobnou orientálnû pÛvabnou taneãnici s girlandou rÛÏov˘ch kvûtÛ najdeme na exlibris pro
HUGO SAMUELA BERGMANNA, Ïidovského filozofa, zakladatele a ﬁeditele Národní knihovny v Jeruzalémû,
pozdûj‰ího dûkana Hebrejské univerzity tamtéÏ, kter˘
v letech 1907–1919 pÛsobil jako knihovník v praÏské
univerzitní knihovnû. Lyrické v˘hledy do pﬁírody, snad
na krajinu âeského stﬁedohoﬁí, najdeme na exlibris
JOHANNY TAUBER, s dívkou v secesních ‰atech a dekorativní vázou s rÛÏemi, témûﬁ totoÏné jsou exlibris pro
DITTU HELLER a ANNEMARII WESTEN, které se li‰í jen
pﬁítomnosti putti hrajícího na stylizovanou harfu. Romantické pohledy do krajiny tím v‰ak nekonãí, v exlibris pro MUDR. RICHARDA MAYERA pohlíÏí dvojice v secesních ‰atech do údolí a na hradní zﬁíceninu na protûj‰ím kopci, opût doprovázena dvûma putti, podobnû
jako dvojice v soudobém obleãení na exlibris pro DR.
GUSTAVA HAUFFENA, zﬁejmû ze spﬁátelené rodiny Hauffenov˘ch, znám˘ obraz Poutníka nad mořem mlh C. D.
FRIEDRICHA pﬁipomíná exlibris pro EMILA MASCHKA.
Motiv hudoucích, pûjících ãi ãtoucích putti se u Schneiderové opakuje ãasto, napﬁ. v exlibris pro SELMU
HIRSCH, HERBERTA SITTZENBERGERA ãi DR. JOSEFA
LERCHA, na kterém putti pﬁedává zlomené srdce muÏi
v úboru soudce.
Na vût‰inû exlibris se objevují nejrÛznûj‰í topografické
motivy, mnohé spojeny s Prahou, která se objevuje uprostﬁed dekorativního rámce nejãastûji s v˘hledem na
Hradãany, napﬁ. v exlibris pro F. C. SCHMELKESE, kde
jsou na okenním parapetu umístûny symboly jeho zamûstnání (chemické baÀky) ãi na exlibris pro HEDWIGU
STADLER, v nûmÏ na parapetu leÏí otevﬁená kniha a hyacint v kvûtináãi. Noãní pohled skrze rÛÏové loubí na
chrám sv. Mikulá‰e na Malé Stranû sk˘tá exlibris pro
MAGDU LEBEDA, exlibris pro profesora právnické fakul-

32) L EPPIN , PAUL : Prager Exlibris-Künstlerinnen. In:
Österreichische Exlibris Gesellschaft, 1913, str. 31–32.
33) Îádost Spoleãnosti pro podporu nûmecké vûdy, umûní
a literatury v âechách z r. 1916.
34) 9 exlibris je v obou sbírkách shodn˘ch
35) Exlibris M AGDA L EBEDA .
36) Exlibris J ETTE B ERNT , exlibris M AGDA L EBEDA , exlibris
F RITZ S TRANSK¯.
37) L EPPIN , P.: Prager Exlibris-Künstlerinnen, Österreichische
Exlibris Gesellschaft, 1913, s. 31–32.
H EISSHEIMER , L.: Exlibrisschau. Ex libris Buchkunst und
angewandte Graphik. 1914.
Exlibris S ELMA H IRSCH , 1910, exlibris PAUL G LAESSNER ,
1911, Exlibris Günter Maly, 1912, exlibris H UGO
L INDEMANN , 1912, exlibris J OHANNA TAUBER , 1912,
exlibris H. S. B ERGMANN , 1913
38) OTTY S CHNEIDER : Sonderbare Kauze. Graphische Phantasien.
Praemie des Kunstvereins für Böhmen 1921, Sechs farbige
Steindrucke, Kunstverein für Böhmen, Praha 1921.
39) J OSEF K ROUTVOR : Richard Teschner – Mistr dutého zrcadla. In:
Mezery v historii 1890–1938. Polemick˘ duch stﬁední Evropy –
Nûmci, âe‰i, Îidé. V˘stavní katalog, Galerie hlavního mûsta
Prahy, 1994, s. 86.
40) OTTY S CHNEIDER . In: Deutsche Heimat, 1927, str. 331–332.
41) Plakát pro v˘stavu Krasoumné jednoty pro âeskoslovensko,
1929/30, velikost 75 x 65 cm, UPM GP 9970.
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ty, poslance a nevlastního bratrance FRANZE KAFKY BRUNO KAFKU zachycuje pohled na ark˘ﬁ Karolina a souãasnû vstup do Stavovského divadla naproti. Motiv z Litomûﬁic se objevuje na exlibris pro KARLA ODKOLKA, zámek v âíÏkovicích s loveck˘m v˘jevem je vyobrazen na
exlibris pro majitele ãíÏkovického panství ERNESTA KÜHNEHO, a pro jeho manÏelku HEDWIGU s v˘hledem na nedalek˘ hrad Ko‰Èálov. U okna s v˘hledem na hrad Bezdûz a Máchovo jezero si prohlíÏejí knihu dvû malé holãiãky na exlibris pro MUDR. RUDOLFA RÒÎIâKU a jeho
Ïenu SUSANNE. Dr. RÛÏiãka mûl rovnûÏ své vlastní exlibris se záti‰ím s lékaﬁsk˘mi knihami, lékárniãkou, obinadly, skalpely a zednáﬁsk˘m znakem. Krajinu âeského
stﬁedohoﬁí pﬁipomíná i mûsteãko na úpatí kopce se zﬁíceninou hradu na exlibris MUDR. J. BUMBY. Celou sbírkou topografick˘ch motivÛ je exlibris J. KOERTINGA, lékaﬁe a cestovatele, na nûmÏ se setkávám s pohledy na exotické ostrovy, parníkem uprostﬁed a dole pohledem na
Hradãany, a exlibris WILLIAMA B. REISE, lékaﬁe pÛsobícího v Africe. Parník a neznámé pobﬁeÏí je i na exlibris
pro HUGO LINDEMANNA, dal‰ího lékaﬁe-cestovatele.
Právnické povolání naznaãuje na exlibris Ïidovského
právníka, kter˘ zahynul v Osvûtimi, DR. FRITZE STRANSKÉHO, postava soudce v historickém kost˘mu, jak váÏí
na vahách hﬁí‰níka a svûtce, ãi sova s knihou na exlibris
DR. RUDOLFA LAWATSCHEKA. Z pozdûj‰ího období pochází exlibris DR. FERDINANDA SWOBODY, snad totoÏného s editorem sborníku „Kunst des Egerlandes“ z roku
1938. Odli‰nou poetiku mají dvû karikující exlibris pro
JETTE BERNT a MIKE KUTZERA.

„PODIVÍNOVÉ“
Ve dvacát˘ch letech SCHNEIDEROVÁ vystavovala
s Krasoumnou jednotou (Kunstvereinem) spoleãnû s nûmeck˘mi malíﬁkami LILLI GÖDL-BRANDHUBEROVOU
a KATHARINOU SCHÄFFNEROVOU, mezi jejími pracemi
najdeme hlavnû portréty, krajiny, záti‰í, kresby a grafiku.
V roce 1921 vydala Krasoumná jednota jako ãlenskou
prémii soubor jejích ‰esti barevn˘ch satirick˘ch litografií v nûmecké i ãeské mutaci s názvem „Podivínové“,
v nûmecké verzi „Sonderbare Käuze“, v podtitulu oznaãené jako grafické fantazie. 38) Obrazy neobvykle stylizovan˘ch alegorií z hmyzího svûta s názvy jako Společenství, Tajemství, Hold, Gratulant, Kritik nebo Procházka
jsou ironickou satirou ze Ïivota praÏské nûmecké men‰iny, ãasto unikající do ﬁí‰e pohádek, povûstí a fantazie,
která zde nachází svÛj pitvorn˘ obraz ve svûtû broukÛ
a hmyzu. Ten objevil jiÏ na poãátku století mlad‰í vrstevník Schneiderové, grafik, malíﬁ a loutkáﬁ a pﬁítel PAULA LEPPINA RICHARD TESCHNER (1879–1948), jehoÏ
osud má se Ïivotem Schneiderové leccos spoleãného.
Schneiderová jeho dílo nepochybnû dobﬁe znala, osobnû ho poznala nejspí‰e jiÏ v Litomûﬁicích, kde TESCHNERÒV otec KARL vedl litografickou dílnu a tiskárnu, v níÏ
Schneiderová v roce 1903 vydala plakát pro svou dráÏ-

ìanskou v˘stavu. „V‰elijaká tykadla, krovky, ãlánkované
konãetiny a vypoulené oãi dodávají titûrn˘m pﬁí‰erkám
odpudiv˘, ale také zábavn˘ vzhled. Kupodivu se tento
niÏ‰í druh ÏivoãichÛ aÏ nápadnû podobá lidské spoleãnosti a jejímu vûãnému hemÏení...“, charakterizuje
TeschnerÛv svût broukÛ a hmyzu JOSEF KROUTVOR. 39)
Poãátkem dvacát˘ch let pÛsobí v‰ak tento pitvorn˘ svût
v praÏském prostﬁedí jako vysloven˘ anachronismus nebo k˘ã, ukazuje, Ïe pﬁedstavov˘ svût nûmecké men‰iny
byl stále více zamûﬁen do minulosti, vracel se rád do
pﬁedváleãné doby a romantiky staré monarchie na pﬁelomu století.

POSLEDNÍ VÝSTAVY A PRÁCE
V roce 1927 se na Staré radnici v jejích rodn˘ch Litomûﬁicích konala v˘stava k 700. v˘roãí zaloÏení mûsta,
v‰ichni vystavující regionální umûlci mûli svÛj medailonek ve zvlá‰tním ãísle Deutsche Heimat. 40) SCHNEIDEROVÁ se na v˘stavû pﬁedstavila v˘bûrem ze své dosavadní
tvorby – obrazem Moje matka, grafick˘mi Pohledy z Litoměřic, temperou Pohádková země blahobytu a souborem litografií Podivínové (1921). Autor pﬁíspûvku
o Schneiderové v Deutsche Heimat z nedostatku lep‰ího
názoru cituje hodnocení její tvorby z pera PAULA LEPPINA, uveﬁejnûné v roãence Österreichische Exlibris Gesellschaft (1913). âlánek je doprovázen˘ reprodukcemi jejích
leptÛ Střekov a Litoměřice s pohledem na jezuitsk˘ kostel
a kolej, které byly zﬁejmû rovnûÏ na v˘stavû zastoupeny
a nijak zásadnû se neodli‰ují od jejích dﬁívûj‰ích krajinn˘ch kreseb z Krupky nebo Chebska.
V roce 1929 doprovodila humornou kresbou pﬁeváÏnû písmov˘ plakát ku pﬁíleÏitosti pﬁestûhování v˘stav
Krasoumné jednoty (Kunstvereinu) z Rudolfina do P‰trosovy ulice 12 ve Vojtû‰ské ãtvrti na Novém Mûstû, kde
se konala od 5. ﬁíjna 1929 její první v˘stava „Podobizny
ze 16. až 19. století z pražského majetku“ (pﬁipravená DR.
HUGO FEIGLEM). Dvojice komick˘ch muÏÛ s deskami
a koleãkem s navr‰en˘mi obrazy se snaÏí bez úhony pﬁemístit umûlecká díla do nové galerie. Jak je patrné, dovedla se pﬁizpÛsobit stylu zakázky ve zcela vûcném, karikaturním podání. Její zﬁejmû poslední plakát, kter˘ vytvoﬁila pro Pražskou Eurythmii, byl vystaven na Taneãní
v˘stavû v praÏském Mánesu v roce 1936. 41)
V roce 1930 uspoﬁádal Spolek nûmeck˘ch umûlkyÀ
v galerii André v Hornické ulici v Praze OTTY SCHNEIDEROVÉ soubornou v˘stavu, na níÏ byla kromû dûtsk˘ch
podobizen, kvûtinov˘ch záti‰í a satirick˘ch kreseb vystavena i plastická Maska Nietzscheho. O v˘stavû vy‰el jiÏ
v úvodu zmínûn˘ ãlánek v ãasopise Witiko: v˘stava byla
umístûna ve tﬁech místnostech, v malém kabinetu byly
soustﬁedûny cenné ilustraãní kresby, vût‰í prostor byl naplnûn mnoha Ïivû a v˘stiÏnû malovan˘mi dûtsk˘mi podobiznami, které tvoﬁily zﬁejmû jeden z hlavních zdrojÛ
její obÏivy. Ve tﬁetí místnosti byla vystavena pﬁeváÏnû
akvarelová kvûtinová záti‰í, velmi jemné, vzdu‰nû pomí-
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„Ječmínek“, ilustrace k pohádkám
A. a K. H AUFFEN : Deutsche und fremde Märchen, 1900

„Z jablonecka“, ilustrace z knihy J. B ENDLA : Zur Volkskunde…, 1915

jivé, které zachycují v‰echny odstíny originálu… Redaktor (a.st.) z Bohemie se pokou‰í také o celkové zhodnocení její dosavadní tvorby: „Aãkoli Otty Schneider
v Praze jiÏ pracuje tak dlouhá léta, vûrna sv˘m ideálÛm,
je známa a cenûna pouze mal˘m kruhem sv˘ch pﬁátel,
‰ir‰í veﬁejnosti takﬁka neznáma... Kde v‰ak jsou nûmeãtí nakladatelé, kteﬁí by tento v˘razn˘ talent, v této oblasti Ïádn˘m umûlcem ve vlasti nepﬁekonan˘, chtûli vyuÏít? Kdyby Otty Schneider Ïila v DráÏìanech nebo
Mnichovû, neshromáÏdila by patrnû také Ïádné zlaté
poklady, ale jistû by nalezla uplatnûní, v nûmÏ by se její
talent mohl svobodnû a k vlastní spokojenosti vyÏít.
V Praze v‰ak bojuje je‰tû dnes hoﬁk˘ boj o denní chléb.
Klub nûmeck˘ch umûlkyÀ uãinil nyní její samostatnou
v˘stavou rozhodn˘ krok k jejímu váÏnému uznání.“ 42)
Tyto pﬁedstavy o nadcházejícím zhodnocení jejího díla
se v‰ak nemohly vyplnit, doba pokroãila a o pohádky ãi
náladové krajiny uÏ nebyl Ïádn˘ zájem.
Zajímav˘ je snad pouze pﬁíbûh Nietzscheovy masky,
kterou zﬁejmû vytvoﬁila je‰tû v pﬁedváleãném období.
Dokládá nejen její zájem o kultovního básníka-filozofa
pﬁelomu století a hlasatele jednoty umûní a Ïivota, kte-

rá jí byla patrnû rovnûÏ blízká. Bûhem jejího prvního
pobytu v DráÏìanech ji jistû nezÛstala utajena Nietzscheova pﬁítomnost v posledních letech jeho Ïivota
v Röckenu u DráÏìan a ve V˘maru a jistû k ní dolehla
zpráva o jeho smrti 25. 8. 1900. Bûhem druhého dráÏìanského pobytu se nepochybnû rovnûÏ dozvûdûla zprávy o práci MAXE KLINGERA na Nietzscheovû bustû
(1898, 1902–05), která byla mnohokrát publikována
a kterou zﬁejmû mohla vidût i v originálu ve V˘maru nebo v Lipsku. 43) Nejspí‰e právû v tûchto letech vytvoﬁila
vlastní masku Nietzscheho, která se díky souhﬁe okolností nakonec stala populárním a v tisících kopií vyrábûn˘m suven˘rem, dostupn˘m ve v‰ech ﬁí‰sk˘ch umûleck˘ch obchodech, aniÏ mûl nûkdo tu‰ení o jejím autorství.
Poslední zmínky o tvorbû Schneiderové pocházejí
z roku 1937, kdy stylizovan˘mi tu‰ov˘mi kresbami doprovodila básnû na staropraÏské motivy IRENY TOTHOVÉ „Prager Bilder“ vydanou v typografii a nakladatelství
RICHARDA PAULUSE. 44) Vedle exlibris jsou to patrnû jediné známé praÏské pohledy Schneiderové, které ãerpají
z osvûdãené zásobárny praÏsk˘ch zákoutí: Na Star˘ch
zámeck˘ch schodech, Malá Strana, Staré Mûsto s pohledem z ústí Dlouhé ulice na Staromûstské námûstí a radnici, Morov˘ sloup na Maltézském námûstí, pohled od
Belvedéru na Bílou a Hladovou vûÏ (Daliborku), rotunda sv. Martina na Vy‰ehradû, noãní obrázek z ¤etûzové
ulice, tiché zákoutí na Pûtikostelním námûstí, nakonec
VytouÏen˘ zámek a neobyãejná veãeﬁe, celkem dvanáct
kreseb rámovan˘ch názvy básní v ozdobném kurentu
ukazují pouze zmûnu techniky spí‰e neÏ kompozice
a ducha idylick˘ch praÏsk˘ch zákoutí. Náladovost básní
a ilustrací se v‰ak jen tûÏce sná‰í s expresivním hranat˘m
kurentem, takÏe v˘sledn˘ dojem je ponûkud rozpaãit˘.
Pﬁesto bylo vydání v Bohemii a dal‰ích nûmeck˘ch listech uvítáno jako první kniha ﬁady „Sudetoněmecké umělecké tisky“ (Sudetendeutscher Kunst-schrift-Drucke). 45)

EPILOG
Osudy Otty Schneiderové za války nejsou známy,
zﬁejmû v‰ak v té dobû Ïila nejspí‰e ve vlastním domû
v Litomûﬁicích, ale stále si drÏela i ateliér v Praze. V policejních pﬁihlá‰kách v Národním archivu v Praze se
pouze uvádí, Ïe se hlásila jako Reichsdeutsche, Ïádné dal‰í materiály se v archivu nedochovaly. 46) V lednu 1945
sepsala u litomûﬁického notáﬁe GUSTAVA RIESE závûÈ,
z které je patrné, Ïe v té dobû jiÏ nemûla Ïádné pﬁíbuzné, rodn˘ dÛm v Litomûﬁicích proto odkázala dlouholeté hospodyni rodiny Schneiderov˘ch GISELE THORANDTOVÉ, která mûla zajistit pohﬁeb Schneiderové a starat se
o rodinn˘ hrob. Zajímavá je i zmínka o portrétu matky
v Ïivotní velikosti, kter˘ odkázala litomûﬁickému muzeu. Dal‰í obrazy mûly skonãit v galerii Mia Forst ve Vodiãkovû ulici v Praze, v˘nos z prodeje obrazÛ mûl b˘t
pﬁedán Spolku nûmeck˘ch malíﬁek. Prezidentka spolku
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Titulní list souboru „Podivínové“

„Tajemství“,
druh˘ list ze souboru „Podivínové“,
barevná litografie, 97:73 mm, 1921

ERZSI KOPPEOVÁ a SIDONIE PICHLEROVÁ mûly zajistit
vyklizení praÏského ateliéru v Ha‰talské ulici, v závûti je
vzpomenut i malíﬁ EDUARD STAVINOHA, kter˘ se s manÏelkou staral o Schneiderovou v dobû její nemoci, a také DR. WOLFGANG HAUFFEN. K naplnûní závûti v‰ak jiÏ
nedo‰lo: Schneiderová byla 2. 5. 1946 ve sv˘ch 71 letech odsunuta transportem ã. 6 do sbûrného tábora
Wegscheide, odkud byla 27. 6. 1946 poslána do Altenhasslau (dnes souãást obce Linsengericht), kde v roce
1957 zemﬁela. 47) Zda byla je‰tû v této dobû umûlecky
ãinná, není známo.
V následujících desetiletích bylo jméno OTTY
SCHNEIDEROVÉ zcela zapomenuto, od roku 1989 bylo
v‰ak její jméno a tvorba pﬁipomenuty jiÏ vícekrát: v roce 1994 na v˘stavû s v˘stiÏn˘m názvem Mezery v historii 1890–1938. Polemický duch střední Evropy – Němci,
Češi, Židé v Galerii hlavního mûsta Prahy, kde byl vystaven olej Houslistka ze sbírek Národní galerie v Praze

„Holdování“,
tﬁetí list ze souboru „Podivínové“,
bar. litografie, 105:108

a plakát k v˘stavû Ausstellung der deutschen Vereine Korporation und Anstalten Prags z roku 1906 ze sbírek UmûleckoprÛmyslového muzea v Praze. 48) Od poãátku 90.
let 20. století probûhla v Oblastním muzeum v Litomûﬁicích ﬁada tematick˘ch v˘stav vûnovan˘ch Litomûﬁicku, v roce 1998 „Litomûﬁice v promûnách malíﬁsk˘ch
slohÛ 19. a 20. století (do roku 1945)“, kde byla Schneiderová zastoupena tﬁemi lepty s pohledy na rodné mûsto, v roce 2000 v˘stava „Krajina Litoměřicka a Českého
středohoří v proměnách malířských slohů 19. a 20. století
(do roku 1945)“, kde byly vystaveny tﬁi její obrazy. 49) Na
v˘stavû „V barvách chorobných. Idea dekadence a umění
v českých zemích 1880–1914“, která se konala v roce
2006 v Obecním domû v Praze, se objevil ornamentálnû stylizovan˘ akvarel Pýcha (Salome), pocházející ze
soukromé sbírky. 50) V roce 2009 byla vybrána jako jediná malíﬁka na v˘stavu „Dekadence. České země 1880–
1914“ v Belgii.

42) a.st.: Eine verkannte Künstlerin. In: Witiko III / 1931, s. 197.
43) C ONNY D IETRICH , H ANSDIETER E RBSMEHL : Klingers
Nietzsche. Wandlungen eines Portrait 1902–1914. Glaus Verlag,
Jena 2004.
44) Prager Bilder. Gedichte über Alt-Prager-Motive von Irene Toth
mit Bildschmücke von Otty Schneider, Kunstschrift von
Richard Paulus. Gedruckt und im Eigenverlag herausgegeben
von Richard Paulus, Prag XII., Rube‰ova no. 18, Praha 1931.
45) Prager Bilder. Deutsche Zeitung Bohemia, 7. Mai 1937; Kleine
Kunstnachrichten. Prager Abendblatt, 1937, Nr. 101, s. 8.
46) Národní archiv âR, fond Policejní prezidium Praha
47) Jako místo úmrtí b˘vá uvádûn Gelnhausen, v archivu mûsta
Gelnhausenu v rejstﬁíku zemﬁel˘ch pro rok 1957 v‰ak není
o O. Schneiderové Ïádn˘ záznam (sdûlení M ICHAELA
H EININGERA z Magistrátu mûsta Gelnhausen).
48) Mezery v historii 1890–1938. Polemick˘ duch stﬁední Evropy
– Nûmci, âe‰i, Îidé. V˘stavní katalog, Galerie hlavního mûsta
Prahy, 1994, ã. 123, 282, s. 74, 128.
49) Signován je pouze jeden obraz, dva dal‰í pﬁipsal Otty
Schneiderové O. Doskoãil z Oblastního muzea v Litomûﬁicích.
50) U RBAN , O. M.: V barvách chorobných. Idea dekadence a umûní
v ãesk˘ch zemích 1880–1914. Praha 2006, s. 239.
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Vzpomínky
a vyznání
M I R O S L AV H O U R A

VYZNÁNÍ – KDO JSEM A CO CHCI
Ve v‰ech m˘ch listech jsou tvary vÏdy nûco, nûkdo.
Nejsou ale popisem. Jsou vÏdy vyjádﬁením akce, vztahu
nûkoho k nûkomu, ãi obecnûji vazbou na ãas, na situaci, na pocit. Prostû nedovedu nesdûlovat. Témûﬁ vÏdy cílem i prostﬁedkem sdûlení je pro mû ãlovûk. V˘tvarnû
definovaná, tvarovû zobecnûná figura. Rád bych mezi
tím v‰ím, co dûlám, zachoval, podrÏel i v˘razovou shodu. Proto stejné symboly, stejné stylizace, stejn˘ kompoziãní princip. MoÏná, Ïe z tvrdohlavû opakovan˘ch
principÛ zÛstanou jen rozmnoÏovaná schémata. Nevím,
zda ãas ãi vlastní prozﬁení vysloví v tomto smûru rozsudek. Zatím jinak nedovedu a vlastnû nechci umût. A není-li urãit˘ problém doﬁe‰en, nedozrál-li, nemûlo by se
zmatenû prchat a tápat v neurãitu... Rád vyslovuji prostor, kter˘ má konkrétní tvar, a proto pouÏívám symbolu kruhu, tvaru krychle. Je to pro mû náznak, pﬁímûr
pojmenování urãité dimenze, rozmûru ãi údûlu ãlovûka.
Nechci v‰ak, aby se tyto znaky na m˘ch grafikách chápaly abstraktnû, radûji obecnû, ale vÏdy jako prostor,
v nûmÏ Ïije ãlovûk, jejÏ tvoﬁí ãlovûk, dimenze, která sv˘mi my‰lenkami, vztahy, ãiny kultivuje, zabydluje a pﬁekonává. Proto se mi tolik vrací motiv Promethea, Ikara,
ale i motiv kosmu i domova.
Vlastnû nikdy jsem ani nepoãítal s tím, Ïe bych se mûl
líbit v‰em. VÏdyÈ jakási absolutní obliba je, myslím,
v umûní záleÏitostí dosti o‰idnou. Ve v‰em existuje obrovská ‰kála vÛní, chutí, pﬁíchutí i pachutí. My si volíme, vybíráme kaÏd˘ podle svého zaloÏení, vychování,
zku‰eností.
M˘m zámûrem je kontrast linií a ploch, elementární v˘raznost, elementární znakovost – aÈ ﬁe‰ím ãernobílou grafiku, ãi sloÏitûj‰í pﬁetisky pestrého tónu pﬁes ãern˘ podklad. I tehdy, kdyÏ se mi podaﬁí dvûma ‰toãky získat efekt
tﬁí, ãtyﬁ barev, chci, aby má ﬁeã byla jasná, ãitelná, rustikálnû upﬁímná, v dopadu a pÛsobivosti zemitû prostá.
A jsem tak jako kaÏd˘ z nás i souãtem vlivu otcÛ
a pradûdÛ. Nevznikáme z niãeho, nepﬁicházíme odnikud, a nezapírejme proto koﬁeny aÈ skryté, ãi zauzlené

na povrchu v nás. Mám rád románské fresky pro jejich
lineárnost, prost˘ v˘raz bez pﬁetváﬁky. Mám rád byzantské mozaiky pro násobená gesta, kter˘mi nesdûlují ale
napovídají dûj. Mám rád gotické vitráÏe pro hraniãení
tvaru, pro zjednodu‰en˘ akord ãervené, modré v kontrastu s ãernou. A hluboce se skláním pﬁed poselstvím
díla F. LÉGERA a O. PERMEKA. Pro jejich humánnost,
pro vyjádﬁení ãlovûka, vyslovení jeho nadûjí i radostí,
pro zkratku, kterou to sdûlují. Na v‰ech tûchto láskách
mám rád jasnost v˘razu, jednoznaãnost jejich lineární
ﬁeãi a zvlá‰tní statiãnost, moment trvání akce. I velk˘
dûj odehrává se vÏdy pod povrchem tvaru. Nikdy není
vysloven levnû vypjat˘m, rozmáchl˘m gestem. Tato
úpornost mû fascinuje nejvíce. Chtûl bych ji umût, chtûl
bych ji ovládat. A pak mám rád, kdyÏ i tím nejmen‰ím
exlibris mohu dûlat sebe. Sebe i pro druhé – kaÏd˘ jsme
sv˘m zpÛsobem tvrdohlav˘. Buì je mi porozumûno, ne-li,
aÈ jsem míjen. S nechutí vym˘‰lím podle poÏadavkÛ,
pﬁedpisu. Ono je to na tûch listech pak znát. V˘tvarník
není herec, tûÏko se pﬁevléká podle pﬁání diváka. Zá-
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mûna rolí se vymstí. Ve v˘sledku neuspokojí ani tvÛrce,
ani sbûratele. ZÛstane jen nahoﬁkl˘ peníz... Chtûl bych,
aby ze sepûtí grafika se sbûratelem zÛstalo víc: Pocit
souznûní, grafick˘ list – hodnota, která nevybledne, která nás oba pﬁeÏije.

MAX ŠVABINSKÝ
Jeho jméno i jeho tvorba to byl pro mne svût jakoby
znaãnû, znaãnû vzdálen˘. Svût, kterému jsem moc nerozumûl. Poprvé jsem se s jeho jménem setkal kdysi na t˘necké mû‰Èance, kdyÏ uãitel BUâINA pﬁinesl do hodiny
kreslení jak˘si plakát a na nûm byla velká ãernobílá reprodukce vyzáblého polonahého svûtce, obklopeného
zvíﬁaty. Pan uãitel tehdy ﬁekl jméno autora, ale hlavnû,
Ïe ten obrázek je dﬁevoryt, Ïe umûlec to vyryl do dﬁeva
a z toho vytiskl. To bylo mé celoÏivotní uhranutí. Vyr˘t
do dﬁeva, do dﬁevûného pravítka, kousku kÛry jsem se
pokou‰el noÏem r˘t, vyr˘t velice jednoduché symboly.
Vznikalo cosi jako primitivní razítka...
Pak jsem jel v patnácti do Prahy a v Mánesu byla veliká v˘stava ·VABINSKÉHO k jakémusi jeho Ïivotnímu jubileu. Byla to moje první profesionální v˘stava, kterou
jsem vidûl. V‰e mû uchvacovalo – návrhy barevn˘ch
oken, rozmûrné dﬁevoryty – koneãnû jsem ve skuteãné
velikosti vidûl dﬁevoryt sv. Jana, Srpnové poledne i obrovské Înû, které mû v‰ím dûsily. Koupil jsem si katalog
a tajnû si v nûm listoval. Obavy, jak by zareagoval táta,
aÏ by uvidûl, za co jsem vyhodil peníze – katalog byl pln˘ nahotin. A pak mi tato postava ·VABINSKÉHO jakoby
splynula, ztratila se mezi jin˘mi jmény, zmizel témûﬁ
z nové instalace Národní galerie. V pamûti zÛstal ten
první dﬁevoryt a pár portrétÛ, zejména klasicky vyryt˘
Mánes.
Svûtecká ‰kola, první uãitelské místo, první doteky
s novou realitou, seznamování s nov˘mi situacemi i nov˘mi kamarády. A tam jsem se dozvûdûl, Ïe ãestn˘m
horníkem dolu Alois Jirásek je PROF. MAX ·VABINSK¯.
Pro mû ‰ok. Geneze této skuteãnosti mi byla dosti nejasná. Snad, snad v‰e vzniklo tím, Ïe hornick˘ malíﬁsk˘
krouÏek vedl místní Mistr, bankovní úﬁedník F. X. LANGER. Maloval, hodnû maloval a hodnû po Bílinû i prodával odpudivé primitivní akvarelové krajinky, vÏdy
s dominujícím kopcem Boﬁnûm. A Mistr mûl svÛj velk˘
vzor – M. ·VABINSKÉHO. Také nosil velk˘ peãetní zlat˘
prsten, sly‰el na oslovení Mistﬁe, snaÏil se vypadat jako
bonviván. Ten pr˘ pﬁi‰el zaãátkem padesát˘ch let, kdyÏ
byl jak˘si nedostatek uhlí s nápadem, aby profesora ·vabinského jmenovali ãestn˘m horníkem a pﬁitom mu do
dejvického bytu dovezli náklaìák uhlí. Stalo se. Tu slávu v Bílinû absolvoval jen tehdej‰í ·VABINSKÉHO zeÈák
KAU·IC. Star˘ pán nemûl nejmen‰í pﬁedstavy o tom, co
jsou povrchové doly, jaká je krajina na Bílinsku. Ale byl
velice vstﬁícn˘, ochotn˘ k náv‰tûvám ze severoãeského
regionu. Jezdilo se do Prahy nejen na profesorovy narozeniny, kdy vÏdy jela hornická kapela v uniformách, au-

tobus muzikantÛ, aby zahráli oblíbenou píseÀ Pode
mlejnem nade mlejnem... A star˘ pán blaÏenû pﬁizvukoval – to jsou husy na‰i Zuzky... Mistr vÏdy sedûl ve svém
ateliéru na vyv˘‰eném stupínku, obklopen dary. Byl
jsem tam nûkolikrát – naposledy kdyÏ mu bylo 85. Pravil, Ïe ho ráno odvezli na Hrad k panu prezidentovi
a ten se ptal, Mistﬁe jak se vám jelo v tom autû? Je totiÏ
va‰e. Ale já neumím ﬁídit – I ten ‰ofér je vá‰. KAREL ·ÍMA, kdyÏ jsme odjíÏdûli z Bílinska, natrhal na povrchovém dole, na oprámu velikou kytici modr˘ch hadincÛ
a Ïlut˘ch pryskyﬁiãníkÛ. Podal ji oslavenci s tím, Ïe pane Mistﬁe hodnû zdraví, to je pozdrav od nás ze severu.
·VABINSK¯ se s o‰klivostí odvrátiI – Mám velice rád kvûtiny, ale orchideje! On byl bÛh a tak se i choval. A Bílin‰tí ho povaÏovali za svého a nav‰tûvovali ho jako svého str˘ãka. Pﬁi jedné cestû s KARLEM ·ÍMOU vymysleli,
Ïe se stavíme u ·vabinsk˘ch doma... Á pánové z Bíliny,
pojìte dál. Právû dûlal ilustrace ke ·TIPAâEVOVI, Slokám
lásky. Pokoj byl cel˘ zaplnûn˘ spoustou studijních kreseb, vût‰inou studijní kresby dcery Zuzany i kresby dvojic apod. Mistr dûlal zrovna kresbu na obálku – kmeny
bﬁíz a docela dole takov˘ mal˘ kousek, to byly vlnky
moﬁe. – Znám moﬁe severní, znám moﬁe Atlantské,
znám moﬁe Jaderské, ale neznám moﬁe âerné a nevím
jak ho udûlat... To udûlání byla plo‰ka 2x3 cm. Pok˘vali jsme, i kdyÏ nechápali. A vÏdy se nezapomnûl zeptat –
V‰ichni doma zdrávi?
Osudnou náv‰tûvu jsem zaÏil pﬁi jedné kulturní exkurzi uãitelÛ v˘tvarné a hudební v˘chovy. Vym˘‰lel
a organizoval jsem zájezdy do Prahy se snahou toho dne
absolvovat maximum kultury. Takové nabíjení vnitﬁních
baterií. JeI nás cel˘ autobus. Nejdﬁív do hradní jízdárny,
kde byla jakási pﬁehlídková v‰ehochuÈ. Odtud do galerie plastik na Zbraslav. Tam nás ãekal telegram Ïeny se
vzkazem, Ïe PROF. ·VABINSK¯ nás oãekává na akademii
v ateliéru. Pﬁijeli jsme k nûmu v pozdní podveãer. SedûI
ve svém obvyklém kﬁesle, za ním napnut˘ dohotoven˘
karton veliké mozaiky. UÏ moc nevládl, a tak mu posouvali kﬁeslo, roli papíru, aby vÏdy pohodlnû zvládl ten
denní úkol cca decimetr ãtvereãní. Ta plocha se ve v˘sledku skládala z nesourod˘ch plo‰ek, chybûlo jednotící
vidûní. „Právû jsem dokonãil toto dílo, které bude ve
Svatovítské katedrále. Zdali pak víte, co to je?“ To je Cyril a Metodûj ﬁekl kdosi! „To je hrÛza!“ zaúpûl autor. Pár
blbostí k údivu ·vabinského bylo vysloveno, aÏ drobná
paní uãitelka odkudsi z vesnice Milá ﬁekla, Ïe to je pﬁevtûlení Krista na hoﬁe Tábor. Na‰e reputace zachránûna.
„V˘bornû, v˘bornû dámo,“ pochvaloval si ·VABINSK¯.
Potû‰ilo ho to a je‰tû upozornil, Ïe dﬁevorytov˘ portrét
Masaryka na tom místû visel i za války, a kdyÏ pﬁi‰li
Nûmci a ptali se, co to tam dûlá – ﬁekl jen – Pozor pánové, to je mÛj pﬁítel...
Pobyt v Praze jsme zakonãili v Rudolfinu na koncertû PraÏského jara. Slovenská filharmonie dávala ·OSTAKOVIâOVY Písnû o lesích. Soubor vokálních skladeb, kte-
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ré autor napsal po tûÏké kritice Îdanova, jako by chtûl
dokázat, Ïe dovede napsat melodické vûci. Koncert byl
skvûl˘. O pﬁestávce roztleskal se cel˘ soubor a dvû dívky
s kyticemi se vydaly do hledi‰tû. Tleskající, v‰ichni se dívali na mne. I dívky s kvûtinami do‰ly k na‰í ﬁadû a kaÏdá z jedné strany se prodírala smûrem ke mnû. Docela
jsem znervóznûl. Co mám dûlat? Teprve v posledním
okamÏiku jsem si v‰iml, Ïe na levé Ïidli vedle mne sedí
nevelk˘ muÏ s patkou vlasÛ spadlou do ãela. Rozpaãitû
se zvedl, pﬁijal ty kvûtiny a opût se nahrbil do kﬁesla –
sám DIMITRIJ ·OSTAKOVIâ! Jako kdyby nechtûl b˘t vidûn. ZáÏitkÛ na jeden den pﬁespﬁíli‰. Spokojenost v‰ech
byla veliká, ani se nám po cestû spát nechtûlo. Autobus
pasaÏéry rozvezl po okrese. Rozhodl jsem se, Ïe hned ráno prvním autobusem musím zajet do Bíliny na okres
a pochlubit se, jak se nám zájezd vydaﬁil. Inspektor tam
je‰tû nebyl, za‰el jsem k vedoucímu ‰kolského odboru.
Radikální Ostravák LAMPRECHT. Jen jsem vstoupil, sotva jsem pozdravil, nasupen˘m tónem pravil – UÏ jsem
sly‰el, jak jste se vyznamenali. Já to o ní vûdûl, Ïe chodí
do kostela. OkamÏitû, odedne‰ka jsem ji pﬁeﬁadil na jinou ‰kolu, tam nemá kostel, snad dá pokoj... UÏ jsem se
nezmohl na slovo. Kdo to byl v zájezdû, kdo snad je‰tû
v noci informoval takhle ‰i‰atû, zle, zavile Lamprechta?
V‰e pozitivní pojednou nebylo niãím...

ARLES
Do tohoto jihofrancouzského mûsta jsem vstoupil ve
sv˘ch patnácti letech.To jsem v bláznivém zaujetí ãetl
knihu ÎízeÀ po Ïivotû. Nemûl jsem pﬁedstavu, konkrétní pﬁedstavu, mûl jsem ale pocit, Ïe to mûsto musí b˘t
bolavé, nemocné, mûsto Ïijící ‰ílenstvím VINCENTA VAN
GOGHA... To bylo pro mne Arles, mûsto, ke kterému
jsem se aÏ ve sv˘ch pûtatﬁiceti blíÏil veãerním vlakem.
První ‰ok. Na plánu mûsta marnû hledáte námûstí, tﬁídu, boulevard, nesoucí jméno velkého malíﬁe. Na‰el
jsem nepatrnou ulici, uliãku kdesi na okraji, témûﬁ mimo mûsto. Nevdûãníci. Mûsto se ke svému umûlci hlásí

– ve v‰ech vinárniãkách, kavárnách, obchodech jsou stojánky na pohledy plné Goghov˘ch reprodukcí a je moÏné projít se kolem rákosem zarostlého kanálu nûkolik
kilometrÛ za mûsto ke krásnému dﬁevûnému mostu –
Pont van Gogh. Ale uÏ pr˘ také není pÛvodní, i kdyÏ ve
srovnání s Goghov˘m obrazem dost koresponduje...
Arles tûch dní bláznivû Ïilo koridou. ¤vav˘mi rud˘mi plakáty je mûsto polepeno. V nedûli v krásné antické
arénû! Musím u toho b˘t. ZaÏít, vidût! Ostré slunce atmosféru scény dotváﬁí. Obﬁad koridy: Divokého b˘ka
dráÏdí sv˘mi krátk˘mi bodci bandaliéﬁi. Nástup picadorÛ na obalen˘ch koních dav vypískává! Dlouh˘mi bodci z v˘‰e sedla vypou‰tûjí ze zvíﬁecí ‰íje proudy krve.
Teprve pak k oslabenému b˘kovi nastupuje s rudou muletou toreador. Frajer náleÏitû nazdoben˘, frajer, kter˘
rozzuﬁeného b˘ka zkrotí do tupé poslu‰nosti konãící
pﬁesn˘m ãelním bodcem. Aréna se otﬁásá ﬁevem. Konû
táhnou arénou mrtvé zvíﬁe, kutálka vﬁe‰tivû hraje „Toreadore smûl˘“. Do arény létají nejrÛznûj‰í pﬁedmûty. Butylka s vínem, dívka sedící pod námi v tranzu zuje botu
a hodí ji do arény. Toreador se napije vína, botu políbí
a v‰e se zase vrátí majitelÛm. To odpoledne padlo osm
b˘kÛ a jeden z nich byl hrdina! Nenechal se levnû pokoﬁit. Zaútoãil tak razantnû, Ïe trhnutím hlavy na rohy
nabral postaviãku frajera. Pﬁelétl ho velk˘m obloukem
a rozplácl se v písku arény. Bandaliéﬁi muletami b˘ka
odlákali, toreador se zvedl, souboj musel dokonãit. Zoufale se ohlíÏel, kdy prezident koridy dá povel k ukonãení... AÏ na tﬁetí bodnutí se b˘k sloÏil. âestné kolo, ãestnou fanfáru i oslavn˘ ﬁev divákÛ patﬁil v tomto pﬁípadû
b˘kovi...
Dlouho, dlouho do noci mûsto bylo rozdráÏdûné
vedrem, pohansk˘mi stavbami, ale hlavnû koridou...
Tady se Gogh musel zbláznit.

Redaktor děkuje paní PhDr. Libuši Hourové za
laskavé zapůjčení dosud neuveřejněných textů Miroslava Houry a souhlas s jejich otištěním.
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Ani vášeň či posedlost,
ale obdiv, láska a pﬁátelství
V Á C L AV K Ř U P K A
Prvními vûtami své úsmûvné kníÏky „Pojednání o mé
radostné cestû od kolébky ke krematoriu“ se jejich autor
VLADIMÍR KOMÁREK obrací na nás ãtenáﬁe; táÏe se, co
stále dûláme. A hned sám
o sobû dodává: „Já pí‰u pamûti. Dûlá to mnoho lidí.“
Nepatﬁím k tûm mnoh˘m, své pamûti psát nehodlám. To jen nûkolik sbûratelsk˘ch pﬁátel mû poÏádalo, abych jako pamûtník
napsal o svém sbûratelství,
jak vzniklo, co mi pﬁineslo
a co jsem v zájmu vûci udûlal. Myslím si, Ïe by to mohl
úspû‰nû udûlat nûkdo jin˘.
Ale protoÏe zku‰ení a zdatní psavci, jako byli JIRKA
DEMEL, JOÎKA HAMRLA ãi
LIBOR LOUBAL a ﬁada dal‰ích,
nás uÏ pﬁede‰li na vûãnost
a protoÏe patﬁím k tûm, kteﬁí nedovedou ﬁíci ne, zvlá‰tû
sv˘m blízk˘m, a navíc doufám, Ïe laskav˘ ãtenáﬁ tohoto
sborníku a nadto sbûratel exlibris pﬁijme moje vzpomínky s pochopením (i kdyÏ
moÏná také s úsmûvem,
nejspí‰ shovívav˘m), rozhodl jsem se napsat následující ﬁádky.
Proã jsem se tedy pﬁed
takﬁka padesáti lety zaãal
vûnovat exlibris? PodnûtÛ bylo nûkolik. Tím asi
nejzávaÏnûj‰ím
byla
tragická smrt pﬁítele,
olomouckého sbûratele
·TùPÁNA ZÁKRAVSKÉHO,

V. K. s manÏelkou a synem
Paní Vûra Kﬁupková
u Jaroslava Seiferta

kter˘ docházíval k nám do muzea a pﬁiná‰el s sebou ukázat, co nového získal pro svoji sbírku. Jeho náhl˘ odchod
se mi stal neodkladnou otázkou: Kdo na jeho místo?
Pﬁíli‰ jsem se nerozpakoval – a ani manÏelka nebyla
proti, n˘brÏ naopak. Oba jsme mûli dlouhá léta spoleãn˘ zájem o grafiku a o umûní vÛbec, i kdyÏ ji lákala spí‰
grafika ve spojení s ver‰i, bibliofilie. A tak jsem poprosil
tehdy uznávaného, hledaného a navíc nám sympatického dﬁevorytce MICHAELA FLORIANA o dva lístky. On kupodivu brzy vyhovûl. První na‰e exlibris byla na svûtû
a uÏ jsem byl polapen úplnû.
Tehdy se vymûÀovalo vût‰inou po‰tou. Poslal jsem tedy své lístky tûm, o nichÏ jsem od ·tûpána vûdûl, Ïe mají rovnûÏ Florianova exlibris, a poprosil o v˘mûnu. Nûkolik dnÛ napjatého oãekávání – a pak pﬁi‰ly první lístky do rodící se sbírky, která se ãasem stala radostí celé
rodiny. K prvním vlastním exlibris pﬁibyla brzy dal‰í.
V roce 1963 jsem se jako nov˘ ãlen SSPE poprvé zúãastnil sjezdu, tenkrát v Praze, kde jsem se seznámil s ﬁadou na‰ich sbûratelÛ. Potû‰il mû jejich zájem o sbûratelského eléva a dokonce jsem se nechal uprosit, abych
pﬁí‰tí rok uspoﬁádal sjezd u nás, v Mohelnici. Tehdy totiÏ bylo nepsan˘m zákonem, Ïe sjezdy se konaly stﬁídavû – v lich˘ch letopoãtech v âechách, v sud˘ch na Moravû. Slíbil jsem, i kdyÏ s obavami, zda v‰echno spolu
s mohelnick˘mi sbûratelsk˘mi pﬁáteli zvládneme.
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V. K. s Wojciechem Jakubowskim

V. K. s Albínem Brunovsk˘m a manÏeli Dusíkov˘mi

Je‰tû pﬁed sjezdem jsem se zúãastnil mezinárodního
kongresu v Krakovû, kde jsem navázal styky s mnoha
tehdy vûhlasn˘mi evropsk˘mi sbûrateli a samozﬁejmû
i s vynikajícími polsk˘mi autory exlibris. Tûch nûkolik
dnÛ tam stráven˘ch mûlo pak úãinky po celá léta.
Krátce poté následoval sjezd v Mohelnici. To byla pﬁíleÏitost, abych uspoﬁádal v˘stavu prací olomouck˘ch
grafikÛ. Obojí – sjezd i v˘stava – mûly úspûch, takÏe to
byl dal‰í impulz. VÏdyÈ je zcela pﬁirozené, Ïe kaÏd˘ sbûratel rád ukáÏe druh˘m, co se mu líbí, co má rád, ãemu
se obdivuje. A tak spolu s mohelnick˘mi sbûrateli, jejichÏ poãet se rozrÛstal, jsme pﬁipravovali a uskuteãÀovali dlouhá léta v˘stavy (bûhem prvních tﬁí desetiletí
jich bylo pﬁes padesát). Zprvu ‰lo pﬁeváÏnû o grafiku,
pozdûji, kdyÏ se na‰e spoleãenství stalo i poboãkou Klubu
pﬁátel v˘tvarného umûní v Praze, jsme poﬁádali i v˘stavy obrazÛ a soch.
Ke kaÏdé z nich se mi podaﬁilo vydat katalog, kter˘
byl vlastnû malou monografií o vystavujícím umûlci, coÏ
tehdy nebylo jednoduché. Byl to vÏdycky bûh na dlou-

hou traÈ. Dnes je moÏno vystavovat ãi dát tisknout cokoliv bez omezení – od vizitky aÏ po obsáhlé knihy.
Ale tenkrát, zvlá‰tû v letech tuhé normalizace, bylo
zapotﬁebí rok pﬁedem Ïádat jak o povolení konat v˘stavu, tak zvlá‰È i o povolení vytisknout katalog; ne v‰ichni umûlci byli pro reÏim Ïádoucí. âasto bylo jednodu‰‰í opatﬁit potﬁebné peníze neÏ získat souhlas odboru kultury tehdej‰ího okresního národního v˘boru. Mnohdy,
pﬁi zlomyslném jednání této kulturní instituce, ‰lo o dobrodruÏství odvahy. Pﬁesto se mi obãas podaﬁilo ji pﬁelstít a vystavovat práce i tûch, kteﬁí sice byli „v nemilosti“, ale jichÏ jsme si tím více váÏili.
Na úspû‰n˘ sjezd v roce 1964 navázal dal‰í o dva roky pozdûji. Tehdy pﬁipravovala olomoucká galerie v˘tvarn˘ch umûní mezinárodní v˘stavu kniÏních znaãek
s názvem Euro-exlibris. PoÏádali mû o spolupráci a navíc na pﬁání v˘boru SSPE jsem pﬁipravil sjezd v Olomouci. Mám za to, Ïe to byl první sjezd s mezinárodní
úãastí u nás. Sbûratelé z Polska, Maìarska, Rakouska
a Nûmecka mûli moÏnost prohlédnout si 816 listÛ od

M. F LORIAN , X2, 70:54, 1963

V. C INYBULK , L/2, 118:78, 1973

L. J I¤INCOVÁ , C3/2, 95:65, 1977

N. P LÍ·KOVÁ , C4, 100:55, 1974
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78 umûlcÛ z devíti evropsk˘ch zemí. Na‰e pozvání pﬁijal i tehdej‰í prezident FISAE ING. MANTERO z Itálie,
pﬁijel i GERARD GAUDAEN z Belgie, aby pﬁevzal ãestné
uznání v˘stavní poroty. V˘stava Euro-exlibris mûla b˘t
první z pﬁipravovan˘ch bienále v Olomouci, ale hlavní
organizátor vyuÏil uvolnûní pomûrÛ a odstûhoval se do
Ameriky, takÏe jmenovaná v˘stava byla první a zároveÀ
bohuÏel i poslední.
Kolem roku 1968, kdy byla nadûje na vznik lep‰ích
ãasÛ, se ediãní ãinnosti daﬁilo lépe. A tak jsme se spolu
s moravsk˘mi sbûrateli – DR. JOSEFEM HAMRLOU a RUDOU KLINKOVSK¯M ze Zlína, DR. LIBOREM LOUBALEM
z Moravské Tﬁebové a KARLEM SEDLÁâKEM z Brna – rozhodli, Ïe zaãneme vydávat sborník s názvem „Grafika“
na Moravû, kdyÏ se to nedaﬁilo v Praze. První dva vy‰ly
v Mohelnici, poté je‰tû jeden s pﬁílohou Alfa ve Zlínû.
Ale pak pﬁi‰la normalizace a vynucen˘ konec na‰í snahy.
Na ni navázali chrudim‰tí sbûratelé v ãele s FRANTI·KEM
NOV¯M a u pﬁíleÏitosti kaÏdého tamního trienále exlibris vydali sborník téhoÏ formátu s názvem G. Pokud
vím, i oni mívali potíÏe s takzvan˘m tiskov˘m dozorem.
Podstatnû ménû problémÛ bylo s tiskem drobné grafiky bez doprovodn˘ch textÛ, a tak jsme se rozhodli zaãít s dvûma ﬁadami souborÛ takov˘ch lístkÛ. Dík i tiskaﬁi RAIMUNDU ZBO¤ILOVI z Vy‰kova vydalo na‰e spoleãenství dva cykly komorní grafiky – Korály a Korálky.
První z nich byly zamûﬁeny tematicky, a tak vznikl Zvûrokruh LADISLAVA RUSKA, âeská píseÀ (na motivy lidov˘ch písní) DU·ANA JANOU·KA, Kvûtiny JOSEFA WEISERA, ·achy – hra královská STANISLAVA VYMùTALA, Îeny
P¤EMYSLA ROLâÍKA a dva soubory exlibris ANATOLIJE
KALA·NIKOVA. V Korálcích jsme vydali exlibris a dopisní znaãky VOJTùCHA CINYBULKA, LADISLAVA RUSKA
a DU·ANA JANOU·KA.

W. J AKUBOWSKI , C2, 92:50, 1967

A. G RMELOVÁ , X2, 85:86, 1988

To se uÏ ale na‰e sbûratelské spoleãenství rozrostlo na
takﬁka tﬁi desítky zájemcÛ nejen z Mohelnice. Scházívali jsme se pravidelnû na mûsíãních besedách o grafice
a jejích autorech a pﬁijíÏdûli k nám i sbûratelé z okolí –
z Moravské Tﬁebové, Olomouce, ·umperka, Zábﬁeha
a dokonce i pan VETE·NÍK aÏ z Lipníka. V té dobû se
rozrostl i poãet exlibris, která jsem nabízel k v˘mûnû;
bylo jich pﬁes dvû stovky, i na jméno mé manÏelky a na‰ich synÛ, navíc pﬁes tﬁicet novoroãenek. A samozﬁejmû
jsem ãile vymûÀoval i se zahraniãními sbûrateli, kteﬁí
vlastnili nemálo exlibris od na‰ich autorÛ. Navázal jsem
styky i se zahraniãními autory a uspoﬁádal v˘stavu prací

A. B ORTOWSKI , C2, 75:52, 1964
M. V ERCHOLANCEV , X2, 85:105, 1974
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A. B RUNOVSK¯ , C3, 98:75, 1973

nûkolika z nich. Ty zajímaly sbûratelské pﬁátele z jin˘ch
poboãek KPVU, a tak vût‰ina z nich putovala do Adamova, Fr˘dku-Místku, Chrudimi, Moravské Tﬁebové,
Olomouce, ·umperka, Uherského Hradi‰tû a Vala‰ského Meziﬁíãí. I tam jsem zpravidla v˘stavy zahajoval.
Pﬁátelské vztahy se zahraniãními sbûrateli a vydavateli ãasopisÛ vûnovan˘ch exlibris vedly k tomu, Ïe jsem se
stal i ãlenem tamních spolkÛ. Ty se na mne obracely
s pﬁáním, abych pro jejich ãasopisy napsal o na‰ich autorech, kteﬁí byli v zahraniãí cenûni.
Nejãilej‰í byla spolupráce se spolky v Belgii, Dánsku,
Itálii, Holandsku, Nûmecku a Portugalsku.
Snad i proto mû poÏádal dánsk˘ sbûratel a publicista
KLAUS RÖDEL o spolupráci na projektu vydání encyklopedie exlibris podle jednotliv˘ch evropsk˘ch zemí. Jako
první vydal knihu o polsk˘ch autorech a po ní následovala obsáhlá (160 stran formátu A4) publikace Det moderne czekiske exlibris, kterou jsem ediãnû pﬁipravil. Vy‰la jako 162. svazek v Rödelovû edici Exlibristen v roce
1978 i jako pﬁipomínka 60. v˘roãí zaloÏení SSPE. K vydání dal‰ích dílÛ uvaÏované encyklopedie bohuÏel uÏ
nedo‰lo. Ale i tak jsem byl ‰Èasten, Ïe mám moÏnost
v cizinû prezentovat na‰e umûní. Bylo to vlastnû jakési
„otevírání oken“ je‰tû ﬁadu let pﬁed pádem reÏimu.
Ke sv˘m padesátinám jsem s podporou manÏelky vydal pro potû‰ení svoje i sbûratelsk˘ch pﬁátel cyklus 16
voln˘ch grafik mlad˘ch na‰ich autorÛ nazvan˘ Má zemû. Dva roky pozdûji jsme vydali soubor deseti grafick˘ch listÛ Pocta Jaroslavu Seifertovi k jeho osmdesátinám. Dík na‰emu pﬁátelství i osobním kontaktÛm
s tímto básníkem mûla manÏelka moÏnost sledovat z rukopisÛ jeho tvorbu nov˘ch ver‰Û i v dobû, kdy se nedostávaly ke ãtenáﬁÛm pﬁes kniÏní vydání, a on psal, jak se
ﬁíká, jen „do ‰uplíku“. Jeho poezii mûla ráda uÏ od mládí. Nové ver‰e pﬁepisovala z rukopisÛ na stroji a vydáva-

V. G AÎOVIâ , L/2, 85:85, 1977

la v samizdatu nákladem nûkolika desítek strojopisn˘ch
„v˘tiskÛ“ jak pro jejich autora, tak i pro na‰e pﬁátele.
V návaznosti na tuto spolupráci jsme vydali bibliofilie
s jeho nov˘mi ver‰i – DlaÀ na strunách a Královsk˘ letohrádek.
KdyÏ se dnes ohlíÏím za nûkolika desítkami rokÛ, v nichÏ
jsem se kromû vlastního zamûstnání vûnoval sbírání
i publikaãní a pﬁedná‰kové ãinnosti (vedl jsem stovky besed a zahájil a vlastnû dodnes zahajuji v˘stavy nejen v domovském mûstû), a tedy vûnoval tomuto koníãku mnoho ãasu, nelituji. Nebyl to ztracen˘ ãas, nebyla to marnost. Naopak, byl to ãas obohacující o mnoho,
pﬁedev‰ím nehmotného. Sbûratelství jsme nikdy nepovaÏovali jen za shromaÏìování drobn˘ch, pozdûji i voln˘ch
grafik, tvoﬁících malou soukromou galerii, která nám byla potû‰ením, galerii, kterou jsme mûli moÏnost pﬁedstavovat pﬁátelÛm a – byÈ mnohdy s potíÏemi – i ‰ir‰í veﬁejnosti. V dobách nesvobody nám byla jednou z moÏností vnitﬁního, duchovního úniku z tvrdé reality. Byla
to cesta, na níÏ jsme hledali a nacházeli spﬁíznûné du‰e,
a byli jsme ‰Èastni, Ïe jsme se navzájem mohli povaÏovat
za opravdové pﬁátele, na které bylo spolehnutí. V˘mûnné
styky s nimi nikdy nebyly jak˘msi druhem obchodu,
v nûmÏ by ‰lo o úvahy, co za co ãi za kolik. Naopak, pravidlem b˘valo vzájemné obdarování nov˘mi listy ve snaze udûlat tak radost druhému, a tím i sobû.
V jednom z pﬁedchozích sborníkÛ se PATRIK ·IMON
zam˘‰lí nad otázkou, zda se sbûratelství nemÛÏe stát vá‰ní ãi dokonce posedlostí. Snad mÛÏe. Ale urãitû tomu
tak nebylo v dobû, kdy nám sbûratelÛm ‰lo o pﬁátelské
a nikoliv o obchodní vztahy. Sbûratelství a v‰e, co je vypsáno v pﬁedchozích ﬁádcích, bylo pﬁedev‰ím láskou
a obdivem k drobn˘m, ale svébytn˘m grafick˘m dílÛm,
láskou, která je schopna pﬁivést sbûratele tûchto lístkÛ aÏ
do velechrámu umûní.

Spolek sbûratelÛ a pﬁátel exlibris

KdyÏ kámen
promluví
ˇ
Soucasné
litografické dílny
K A R E L Ž I Ž KO V S K Ý

Chcete vidût zázrak zrození, chcete se pﬁesvûdãit jak kámen promluví, chcete proÏít nev‰ední záÏitek, kdy malíﬁ – grafik v litografické dílnû pomaluje kamennou desku, tiskaﬁ kresbu zaleptá, upevnûn˘ kámen v tiskaﬁském
stroji pﬁipraví pro tisk, nanese na válec barvu, spustí ma‰inu, trocha rámusu, válce v pohybu nad hladkou tváﬁí
kamene a najednou se na ãistém bílém papíﬁe objeví
kresba, ãerná ãi barevná plocha, jemná linka podobná
rytinû ãi mûkk˘ záznam uhlu? Pak se spolu se mnou vydejte na náv‰tûvu do praÏsk˘ch litografick˘ch dílen, kde
se ty zázraky opakují uÏ od nepamûti.
Aby i ménû zasvûcení pochopili a plnû vychutnali tu
promûnu, která v tiskaﬁsk˘ch ateliérech probíhá, pak mi
dovolte kratiãk˘ návrat do minulosti, kdy praÏsk˘ rodák
ALOIS SENEFELDER (1771–1834) objevil tisk z kamene.
U zrodu byla – jak tomu ãasto b˘vá – náhoda. Vynálezce hledal lacin˘ zpÛsob jak tisknout, rozmnoÏovat a prodávat své divadelní hry, plakáty apod. Zcela náhodou pﬁi
tûchto pokusech zjistil, Ïe deskovitû se rozpadající kámen
z lomÛ solenhofensk˘ch se po jednoduché úpravû, vybrou‰ení a pﬁi zachování naprosté roviny dokonale hodí
pro psaní i tisk not, a tím zaãala od roku 1797 éra kamenotisku (kámen, latinsky litos, proto mluvíme o kamenotisku ãi litografii). Sám SENEFELDER první tisky uskuteãnil na mûditiskaﬁském lisu se systémem tlaku „válec
na desku“. Pﬁi tûchto zkou‰kách zjistil urãité nev˘hody,
a proto stroj neustále vylep‰oval. Nejprve lis doplnil
o vypínací pákovou spojku ovládanou nohou, která
umoÏÀovala regulaci tlaku válce, ale teprve dﬁevûn˘ tﬁíã
s pﬁímkov˘m, zámûrnû otupen˘m bﬁitem potaÏen˘m koÏí umoÏÀoval mûkk˘ tlak na kamennou desku, aby kameny nepraskaly a jinak se nepo‰kozovaly. Tisk se tak
zdokonalil a nová reprodukãní technika byla na svûtû.
SENEFELDER v prÛbûhu let navrhl a upravil dvacet
konstrukãních variant a nejdokonalej‰í byl lis s voln˘m
pohybliv˘m tﬁíãem ovládan˘m tiskaﬁem. UÏ tyto stroje

umoÏÀovaly vyti‰tûní 1400–1500 tiskÛ za jednu pracovní smûnu pﬁi vynikající kvalitû a udrÏely se v provozu aÏ do 19. století. Je zajímavé, Ïe první umûlecké tisky realizoval v roce 1819 FRANCISCO GOYA, kdyÏ
v madridském litografickém ústavu JOSÉ CARDANA nakreslil první litografie perem, kﬁídou a dokonce i lavírované litografie tu‰í (celkem 10 listÛ).
V˘hody této techniky brzy vyuÏívají umûlci v mnoha
zemích, ve Francii patﬁil k prvním DAUMIER, následuje
MONET, DEGAS, PISSARO, SISLEY, CÉZANNE a mnoho
dal‰ích. Umûlecké tisky jsou realizovány v Polsku, Rusku, ménû v Anglii (tam je‰tû stále dávají pﬁednost klasické rytinû a xylografii vynálezce BEWICKA). Do rodi‰tû
A. SENEFELDERA se dostává litografie v roce 1820 a první tiskaﬁskou dílnu v Praze otevﬁel ANTONÍN MACHEK,
kter˘ získal litografickou praxi ve Vídni. Ve stejném roce vydává první tisk „Dûjiny ãeské v obrazích kamenopisnû vyveden˘ch“.
âeská umûlecká grafika spadá do konce devatenáctého století a mezi první tvÛrce patﬁili HELENA EMMINGEROVÁ, MAX ·VABINSK¯, VOJTùCH PREISSIG a dal‰í. Zmínit se o v‰ech (alespoÀ v˘znamn˘ch) umûlcích vyuÏívajících v prÛbûhu let tuto techniku umoÏÀující napodobit
rÛzné jiné techniky (rytina do kamene, mezzotinta,
akvatinta, kresba perem, tu‰í) by bylo pro tento ãlánek
neúnosné, a proto odkazuji na citovanou literaturu.
V ãem spoãívá tajemství tisku z kamene? Tato technika vyuÏívá jednoduchého principu, a tím je vzájemné
odpuzování mastnoty a vody. Barva se uchytí pﬁi tisku
na místech, kde se kamene dotkla mastná kﬁída, pero ãi
tu‰. Ostatní plochy kamene pﬁi navlhãení barvu nepﬁijímají a tedy ani netisknou. V úvodu jsme si ﬁekli, Ïe
ALOIS SENEFELDER vyvinul dvacet typÛ tiskaﬁsk˘ch lisÛ.
Byly to lisy ruãní a dnes se pro zdlouhavost tisku pouÏívají jen v˘jimeãnû (jsme v 21. století a kaÏd˘, tedy i v˘-
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tvarník, spûchá!). Nároãn˘ umûlec ov‰em dává ruãnímu
lisu pﬁednost pﬁed mechanick˘m rychlolisem, umoÏÀujícím mnohobarevné tisky a relativnû vysoké náklady.
Dal‰í pouãení o jednotliv˘ch variantách tisku opût zvídav˘ ãtenáﬁ najde v literatuﬁe, a tak se mÛÏeme pﬁimûﬁenû pouãeni vydat na cestu Prahou a nav‰tívit jednotlivé dílny, ve kter˘ch kralují umûleãtí tiskaﬁi patﬁiãnû
vzdûlaní a dokonale ovládající litografické stroje. Tedy
vzhÛru do první dílny!

ATELIÉR TOMÁŠE SVOBODY
V DITTRICHOVĚ ULICI Č. 13
Napsal jsem sice vzhÛru, ale TOMÁ·ÒV ateliér se nachází hezky hluboko. Z Karlova námûstí to máme kousek. U kostela sv. Václava v Resslovce zahneme do Dittrichovy ulice, vejdeme do domu ã. 13 a schod za schodem sestupujeme kamsi do sklepÛ. Není tomu konec, to
jsou snad tﬁi patra pod zem? Jsou. Koneãnû dveﬁe, za ni-

Foto M. BOLOTSKY
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„Jejda, to jsme byli mladí.“ TOMÁ· S VOBODA se synem V IKTOREM

mi usmûvav˘ TOMÁ· SVOBODA v kraÈasech, modr˘ch
krátk˘ch kalhotách, k tomu modrá pracovní blÛza, na
tváﬁi úsmûv, ten snad nikdy nemizí, a pﬁesto, Ïe uÏ oslavil dvaa‰edesátku (narodil se 16. 2.1947 v Praze) je pln˘
energie a raduje se ze Ïivota (pokud nedrÏí jakousi podivnou dietu, aby nepﬁibral). Sklep a vlastnû nesklep,
okna jsou tu místo stropÛ a najdeme tu kromû Tomá‰e
v‰echno, co k takové litografické oficínû patﬁí. Veliká
prostorná dílna s elektrick˘m mechanick˘m nátiskov˘m
ofsetov˘m lisem. První ma‰ina, kterou pro tuto dílnu
Tomá‰ zakoupil, mûla ‰íﬁku válce 80 cm, dnes pracuje
ZETACONTE (v˘roba Dobru‰ka) s válcem o dvacet
centimetrÛ ‰ir‰ím. U dílny je pﬁípravna, kde jsou stoly,
u nichÏ v˘tvarníci kreslí na kameny, pokud si je neodvezou domÛ ze strachu, Ïe se zﬁítí strop, kter˘ uÏ nadzvedává obrovsk˘ kaktus (Ïiv˘!), je tu i patﬁiãné hygienické zaﬁízení, sprchov˘ kout, sklad barev, papírÛ, che-

mikálií a vína. To víno nûjak patﬁí k této oficínû, je dobré a uÏ letos (je duben) skoro dochází.
Projdeme-li pracovní prostory (u ma‰iny právû pﬁipravuje pﬁí‰tí barvu EMMA SRNCOVÁ), vejdeme do ráje.
Nebudete mi vûﬁit, pokud jste u TOMÁ·E SVOBODY nebyli, ale opravdu se ocitnete v ráji. Bujná zelená vegetace se dot˘ká nebe, tedy sklenûn˘ch tabulí, voda, moﬁská
voda naráÏí na pobﬁeÏí, sopka chrlí oheÀ a oblaka páry
a kameny létají daleko do prostoru, lépe a radostnûji neÏ
z té islandské (já jí nemÛÏu pﬁijít na jméno). Podivné
pﬁí‰ery, dinosauﬁi a draci se zjevují na pobﬁeÏí i ve vzduchu, jakási Ïena kﬁíÏená s létajícím je‰tûrem archeopteryxem si zrovna odná‰í nûjakého vydû‰eného námoﬁníka. Je tu i hastrman a kdoví co je‰tû. Ten ráj tu pro potû‰ení Tomá‰e i svoje namalovali na zeì ADOLF BORN,
JI¤Í BOUDA, KAREL TOMAN a dal‰í.
Usedáme do pohodln˘ch fotelÛ – kdo by si sedal na
pláÏ do písku, skleniãku ãerveného v ruce a já mohu zaãít zpovídat tiskaﬁe TOMÁ·E SVOBODU.
„Já jsem absolvoval SUV· s maturitou a následnû polygrafickou ‰kolu zkrácenou a dostal jsem v˘uãní list se
specializací „kamenotisk“. Zaãal jsem pracovat v Hradi‰tku u Medníka, pak vojna – pochopitelnû ofsetová tiskárna v Su‰ici. Po návratu z vojny jsem v Artii dûlal technického redaktora, ale kdyÏ se uvolnilo místo v litografické dílnû v Seifertovû ulici na ÎiÏkovû, kde v té dobû
pracoval v˘znamn˘ tiskaﬁ JOSEF HRACHOVEC (jeho jméno stejnû jako dal‰í jména v˘znamn˘ch tiskaﬁÛ se v této
studii objeví ãastûji), nastoupil jsem k nûmu a v dílnû pobyl pût let. Mnohému jsem se tam nauãil. Pozdûji jsem
pﬁe‰el do dílny v ¤íãní ulici ã. 11 k JAROSLAVU KRAMLOVI, neÏ ode‰el do dÛchodu, a kam také po vojnû nastoupil JI¤Í LÍPA. V roce 1980 jsem se pﬁestûhoval do Dittrichovy ulice, kde jsem zaãal zvelebovat prostory b˘val˘ch
skladÛ, prádelny, kotelny a sklepÛ. Bylo to údûsné, obãas
sem vnikla i voda ze sklepa, no – úmorná práce. I kdyÏ
jsem byl v té dobû „na volné noze“, musel jsem mít zamûstnání. Proto jsem uãil na Pedagogické fakultû UK
grafickou techniku litografie (v té dobû vlastnû u PROF.
CYRILA BOUDY). K m˘m koníãkÛm patﬁí pﬁedev‰ím
‰erm. UÏ v pûti letech jsem ‰ermoval klackem, a to mi zÛstalo dodnes, v‰ak si vzpomeÀ na novoroãenky KAMILA
LHOTÁKA a ADOLFA BORNA. UÏ v patnácti letech jsem
byl zakládajícím ãlenem skupiny Historického ‰ermu
a tenkrát jsme byli první skupinou tohoto druhu. Pﬁidej
je‰tû divadlo, které patﬁí k litografickému ﬁemeslu nûjak
zákonitû, a v nûmÏ jsem pokaÏdé úãinkoval, ale i pﬁipravoval scénáﬁe, navrhoval kost˘my a podobnû. Mezi nezapomenutelné „kusy“ patﬁí „Provdaná nevûsta“ a snad je‰tû úspû‰nûj‰í „Mamutinoe ozero“, ve kterém se kromû
mé osoby proslavil TOMÁ· BÍM a RADEK PILA¤. Zmapovat tuto divadelní historii by stálo zato!
V dílnû tiskli v˘znamní umûlci, kteﬁí se vlastnû neustále vracejí. V minulosti KAMIL LHOTÁK, pozdûji OLD¤ICH KULHÁNEK, JOSEF VELâOVSK¯, ADOLF BORN, IVA
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HÜTTNEROVÁ, EMMA SRNCOVÁ a KAREL VYSU·IL.
V souãasné dobû je ménû práce, autoﬁi stárnou, jiní dávají pﬁednost sítotisku a jin˘m grafick˘m technikám
a snad je to i tím, Ïe se grafika ménû prodává – zájem je
o hotové umûlce, no uvidíme! Dnes tady se mnou tiskne syn VIKTOR (nar. 20. 2.1981) a bude dobﬁe, kdyÏ si
ho vyzpovídá‰ osobnû“.
TOMÁ· ode‰el pﬁekontrolovat pﬁípravu EMMY SRNCOVÉ a syn VIKTOR zaãal s kratiãk˘m vyprávûním: „Já
jsem to mûl trochu jednodu‰‰í neÏ táta. Po gymnáziu
jsem místo vojny pracoval tady v dílnû, pak jsem se
uchytil u divadla, ale teì uÏ zase ‰est let pracuji s tátou
a práce s umûlci mû úÏasnû baví. Je rozmanitá, kaÏd˘ má
své poÏadavky, jin˘ pﬁístup k tvorbû, a tak ãlovûk poznává nejen svoje ﬁemeslo, ale i lidi. Po tátovi se do ‰ermu
nepletu, trochu boxuju a lezu po horách. Doufám, Ïe
tady u táty vydrÏím.“

ten zázrak vÛbec pochopit. VÏdyÈ jsem toho také o grafice moc nevûdûl a o tisku je‰tû ménû, bylo mi dvacet ‰est
nebo sedm? Psal se rok 1965 a dne‰nímu tiskaﬁi JI¤ÍMU
LÍPOVI bylo tehdy deset rokÛ, nosil kraÈasy s k‰andama,
ãutal nûkde fotbal a ani ve snu jeho ani mne nenapadlo,
Ïe v roce 2010 za ním pÛjdu do litografické dílny a budu se vyptávat na jeho cestu k tiskaﬁinû.
Do tiskárny mÛÏete vstoupit oficiálnû; zazvoníte
a poãkáte, aÏ vám otevﬁou, nebo tajnû, skrzevá dvÛr, ve
kterém jsou garáÏe a kdysi tu byly i nûjaké dílny. Chodím dvorem, ‰etﬁím nohy LÍPOVI nebo nûkomu, kdo je
povûﬁen otvíráním. Otevﬁu vrata, projdu dvÛr a uÏ jsem
u ma‰iny. Stejn˘ nátiskov˘ ofsetov˘ stroj ZETACONTE, stejn˘ rozchod válcÛ, jen k tomu prvnímu lisu uÏ
dávno pﬁibyl druh˘, a tak je tu rámusu dvakrát tolik
a v tiskárnû je veseleji. Tahat tiskaﬁe od ma‰iny, kdyÏ má
rozdûlanou barvu, je tûÏk˘ hﬁích, ale Jiﬁí byl na náv‰tûvu pﬁipraven, a tak se nechal vyzpovídat.

LITOGRAFIE A KAREL VYSUŠIL
Čéče, já nejraději pracuji v dílně u Tomáše. On má se
mnou svatou trpělivost, vydrží moje připomínky, nerozčiluje se, když si vymýšlím všelijaké změny, přidávám další
barvy a tisknu jen nízké náklady. Já u toho musím být, experimentujeme s barvami, jen zkus spočítat, kolik je na některém grafickém listu barevných tónů! A zkažené listy si
odnesu domů, pak je všelijak stříhám, lepím speciálním lepidlem a vytvářím unikátní koláže, které obdivoval i Kolář a ten tomu rozuměl!
Pochopitelně jsem vystřídal za ta léta mnoho grafických
dílen, ale u Tomáše Svobody pracuji nejraději.
Je‰tû se nakoukneme do dílny, kde uÏ stroj jezdí sem
a tam, sem a tam, umûlkynû otírá litografick˘ kámen,
Tomá‰ nakládá nové tisky, sem a tam jede ma‰ina, jen
z dálky sly‰íme moﬁsk˘ pﬁíboj a pﬁed námi na zdi vidíme uÏ skoro za‰lé podpisy umûlcÛ, kteﬁí tu pracovali nebo tiskárnu nav‰tívili. Nechybí tu ani podpis Ferlinghettiho, amerického „hippies“ básníka, a ... sem tam jede ofsetka, mávám na pozdrav a stoupám po schodech
nahoru do Dittrichovy.

TISKAŘSKÁ OFICÍNA V ŘÍČNÍ Č. 11
Na‰tûstí dnes nepr‰í, a tak pÛjdeme po nábﬁeÏí a pﬁes
most Legií pû‰ky. AlespoÀ budeme mít chvilku ãasu na
vzpomínky. Kdypak jsem poprvé ve‰el do té slavné oficíny v ¤íãní? V dílnû vládnul rukou Ïeleznou JAROSLAV
KRAML, kameny brousil vyslouÏil˘ ãetník pan NOVÁK
s kartáãkem pod nosem a zcela „jetou“ lodiãkou na hlavû. V prvním patﬁe, kde byly stolky pro umûlce a sklad
papíru, vypomáhala taková tichounká paní, ani nevím,
jak se jmenovala. Do dílny chodili v˘znamní umûlci a já
jsem tam tenkrát potkal KARLA OBERTHORA, EMILA KOTRBU i JOSEFA LIESLERA. Ve‰el jsem, cítil tu neopakovatelnou vÛni barev, sly‰el rachot ofsetky a pro mne bylo
v‰echno nové, tak jsem jen koukal a ãuãel a nemohl jsem

J I¤Í L ÍPA obsluhuje malíﬁe J OSEFA L IESLERA na Bierfestu v ¤íãní ulici

„Urãitû bude‰ chtít vûdût, kdy jsem se narodil, tak si
zapi‰: 8. 7.1955 v Praze, absolvoval jsem stﬁední odborné uãili‰tû, obor reprodukãní grafik. Po ‰kole jsem nastoupil do dílny, právû do této dílny k panu KRAMLOVI,
v dobû, kdy konãil a odcházel do dÛchodu MIROSLAV
FIALA a uÏ ãtyﬁicet let jsem v této dílnû.“
„Proã ses rozhodl právû pro litografii?“
„Ví‰, já jsem chtûl na v˘tvarnou ‰kolu, ale nevy‰lo to,
tak jsem tiskaﬁem.“
„Baví tû to?“ Smích. „To si myslí‰, Ïe bych tu vydrÏel
ãtyﬁicet rokÛ, poslouchal nejrÛznûj‰í pﬁání v˘tvarníkÛ,
pracoval s nimi nûkdy aÏ do noci, vym˘‰lel barvy, aby
byli spokojeni? Tak vidí‰, vystﬁídali se tu v˘tvarníci slavn˘ch jmen, kteﬁí litografii povaÏovali za v˘bornou reprodukãní techniku právû pro moÏnost uplatnit ‰irokou
paletu barev i kresebnou rÛznorodost. JOSEF LIESLER
mûl rád v˘razné barvy a ãisté plochy, FRANTI·EK GROSS
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musel ty strojky hezky zarámovat do pevn˘ch linek, zatímco JI¤Í ·ALAMOUN má rád pﬁesnost; aÏ pedantskou
pﬁesnost a v‰echno musí b˘t akorát. V souãasné dobû
rád spolupracuji s JI¤ÍM SLÍVOU, JI¤ÍM BOUDOU, EMANUELEM RANN¯M, DANIELOU BENE·OVOU, vlastnû tisknu rád s kaÏd˘m, kdo si cení této v˘borné techniky a dává pﬁednost na‰í oficínû.“
U vedlej‰í ma‰iny se usmívá MARTIN BOUDA, oni to
mají asi v rodû, ten úsmûv a ten kum‰t. Tiskne právû kámen pro tátu JI¤ÍHO BOUDU, kter˘ peãlivû otírá desku
mokrou houbou, aby to poﬁádnû tisklo. Na kameni jsou
drobné kresby: SAM·I≈ÁKÒV statek v Sobotce, hotel Villa, stará lékárna – taková jsou totiÏ pﬁání objednavatelÛ.
Znovu zaãínám s v˘slechem: „Kdy ses Martine narodil a jak ‰el Ïivot, povídej!“
„Jsem rodilej praÏák, narozen 22. 6. 1965, takÏe letos
slavím kulatiny stejnû jako JIRKA LÍPA, dohromady nám
bude sto let, to je, co? V letech, poãkej, jo v letech 1979
aÏ 1983 Hollarka, pak jsem byl rok tady v dílnû a v roce 1984 jsem ode‰el na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
(ateliéry PROF. âEPELÁKA a DOC. âERNÉHO). Ukonãil
jsem ji v roce 1990. Co potom? Dûtská ilustrace, volná
grafika, pût let jsem spolupracoval s restaurátory v Praze
i na zámku Kratochvíle, pomáhal jsem rodinû opravovat
slavn˘ LangweilÛv model v Muzeu hl. mûsta Prahy a od
roku 2002 uÏ skoro trvale pracuji v této dílnû, kde jsem
odkoupil podíl od pana KEJKLÍ¤E. Tedy Ïivot pestr˘,
práce v‰eho druhu jako Ferda Mravenec.
S k˘m rád tisknu? To není dobrá otázka, na nûkoho
zapomeneme a on se urazí a odejde ke konkurenci! Ale
budiÏ, rád tisknu s tátou (smích od ma‰iny, kde nûco
opravuje), pochopitelnû s JI¤ÍM SLÍVOU, ten si nás stﬁídá, mám rád TOMÁ·E BÍMA, PETRA PTÁâKA a nedávno
tu doslova ﬁádil a s radostí tvoﬁil JI¤Í NAâERADSK¯. Pﬁi‰el vytisknout tﬁi kameny a nakonec jich tu udûlal dvacet osm. Brzy tu bude tisknout MATùJ FORMAN.“
Vracím se na chvilku k JI¤ÍMU LÍPOVI, kter˘ právû dokonãil barvu, a pokraãuji v muãení: „Prosím tû, jak to
vlastnû bylo s JANEM KEJKLÍ¤EM?“ „Honza tady pracoval
osmnáct rokÛ, vÏdyÈ jsi ho znal, mil˘ ãlovûk, usmûvav˘
a kdyÏ prodal svÛj podíl, to uÏ trochu marodil, odjel do
Luãan, kde mûl chalupu a pracoval v Jablonci nad Nisou jako tiskaﬁ, sportoval, hubnul, nepil, nekouﬁil a nakonec zemﬁel na rakovinu.“ Vidím Honzovu tváﬁ pﬁed
sebou, vidím jeho veselé oãi, vzpomínám na toho laskavého ãlovûka, kter˘ uÏ dotisknul, ale ma‰iny bûÏí dál!
Nedávno tu tiskl JI¤Í SUCH¯, byl nad‰en a slíbil, Ïe se
u nás zase brzy objeví. Já mám radost z kaÏdého spokojeného zákazníka, kaÏd˘ má svoje pﬁání, vyÏaduje jin˘
pﬁístup; nûkdo potﬁebuje poradit – nemá patﬁiãné zku‰enosti, druh˘ je suverén. Nûkdo chce kámen domÛ, jin˘ má v‰e pﬁedem pﬁipravené, barvy rozkreslené, co ãlovûk to nová zku‰enost i pro mne.“ „Ty ov‰em také rád
kreslí‰ na kameny jako MARTIN BOUDA?“ „Zkusil jsem
to, nûkteré motivy dovedu docela dobﬁe, krajina je bá-

jeãn˘ námût a také pohledy na Prahu. Praha v‰eobecnû
frãí, je zájem. VÏdyÈ dostává‰ moje novoroãenky i pozvánky JI¤ÍHO SLÍVY na Bierfesty.“
„Jak vlastnû vznikla ta tradice oslav piva ve zdej‰í oficínû?“ „Je‰tû za totality, hlubokého komunismu jezdil
NORBERT HUBER z Nûmecka do Prahy a na Hradãanech
v okénku Galerie vidûl obrázky MILENY DVO¤ÁKOVÉ,
ve‰el do prodejny, dal se s ní do ﬁeãi a ta ho pﬁivedla
k nám do dílny, aby poznal tiskárnu, kde tiskne své litografie. Byl nad‰en tím fantastick˘m prostﬁedím
i umûlci, a tak se tu jednou objevil se sudem piva, klobásami i ‰pekem a od té doby se tu poﬁádají Bierfesty.
Dﬁíve dvakrát roãnû, v souãasnosti jednou za rok (zábava a potﬁeba se druÏit nûjak v kapitalismu vázne, nezdá
se vám, váÏení sbûratelé i umûlci?).“ A jak takov˘ Bierfest vypadá? Na samém poãátku dostanou vybraní pﬁátelé, umûlci a pochopitelnû tiskaﬁi pozvánku, kdy, kde
a v kolik, a dobrou zábavu s sebou. DvÛr, ten dvÛr pﬁed
dílnou se zmûní k nepoznání, jsou zde stoly a lavice, trochu
v˘zdoby, okénko do brusírny kamenÛ se zmûní v kiosek,
uvnitﬁ jsou patﬁiãné sudy piva, i vína je dostatek, není
kaÏd˘ jen pivaﬁ. Pod pﬁístﬁe‰kem, kde stávají auta, je velk˘ roÏeÀ, obsluhovan˘ vût‰inou JI¤ÍM BOUDOU, letit˘m
kuchaﬁem, a v tiskárnû na ma‰inách a kam oko dohlédne jsou laskominy: olivy, s˘ry, saláty, uzeniny, domácí
chleba z Nûmec, takov˘ obrovsk˘ bochník, peãivo, dortíãky a na roÏni se grilují klobásky, krkoviãka a vÛbec...,
pivo teãe, hosté pﬁicházejí, dûti se radují, hudba hraje,
dospûlí vedou ﬁeãi a popíjejí, uÏ je tu ADOLF BORN
s manÏelkou, támhle stojí PAVEL ROUâKA, tuhle jsou
PTÁâKOVI, u stolu sedí grafiãka KATE¤INA VÍTEâKOVÁ...
Tak na zdraví, pﬁátelé!

LITOGRAFIE A JIŘÍ BOUDA
Proč jsem začal dávat přednost litografii před ostatními
grafickými technikami? To máš tak, mědirytina je příliš
pracná stejně jako dřevoryt a sběratelé dávají přednost
barvám. Začal jsem už na Státní grafické škole, kde byl vynikající učitel Ota Hebrle. Později, když už jsem byl na
UMPRUM, chodil jsem na Žižkov k Josefu Hrachovcovi,
tam tiskl ty svoje koně Vojtěch Sedláček, a tak jsem okukoval a učil se. No a nakonec jsem zakotvil v Říční a když se
Tomáš Svoboda osamostatnil, tak jsem začal grafické dílny
střídat. Má to svoje výhody; každý tiskař – i když tisknou
na stejném stroji – tiskne přeci jen trochu jinak, má jiný
přístup k litografii. Někdo má cit pro barvu, jiný je úzkostlivý pečlivák, každý má nějakou přednost, a tak já jsem
jednou u Tomáše, podruhé u Lípy, potřetí u syna Martina.
Alespoň si to s nikým nerozházím.
Je‰tû jednou kouknu na pohyblivé válce, nad kameny
uÏ se zase sklánûjí tiskaﬁi i grafici a peãlivû po kaÏdém
tisku otﬁou jejich povrch. Do ta‰ky ukládám pozvánku
na jubilejní Bierfest, bude se oslavovat ta stovka obou
tiskaﬁÛ, mávám na pozdrav a mizím ve dvoﬁe.
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P ETR KORBELÁ¤ s R UDOLFEM B ROULIMEM u ofsetového stroje

M ARTIN B OUDA kreslí na kámen

GRAFICKÁ DÍLNA
PETRA KORBELÁŘE VE ZDIBECH
Zdiby najdete tûsnû za hranicí Prahy. Ze stanice metra Kobylisy pojedete autobusem do zastávky „Zdiby
u parku“ a jste na místû. Po pravé stranû silnice je Ïlut˘,
novû opraven˘ kostel a hned u nûj StejskalÛv dvÛr, do
kterého vejdete a v kouteãku najdete dveﬁe dílny. U ofsetky uvidíte skoro asketického, lehce fousatého PETRA
KORBELÁ¤E, o kterém v˘tvarníci tvrdí, Ïe u tisku velice
pﬁem˘‰lí, vzdûlává se a experimentuje. Kromû toho „dûlá“ muziku spolu s JANEM KOTULÁNEM. Hraje na kytaru, Kotulán na bambusovou flétnu a vydávají CD, která Petr kompletnû upravuje, graficky zpracovává, tiskne,
a nutno podotknout, Ïe vzornû a krásnû. Také vydává
autorské knihy, které opût celé upravuje, ilustruje a pochopitelnû pí‰e. Vazby provádí pﬁítel knihvazaã JAN
KOTULÁN.
Zatímco dotiskoval ãervenou barvu pro VLADIMÍRA
SUCHÁNKA, vzal jsem si tu kníÏku a zaãetl se do kratiãk˘ch textÛ. âetl jsem, popíjel v˘born˘ ãaj a zaãal jsem
tro‰iãku chápat jeho vztah k pﬁírodû, k lidem a v˘jimeãn˘ vztah k umûlcÛm, kteﬁí u nûj tisknou. Pochopil jsem
(nebo si to jen myslím?), Ïe se snaÏí nejen dobﬁe tisknout,
ale i poznat povahy jednotliv˘ch tvÛrcÛ grafiky a pﬁizpÛsobit se jejich poÏadavkÛm. Poslouchejte se mnou:
Malířská...
Po hladké kůře stromu se motal
a za sebou slimák nechal slinu
tak jako když rychlým tahem štětce
uděláš pár čárek po papíru

Tedy nejen koumák, tiskaﬁ, ale i poeta...
PETR KORBELÁ¤ je vyuãen tiskaﬁem s maturitou. Zaãal pracovat v tiskárnû Polygrafia Na V˘toni a následnû
zaãal tisknout u pana TÒMY ve Stra‰nicích. Od roku
2002 se zavedl ve Zdibech, kde mu kamarád pomáhá
brousit kameny a vypomáhá pﬁi tisku. Kromû ofsetky
najdeme v dílnû i ruãní tiskaﬁsk˘ lis, ale zatím na nûm
tiskne jen PETR KORBELÁ¤ zajímavé bambusové kresby
ti‰tûné ãernou barvou. Na tomto lisu tiskl své práce JOSEF ISTLER a byly na nûm vyti‰tûny i dvû poslední litografie JANA BAUCHA pro SâUG Hollar. Petr pevnû vûﬁí,
Ïe aÏ zvládne tuto ponûkud jinou technologii tisku, tak
pﬁesvûdãí v˘tvarníky, aby si ma‰inu vyzkou‰eli; opatﬁil
dokonce mimoﬁádnû velké kameny aÏ do rozmûru
84 x 114 cm.
Kdo do této relativnû nové oficíny chodí tisknout?
KAREL BENE·, VLADIMÍR SUCHÁNEK, OLD¤ICH KULHÁNEK, MARINA RICHTEROVÁ, PETR NIKL a mnoho dal‰ích. Tiskl tady dokonce slavn˘ slovensk˘ autor VLADIMÍR GAÎOVIâ. Petr má v‰echny stejnû rád, kaÏd˘ pr˘
pﬁiná‰í kus nové historie a vzniká zvlá‰tní tiskaﬁské dobrodruÏství. Závûrem se je‰tû musím zmínit, Ïe tiskaﬁ
PETR KORBELÁ¤ byl nûkolikrát na stipendiu v Belgii
u svûtovû známého tiskaﬁe Rudolfa Broulima, ale to je
uÏ dal‰í historie.

MARINA RICHTEROVÁ
O PETRU KORBELÁŘOVI
S usměvavým chlapcem Petrem jsme se seznámili v roce
1993 v suterénní dílně Jana Tůmy, který mi ho hned „přidělil“ jako bližšího věkem a nekonformností. Oba začátečníci v litografii přistoupili jsme s nadšením ke stroji a bez
náležitého strachu se pokoušeli o „umění“. Kámen nás však
brzy „setřel“. Tisky byly připečené, rozpasované a mdlé.
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Zkrátka normální tisky ve zdejších poměrech. Na oko, pro
laika, z naší mašiny vycházely slušné listy, dokonce vyhrávající nějakou cenu v soutěži Grafika roku Simeony Hoškové. Ale v evropském měřítku to byla bída.
Když kámen znovu nevydával kresbu, nemělo smysl ani
křičet na Petra, ani sobě nadávat, ani proklínat rozvrzanou mašinu či proměnlivé počasí. Šla jsem po každé do
vedlejšího vchodu, do holičství ve sklepě a za 40,- Kč jsem
se nechala ostříhat strojkem na ježka. Tím „sebepoškozováním“ jsem se zklidnila a prodírali jsme se naším tiskem
dál. Takhle na ježka jsem chodila několik let.
Když dílna Honzy Tůmy skončila, Petr neměl ani práci, ani stálé klienty, stala se z nás profesně bezprizorná dvojice. Do jiných dílen se mi chodit nechtělo... Na každé své
vernisáži jsem se o Korbelářovi zmiňovala, mluvila jsem
o něm s Oldřichem Kulhánkem – prostě potřebovala jsem
tisknout kvalitní grafiku s kvalitním tiskařem. Až jednou
Petr objevil Stejskalův dvůr ve Zdibech. Pronajal si prostor, koupil a zrepasoval mašinu, koupil i ruční tiskařský
stroj. Dílna se rychle rozjížděla, tiskla tam Daniela a Karel Benešovi, Olda Jelen, Petr Nikl. A my s Petrem jsme začali experimentovat s novou technologií v proškrabávané
litografii. Oldřicha Kulhánka naše tisky nadchly, Petrovi
zařídil studijní pobyty v Belgii u Rudolfa Broulima a sám
začal s Petrem Korbelářem tisknout. Potom se přidal pan
Jiří Suchý a pomaloučku, opatrně i Vladimír Suchánek.

V roce 2008 jsem měla velkou výstavu „Japonského cyklu“ v Bratislavě. Hodinu před vernisáží přišel Vladimír
Gažovič. V tichém prázdném sále jsme chodili od tisku
k tisku a mluvili o postupech a finesách proškrabávané litografie. Nezapomenutelný zážitek! Po půl roce to přijel
k Petrovi zkusit.
PROČ U P. K. JSEM?
Byl a zůstal laskavý k autorům. Nedeptá a nepopohání.
Od začátku bral kamenotisk jako poslání. Dnes je to trochu
složitější – má dvě dcery a musí živit rodinu. Jeho nadšení
pro kámen mu ale zůstalo. V mém případě – a to se jedná
o práci s detailem, zvláště u proškrabávané litografie – má
trpělivost a ničím nenahraditelný instinkt. Když tisknu, neexistuje tak zvané „zapínání autopilota“. Není to reprodukční tisk. Po několika tiscích mašinu vždy zastavujeme,
kontrolujeme pasování a tlak. Leptám a dokresluji během
tisku. Začátek nákladu se vždy nepatrně odlišuje od konce.
Kreslím „a la prima“ – bez předloh a tiskař do poslední
chvíle neví, co chci na grafice mít. Bez Petra můj způsob
kresby na kameni a tisku nemá smysl – oba to víme.
PROČ U P. K. MOMENTÁLNĚ NEJSEM ?
Během posledních let se dílna naplnila. Začali ale převládat draví a „úspěšní“ sebevědomí muži. Dělají grafiku
jako kšeft. Jeho dílna je otevřena každému, ale podle mého
názoru je jeho mistrovství pro tyto výrobky škoda. Jsem pro
profesionalitu a tedy i pro elitářství. Vadí mi, kolik indi-
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viduí se vydává za malíře, grafiky a spisovatele. Proč nejdou zpívat operu?
Poslední ranou pro moji útlocitnost byla přítomnost samolibého borce, který podepisoval něco, jako tisk z xeroxu.
Přistoupil ke mně, skloněné nad triplexem v proškrabávané litografii a prohlásil: „No jó, paní je snaživá!“ To mne
odrovnalo a rozhodla jsem se, že se budu chvíli věnovat
malbě v blažené samotě domova. Skoro jsme se o tom s Petrem pohádali.
Při posledním setkání jsem se ho zeptala, koho bude tisknout, až já a moji starší kolegové z klasické školy „půjdeme
do kytek“.
Bezelstně se na mne usmál a nabídl mi zelený čaj...

KAREL BENEŠ A JEHO VZPOMÍNKY
NA LITOGRAFICKÉ DÍLNY
Já jsem začal s litografií už na škole. Patřil jsem do ateliéru prof. Strnadela a ten nás všechny přivedl k litografické technice. Také moje závěrečná práce byla provedena
technikou litografie. V té době kraloval ve školní litografické dílně Václav Vejvoda, svérázný, ale velice zkušený tiskař. Na školu přišel s dokonalou praxí, kterou získal v Průmyslové tiskárně a ve Vojenském zeměpisném ústavu
v Dejvicích. U něj tiskla grafická esa: František Tichý,
Vojtěch Sedláček, Karel Svolinský, Emil Kotrba a pochopitelně i náš profesor Antonín Strnadel. Pan Vejvoda byl šet-

řílek, šetřil papír i křídy, ale tisknout dovedl! Když skončil
na škole, ještě tiskl soukromě u Vladimíra Suchánka.
Když jsem skončil školu, věnoval jsem se až do roku
1966 ilustraci a teprve potom se znovu vrátil k litografii.
Nejprve u Jaroslav Krcala na Smíchově, kde měl malou
dílničku. Měl jednu špatnou vlastnost, čas od času chytil
slinu, dva dni tiskl a třetí den se věnoval alkoholu. U něj
tiskl i Zdeněk Sklenář, a ten to s ním uměl! Později jsem
tiskl v Říční ulici, kde pracovali pánové Fiala a Kraml. Do
této dílny pak nastoupil Tomáš Svoboda, a tak jsem měl
možnost vyzkoušet celou řadu tiskařů. V současné době
pracuji u Petra Korbeláře. Důvod? Petr dbá na to, aby
každá grafika byla výborně vytištěna. Je precizní, poctivý
a práce jej velice zajímá a těší.

GRAFICKÁ DÍLNA
NA UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE
V PRAZE
Zmínili jsme se o tom, Ïe v této dílnû dlouhou dobu
kraloval VÁCLAV VEJVODA, dal‰ím v˘znamn˘m tiskaﬁem
zde byl aÏ do roku 1980 RUDOLF BROULIM a po jeho
odchodu byl osud dílny v‰elijak˘. Dílna byla pﬁestûhována do podzemních prostor a díky neúnavné práci akademického malíﬁe a grafika MIKOLÁ·E AXMANA zde
vznikla tiskárna, která má nejen pÛvab, ale i zvlá‰tní neopakovatelnou atmosféru. Pﬁírodní svûtlo sem proniká
mal˘mi okny ústícími do anglick˘ch dvorkÛ a jen
skromnû doplÀuje umûlé osvûtlení. Hlavním vybavením
jsou dva staré klasické lisy od firmy Karl Kraus Lipsko
a vût‰í stroj od Ing. Havlíka z Hloubûtína. UÏ pohled na
tyto „estetické“ stroje je úÏasn˘. KdyÏ se rozhlédneme
po dílnû, uvidíme do zdi zazdûn˘ litografick˘ kámen
s kresbou FRANTI·KA TICHÉHO a o kousek dál dal‰í kámen s kresbou KARLA SVOLINSKÉHO. V archivu pak najdeme kameny s jedineãn˘mi portréty, úÏasné písmo
a reklamy, tak jak vznikaly v 19. století. Na zdích pak
najdeme zavû‰ené i práce studentÛ a tamhle dokonce vidím grafiku JITKY VÁLOVÉ.
„Grafiky tady tisknou vût‰inou studenti, JITKA VÁLOVÁ je skoro v˘jimkou, ruãní tisk je pﬁíli‰ nároãn˘ na ãas,
a tak v˘tvarníci nav‰tûvují radûji dílny, kde pracují nátiskové ofsetové tiskaﬁské stroje,“ ﬁíká JI¤Í VOHRADSK¯,
kterého jsem v dílnû zastihl a vyzpovídal. K unikátÛm
této opravdu krásné dílny s neopakovatelnou atmosférou patﬁí i jedineãn˘ exempláﬁ knihy MIKOLÁ·E
AXMANNA „Kámen hovoﬁí“, která zachycuje techniky

„Dívãí válka“
Kolektivní litografie (autoﬁi A DOLF B ORN , C YRIL B OUDA ,
J I¤Í B OUDA , O LD¤ICH J ELÍNEK , K AMIL L HOTÁK ,
E VA N ATUS · ALAMOUNOVÁ , PAVEL ROUâKA , C TIRAD S TEHLÍK ,
J I¤Í · ALAMOUN , K AREL TOMAN ), 192:824 mm, 1979.
Takov˘chto kolektivních prací vzniklo v dílnû TOMÁ·E S VOBODY
nûkolik (napﬁ. „KdyÏ jsme jeli do Parizu podívat se na Monu Lisu“),
organizátory byli s tiskaﬁem obvykle K AREL TOMAN a J I¤Í B OUDA .
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kamenotisku od kamenorytectví po tisk z v˘‰ky i hlubotisk. Pouze tﬁi exempláﬁe této vzácné knihy vznikaly
postupnû v letech 1982–1996 v dílnách Akademie v˘tvarn˘ch umûní a na Vysoké ‰kole umûlecko-prÛmyslové. Nûkteré tisky byly vyti‰tûny i v dílnû Taller de Grafika popular v Mexiku a v dal‰ích svûtov˘ch tiskárnách.
Kdo dneska vládne této dílnû po odchodu MIKOLÁ·E
AXMANNA? V prvé ﬁadû absolventka UMPRUM JANA
HUBATKOVÁ (toho ãasu na mateﬁské dovolené), JI¤Í VOHRADSK¯, kter˘ Janu zastupuje, a do tﬁetice je‰tû PATRIK
HÁBL.
Myslím, Ïe tisk na tûchto ruãních strojích by si zaslouÏil vût‰í pozornost Ïijících umûlcÛ a pﬁinesl by oÏivení do svûta moderní grafiky!

OLDŘICH KULHÁNEK
O LITOGRAFII A RUDOLFU BROULIMOVI
V minulosti jsem používal často techniku barevného leptu, ale v současné době dávám stále více přednost litografii.
Umožňuje mi věrně reprodukovat kresbu do všech detailů.
Záleží ovšem na tiskaři, jeho zkušenostech a znalostech.
Koncem sedmdesátých let nastoupil do dílny UMPRUM
v Praze za odcházejícího Václava Vejvodu vyučený zinkograf Rudolf Broulim. Ten se rok pod dozorem slavného tiskaře z Akademie Oldřicha Eiselta učil od základu této
technice a postupně se stal mimořádným mistrem. Měl cit
pro náročnou práci, trpělivost a věděl, že každý umělec potřebuje jiný způsob tisku. Začal jsem u Rudolfa rád tisknout a když emigroval o prázdninách v roce 1980 do Belgie, hledal jsem náhradu v našich tiskařských dílnách. Nej-

prve jsem tiskl u Tomáše Svobody a nyní rád zajíždím do
ateliéru Petra Korbeláře, který má stejný cit pro kresbu jako Rudolf Broulim. Jeho osudy v cizině byly rozmanité.
Tamní umělci i organizátoři uměleckého života jej přivítali radostně, už o něm dobře věděli. A tak začal tisknout
v litografické dílně v Beveren. Brzy se stal také profesorem
na Střední výtvarné škole v Bruselu. To vše svědčí o jeho talentu, houževnatosti a píli. Začali jej vyhledávat umělci
z Holandska a když to poměry u nás dovolily, dojíždějí
k němu i umělci z Čech a ze Slovenska. Z těch slovenským
musím jmenovat Albína Brunovského a Vlado Gažoviče,
z českých alespoň Vladimíra Suchánka, rád se do jeho tiskařské dílny vypravím i já. Rudolf Broulim tvrdí, že jeho
nejšťastnější éra byla v době, kdy pracoval v ateliéru ve
Zwijndrechtu, ale já si myslím, že je stále výborným a dnes
světovým tiskařem, i když si zařídil vlastní dílnu na předměstí Antverp v Ekerenu. Určitě by si zasloužil samostatný
článek, vždyť dnes se u něho scházejí umělci z celého světa
a on předává zkušenosti i v Číně.

Pro‰li jsme se nûkter˘mi litografick˘mi dílnami
v Praze, zaskoãili jsme na skok do Belgie a mÛÏeme konstatovat, Ïe v âechách zatím tyto dílny prosperují a snad
jim nehrozí zánik jako tomu bylo nedávno tﬁeba v PaﬁíÏi, kde zmizely slavné dílny, ve kter˘ch se rodilo v minulosti velké umûní. Litografické kameny tedy stále vyprávûjí nové pﬁíbûhy a vûﬁím, Ïe tato krásná grafická
technika nezanikne vlivem xeroxu ani bouﬁliv˘m
a módním roz‰íﬁením poãítaãové grafiky.

Literatura o litografii:
F IALA V.: Grafická technika litografie; Hollar, Praha
K REJâA A.: Techniky grafického umění; Artia Praha, 1981
S ENEFELDER A.: Lehrbuch der Lithographie, Mnichov 1818
· ALDA J. A KOL .: Senefelder a polygrafie dneška; Polygrafick˘
prÛmysl – Typografia, SNTL Praha, 1971
V OIT P.: Encyklopedie knihy; Libri s. r. o., Praha 2006
Î IÎKOVSK¯ K.: Grafické techniky 4 – Litografie; Hollar,
Praha 2006
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Kabinet exlibris PNP

a jeho fondy
M A R I E S E D M Í KO VÁ

Kabinet exlibris pﬁedstavuje nejvût‰í specializovanou
muzejní sbírku v âeské republice. Byla zaloÏena v roce
1971 v Chrudimi v návaznosti na dlouhou sbûratelskou
tradici, která se zrodila v dobû rozmachu moderní ãeské
grafiky na zaãátku 20. století. O ‰íﬁení zájmu o exlibris
mûli velkou zásluhu zdej‰í v˘tvarní umûlci, kteﬁí v období mezi dvûma svûtov˘mi válkami pÛsobili v Chrudimi
(FERDINAND POCHOBRADSK¯, ANTONÍN MORÁVEK,
RICHARD LANDER, JAN BRUKNER). Svou tvorbou a pedagogickou ãinností na místních stﬁedních ‰kolách vedli
své Ïáky k poznání grafick˘ch technik a tvorbû kniÏní
znaãky. Spolupracovali také s místní tiskárnou, ve které
nechávali tisknout své exlibris pro chrudimské zájemce.
Kouzlo drobného grafického listu podmanilo sazeãe
v tiskárnû KARLA SOKOLA natolik, Ïe podlehl sbûratelské
vá‰ni a dokonce vstoupil do Spolku sbûratelÛ a pﬁátel
exlibris a od 40. let vyvíjel v Chrudimi aktivní v˘stavní
ãinnost, poﬁádal pﬁedná‰ky a besedy popularizující tvorbu a sbûratelství kniÏních znaãek. Okruh v˘znamn˘ch
chrudimsk˘ch sbûratelÛ se stále rozrÛstal (patﬁili k nûmu
MILOSLAV MATùJKA, STANISLAV NOVOTN¯, JAN PLACH¯,
JARMIL CHLÁDEK a FRANTI·EK NOV¯) a pﬁitahoval sv˘m
pﬁíkladem zájem dal‰í generace. V Klubu pﬁátel v˘tvarného umûní (1961) byla vytvoﬁena pod vedením FRANTI·KA NOVÉHO sekce sbûratelÛ, která v Chrudimi od roku
1971 poﬁádala kaÏdé tﬁi roky sjezdy. O tﬁi roky pozdûji
(1974) sekce zaloÏila trienále souãasného ãeského exlibris. Tento poãin vyvolal zájem nejen ãesk˘ch sbûratelÛ
a grafikÛ, ale vzbudil pozornost i v zahraniãí. V roce
1996 se zde konal 26. svûtov˘ kongres federace sbûratelsk˘ch spoleãností FISAE. Chrudim se tak postupnû stala vyhledávan˘m centrem exlibris s tradicí, která kdysi
vznikla spontánnû, ze zájmu skupiny vyznavaãÛ a tvÛrcÛ
kniÏní znaãky. Z darÛ grafikÛ zastoupen˘ch na pravideln˘ch trienále byla zaloÏena jedineãná kolekce, která vyãerpávajícím zpÛsobem vytváﬁí obraz v˘voje soudobého
ãeského exlibris. Získáním nûkolika soukrom˘ch sbírek
exlibris z pozÛstalostí v˘znamn˘ch ãesk˘ch sbûratelÛ
(ING. JAROMÍRA SCHMIEDA, ING. OTAKARA HRADEâNÉHO,
ING. ARCH. VLADIMÍRA ZDùNOVCE, DR. JAROSLAVA
VITÁâKA a dal‰ích) se sbírka doplÀovala i o cennou ãást
historickou. Sv˘m mnoÏstvím a kvalitou se stala natolik

závaÏn˘m dokumentem své doby, Ïe pﬁimûla její tvÛrce
uvaÏovat o zaloÏení specializovaného muzea. V ﬁíjnu roku 1986 byl ustaven v rámci tehdej‰ího kulturního zaﬁízení SdruÏeného klubu pracujících Kabinet exlibris, jehoÏ úkolem bylo sbírat, studovat a propagovat tento Ïánr
uÏitého umûní doma i v zahraniãí. Po pﬁevratn˘ch událostech v roce 1989 se situace zmûnila a sbírka se ocitla
v ohroÏení. Díky iniciativû FRANTI·KA NOVÉHO a MARIE
SEDMÍKOVÉ se v roce 1991 pracovi‰tû i sbírka staly souãástí Památníku národního písemnictví v Praze s deta‰ovan˘m sídlem v Chrudimi. Spojením muzejního fondu
PNP a sbírky Kabinetu vznikla nejbohat‰í sbírka kniÏních znaãek v âeské republice.
Od poãátku své ãinnosti kabinet uspoﬁádal dvanáct
trienálních pﬁehlídek ãeského exlibris, dvanáct sjezdÛ
sbûratelÛ a pﬁátel; poslední v roce 2002, organizaci dal‰ích pﬁevzal na svá bedra v˘bor SSPE. Kromû toho organizuje roãnû 4–6 tematick˘ch a monografick˘ch v˘stav
o grafice, exlibris a kniÏní kultuﬁe s vyuÏitím bohat˘ch
sbírkov˘ch fondÛ Památníku národního písemnictví
v Praze. Zájem o ãinnost a spolupráci s Kabinetem exlibris PNP projevují kulturní instituce v âeské republice
i v zahraniãí. Svûdãí o tom ﬁada repríz v˘stav a trienálních
pﬁehlídek v Nizozemsku, Polsku, ·védsku, na Tchaj-wanu a ve Francii. Své v˘stavy kabinet poﬁádá v Nové v˘stavní síni v pﬁízemí levého traktu budovy muzea. Velké expozice trienále probíhají ve v˘stavních prostorách budovy
Divadla Karla Pippicha v Chrudimi.
PÛvodní kolekce Kabinetu exlibris, kter˘ za 20 let samostatného trvání shromáÏdil kolem 55 000 listÛ, byla
roz‰íﬁena samostatn˘mi fondy kniÏních znaãek Památníku národního písemnictví z pﬁelomu 19. a 20. století
a z první poloviny 20. století. Dnes Kabinet spravuje
sbírkov˘ fond cca 147 tisíc jednotliv˘ch grafick˘ch listÛ.
Sbírka je systematicky doplÀována o kolekce souãasné
tvorby z trienálních pﬁehlídek, dary sbûratelÛ, ãlenÛ
Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris, v˘tvarníkÛ a z pozÛstalostí.
Jako v ostatních ãástech sbírek PNP probíhá v Kabinetu exlibris standardní evidence dûl ve dvou úrovních.
V prvním stupni se vede zápis v pﬁírÛstkové knize,
ve druhém stupni se pomocí programu DEMUS vytváﬁí
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databáze sbírky, do níÏ je v souãasné dobû zaﬁazeno
32 675 jednotek, ostatní sbírkové pﬁedmûty jsou podrobnû podchyceny v pﬁírÛstkov˘ch knihách a v akviziãních seznamech. Duplikáty, které se vyskytují v rÛzn˘ch
sbûratelsk˘ch kolekcích, jsou rovnûÏ evidovány a ãást
z nich se pouÏívá pﬁi prezentaci sbírky na v˘stavách
a k publikování. Celá sbírka kabinetu je uspoﬁádána
podle jednotliv˘ch fondÛ (tj. ucelen˘ch souborÛ, z nichÏ
sbírka postupnû vznikala). Sbírkové fondy jsou pak
uspoﬁádány abecednû podle jmen autorÛ a jsou uloÏeny
v depozitáﬁi v kartonech.
Soupis sbírek Kabinetu exlibris, kter˘ je pﬁílohou této
informace, je první publikací obsahu sbírkového fondu
kabinetu, navazuje na soupisy sbírkov˘ch fondÛ Památníku národního písemnictví a neklade si nárok na úplnost. Mûl by pﬁedev‰ím seznámit odbornou a sbûratelskou veﬁejnost se strukturou celé sbírky a zastoupením
autorÛ v jejích jednotliv˘ch ãástech a napomoci badatelskému vyuÏití. NemÛÏe nahradit zevrubnou obrazovou
publikaci ani podrobn˘ katalog, kter˘ vznikne teprve po
dokonãení druhého stupnû evidence v programu
DEMUS. Odborné katalogy dosavadních dvanácti trienálních pﬁehlídek dostateãnû vypovídají o ãásti sbírkového fondu kabinetu t˘kající se souãasné tvorby. V budoucnosti se poãítá s vytvoﬁením obrazové databáze v‰ech
exlibris a její postupnou publikací formou katalogÛ, digitálních nosiãÛ a na webov˘ch stránkách PNP.
Od roku 2009 pracovi‰tû Kabinetu exlibris sídlí v 1. patﬁe
budovy ãp. 29, Chrudim IV. V˘stavy se konají v Nové v˘stavní síni v levém traktu budovy Muzea v ãp. 86/I. Depozitáﬁ se studovnou se nachází v Mûstském parku ãp.
274/IV. Badatelské náv‰tûvy je moÏné pﬁedem dohodnout.
Kontakty:
Kabinet exlibris PNP, ·iroká 29, 537 01 Chrudim IV.
Telefon, fax: +420 469 620 688, mobil 731 448 570
E-mail: kabinet.exlibris@centrum.cz,
sedmikova@pamatnik-np.cz
V˘stavní síÀ je otevﬁená:
úter˘–pátek 10–13 a 14–17 hod.
sobota, nedûle a svátky 14–17 hod.

Redakční poznámka:
O historii trienálních přehlídek viz článek M. Kudrny: Trienále exlibris Chrudim v kontextu tří desetiletí a k tématu exlibris v Chrudimi viz článek V. Ruska: Z dějin chrudimského exlibris, oba ve Sborníku
pro exlibris a drobnou grafiku (SSPE, Praha, 2002,
str. 4–11, resp. 12–16)

PŘEHLED SBÍRKOVÉHO FONDU
KABINETU EXLIBRIS PNP
1. Fond Schmied
20 000 exlibris, 20. století
Sbírka exlibris sbûratele Ing. Jaromíra Schmieda zakoupená Jednotn˘m klubem pracujících v Chrudimi, poboãkou
Klubu pﬁátel v˘tvarného umûní v roce 1976 jako poãin
pro zam˘‰lenou galerii exlibris a grafiky v Chrudimi.
Seznam autorÛ
Alex A. J., AmbroÏová V. J., Beránek J., Berková D., Biã F.,
Bene‰ J., Bûlohlávek F., Born A., BlaÏek F. B., Burmagin N., Corvin J., Cihla J., âáka J., Burant F., Dobroruka I., Dohnal J., Dvoﬁáãek J., Gajdo‰ R., Grmelová
A., Grmela J., Halla J., Hanák M., Hanu‰ B. a V., Hejna V., Hlína J., Hoffmeiester A., Homolka A. a K.,
Hodek J., Horejc J., Horn J., Hauf M., Hrabal A., Hradeãn˘ B., Hrd˘ J., Chatrn˘ D., Chramosta C., JankÛ
M., Jemelka J. a M., Jemelková J., Junek V., Jadrníãková
K., Jandejsek Vl., Joukl L., Janou‰ek D., JaroÀek B., Ja‰ka J., Jedliãka J., Jiﬁincová L., Juna Z., Kabát V., Kabátová-Táborská Z., Kaplanová-·imonová V., Karel V.,
Ka‰par A., Klimoviã R., Klouãek J., Kobliha F., KobzáÀ
J., Koláﬁ J. N., Kopeck˘ Vl., Korbeláﬁ P., Kotík Pr.,
Kováﬁ J., Krajc R., Krátk˘ B., Krawcec H., Krejãová J.,
KﬁíÏek V., Kubíãek R., Kunst A., Lacina B., Lada J.,
Lander R., Langer K., Lébrová D., Lhoták K., Mádlo J.,
Mahelka J., Mácha J., Majer A., Majzner Z., Mal˘ B.,
Martinová M., Maﬁík J. a O., Mervart F., Matou‰ek O.,
Mecl L., Mináﬁ K., Mokr˘ F.V., Müller J., Nûmec K.,
Novotn˘ St., Nov˘ M., Obrovsk˘ B., Ondráãek R., Parma L., Pegrassi M., Peterka F., Pistorius J. F., Polá‰ek V.,
Pokorn˘ V., Pokluda M., Plocek V., Odehnal B., Pﬁibyl
L., Pﬁikryl Z., Rabas V., Rambousek V., Röhling V.,
Rolãík P., Romberg M., Rumansk˘ I., Rusek L., ¤ehulka M., ¤eﬁicha J., Sadílek V., Salcman M., Sedláãek V.,
Seydl Z., Silovsk˘ V., Sivko V., Slavíãek A.V., Slezák M.,
Srp K., Stehlík K., Strnadel P., Suchánek Vl., Synecká
N., ·ilbersk˘ H., ·imon P., ·tûch K., ·tika J., ·torm B.,
·ubic R., ·vehla J., ·indeláﬁ L., ·ulc J., ·vengsbír J. A.,
Tamchyna P., Tockstein J., Tomec J., Trampota J., Trnka J., Troup M., Tuãn˘ P., Uiberlay J., Vaculka V., Vláãil J., VaÀáã O., Vá‰a M., VodráÏka J., Vondrou‰ J. C.,
Valenta B., Vorlíãek V., Votluãka K., Vyãítal M., Vymûtal S., Vysu‰il K., Wagner L. , Weidlich E., Weiser J.,
Wellner K., Zahradníková V., Zelenka M., Zenger Z. M.
Fond dále obsahuje soubory exlibris autorÛ z Rakouska,
Nizozemska, Maìarska, Polska, Belgie, Nûmecka, Itálie,
Norska, Francie, Japonska, Anglie, USA, ·panûlska,
Ruska, Argentiny, Austrálie, Dánska, Estonska, Jugoslávie, Kanady, Litvy, ·védska, ·v˘carska a dal‰ích zemí,
které nejsou dosud zpracovány. Souãástí fondu je i ﬁada
sborníkÛ, souborÛ s originálními grafick˘mi listy a publikací vydan˘ch v tuzemsku i v zahraniãí.
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2. Fond Hradečný
18 000 exlibris od 90. let 19. století a z 20. století
âást sbírky z pÛvodní kolekce asi 90 000 listÛ z pozÛstalosti dlouholetého jednatele a pﬁedsedy SSPE
Ing. Otakara Hradeãného, byla zakoupena Jednotn˘m
klubem pracujících Chrudim v roce 1984 na základû
podnûtu v˘boru Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris z dotace Ministerstva kultury âSSR.
Seznam autorÛ
Adámek R., Ale‰ Mikolá‰, Alex A. J., AmbroÏová V.,
Antonová A., Baborák I., Bardoun A., Barto‰ík A., Baruch J., Bûlohlávek F., Benda J., Bene‰ J., Bene‰ K.,
Benka M., Beran A., Beran J., Beránek J., Beránek M.,
Berková D., Biã F., Bílek F., Bilovská D., BlaÏek F. B.,
Bochoﬁáková-Dittrichová H., Born A., Boﬁek V., Bouda
C. a J., BroÏ L., Brunner A. a V. H., Brzák J., Bubeníãek O., Buchlovan B. B., Burant F., Burda V., Burghauserová Z., Burka A., Burmagin N., Bu‰ek K., Cihelka
O., Cihla J., Cinybulk V., Corvin J., âáka J., âáp B.,
âapek J., âechová O., Damme F.I., Dillinger P., Dobroruka I., Dobrovolsk˘ J., Dohnal J., DoleÏal A., Doubrava F,. Du‰a F., Dvoﬁáãek J., Dvoﬁák F., J. a Z., Ehrlich
L., Emler F., Endler M., Fiala O. a V., Fischerová-Kvûchová M., Fleissig V., Florian M., Fulla L’., Gabriel K.,
Gajdo‰ R., Galanda M., Gellner F., Grmela J., Grmelová A., Grossmann L., Hála J., Halla J., Hanák M., Hanu‰ B. a V., Hauf V., Häusler A., Havlic V., Hejna V.,
Hlaváãek K., Hlavica E. a F., Hlína J., Hlinovsk˘ St.,
Hnátek B. a J., Hodek J., Hoffmeister A., Hojden K.,
Homola K., Homolka A., Horejc J., Hork˘ F., Horn J.,
Horst L., Houra M., Hrabal A., Hradeãn˘ B., Hrd˘ J.,
Hrub˘ J., Hru‰ka E. A., Hﬁímal˘ V., Chatrn˘ D., Chramosta C., Jadrníãková K., Jandejsek V., JankÛ M., Janou‰ek D., Jaronûk B., Ja‰ka J., Jedliãka J., Jemelka A. a
M., Jemelková J., Jílovsk˘ G., Jiﬁincová L., Joukl L., Juna M., Junek V., Kabát V., Kabátová-Táborská Z., Kaiser J., Kameník A., Kaplanová-·imonová V., Karel O. a
V., Kárník F., Ka‰par A. a L. J., Kavan F., Kavka A.,
Kettner J., Ketzek F., Kinsk˘ K., Klimoviã R., Klouãek
J., Knobloch B., Kobliha F., KobzáÀ J., Köhler J., Kohout A. B., Koláﬁ J. N., Koldovsk˘ J., Komár K., Komárek B. a V., Komínek R., Koneãn˘ A,. KonÛpek J,.
Kopeck˘ V., Koráb J., Korbeláﬁ P., Kotas P., Kotasová V.,
Kotva V., Kotík P., Kotrba E., Kouba F. B., Koubek F.,
Kováﬁ J., Kovaﬁík H., KoÏí‰ek F., Krajc R., Krátk˘ B.,
Kratochvíl Z., Krawcec H., Krejãová J., Krs B., KﬁíÏek
V., Kuba‰ta V., Kubíãek R., Koudelka J., Kulhánek S.,
Kunst A., Kutra R., Kylies J., Kysela F., Lacina B., Lada
J., Lander R., Langer K., Landa A., Lébrová D., Lhota
J., Lhoták K., Liesler J., Li‰ka A. a B., Livora D. a R.,
Loskot J., Lukavsk˘ J., Macková A., Macoun J., Mádlo
J., Mahelka J., Mácha J., Maisner Vl., Maizner Z., Majer A., Mal˘ B. a P. F., Martinová M., Maﬁík J. a O., Ma‰ek V., Matou‰ M., Matou‰ek O., Mecl L., Medek R.,
Menhart O., Mervart F., Mézl Z., Michal F. a R., Milén

E., Mináﬁ K., Mokr˘ F. V., Moravec A., Morávek A.,
Motyãka O., Mrack˘ F., Mrkviãková-Hlobilová M.,
Mucha A., Müller J., Nastoupil J., Nauman A., Nûmec
K., Nováãek M., Novák L., Novotn˘ S., Nov˘ M.,
Oberthor K., Oberthorová Z., Obrovsk˘ B., Odehnal
B., Ondráãek R., Orlik E., Pacovsk˘ E., Parma L., Paroubek J., Paﬁízek M., a R., Paulus R., Pavelka F., Pegrassi M., Pelant E., Pelí‰ek F., PerÛtka F., Petana B., Peterka F., Petr J., Petﬁíãek A., Pistorius J. F., Plocek V.,
Podhajská M., Podhajsk˘ J., Pokluda M., Pokorn˘ Vít,
Polá‰ek V., Polívka V., Preissig V., Prchlík F., Procházka
F. X., Pﬁibyl L., Pﬁikryl Z., Puchnarová D., Pukl V., Rabas V., Rambousek V., Rappensbergerová N., Röhling
V., Rolãík P., Romberg M., Rumansk˘ I., Rusek L., Rytíﬁ V., ¤ehulka M., ¤eﬁicha J., Sadílek V., Salcman M.,
Sedláãek V., Seidler, Seydl Z., Silovsk˘ V., Sivko V., Skrbek V., Sládek J., Slavíãek A. a A. V., Slezák M., Smrãková L., Smutn˘ F., Solar J., Srp K., Stehlík K., Stretti
M. a V., Stretti-Zamponi J., Strnadel A. ,Suchánek V.,
Sum M., Svolinsk˘ K., Synecká N., ·aloun L., ·andera
L., ·embera J., ·ilbersk˘ H., ·imon P. a T. F., ·imÛnek
K., ·indeláﬁ L., ·indler V., ·táfl O., ·tapfer K., ·Èastn˘
C., ·tûch K., ·tika J. a K., ·tiková A., ·torm B., ·ubic
R., ·ulc J., ·váb J., ·vabinsk˘ M., ·vehla J., ·vengsbír J.
A., Talpa F., Tamchyna P., Tauber T., Tauer V., Tich˘ F.,
Tich˘ K., Ti‰novsk˘, Tockstein J., Tomec J., Tondl K.,
Troup M., Tuãn˘ P., Tuzar S., Tuzarová K., Uiberlay J.,
Vaculka V., Váchal J., Valenta B., Valihrach B., VaÀáã
O., Vá‰a M., Vávra V., Vele L., Vik K., Vláãil J., Vlodek
L., VodráÏka J., Vojna J., Vondrou‰ J. C., Vorlíãek V.,
Votluãka K., Vyãítal M., Vymûtal S., Vysu‰il K., Wagner
L., Weidlich E., Weidner Z., Weiser J., Wellner K., Zahrádka K., Zahradníková V., Zamazal J., Zázvorka J.,
Zdenûk J., ZdraÏila A., Zelenka M., Zenger Z. M., Zezula M., Zídek, Zrzav˘ J., Zuman F., Zumrová R., Îák
J., Îìársk˘ M., Îidlick˘ J., Îivn˘ L. J., Îoha J. E., typografická a razítková exlibris.

3. Fond Zděnovec
16 500 exlibris, 20. století
Fond z pozÛstalosti sbûratele a pﬁedsedy SSPE Ing. arch.
Vladimíra Zdûnovce, zakoupeno 1987.
Seznam autorÛ
Adamec M., Alex A.J., AmbroÏová V., Antonová A. Baruch J., Bauch J., Bauer M., Benda J., Bene‰ K., Benka
M., Beran A. a J., Beránek V., Berková D., Bûrová, Bûlohlávek F., Bláha V., Biã. V., Bílek F., Bílkovsk˘ F., Bílovská D., Bím T., Boettinger H., Boroviãka B., Bouda
C. a J., Böhm S., BruÏeÀák, Bursík S., Burant F., Budík
T., Brabcová J., Brátka P., Bravenec M., BugáÀ Z.,
Broulin R., Brunner V.H., Bubeník Kv., Burka Ant.,
Codrová V., Corvin J., Cinybulk V., âechová O., âáka
J., âáslavská Sv., âech Zd., âepelák L., âerná D. a M.,
Dajã J., Demel K., Dillinger P., Dobo‰ A., Dobrovolsk˘
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J., Dohnalová E., DoleÏal A., Doubek M., Drobník A.,
Dusík S., Du‰a F., Dvoﬁák F., Dvoﬁáková M., Emler F.,
Fiala V., Fils M. (Dr. O. Maﬁík), Florian M., Gáll T.,
Galanda M., Grmelová A., Grmela J., Gross F., Guth
Z., Hadlaã J., Hajãák J., Hájek V., Halata, Halla J.,Hamáãek, Hampl P., Hartinger I., Hartingerová J., Ha‰ãák
J., Ha‰ková E., Havlíãek J., Havlíãková D., Havlík V.,
Hejna J., Hejzl, Herãík J., Hering, Hlavat˘ P., Hlavica
F., Hlavsa J., Hlína J., Hlinovsk˘ S., Hlobilová-Mrkviãková M., Hodek J., Hofbauer A., Hoffmeister A., Hojdar, Holan K., Holeãková, Holler J., Hol˘ S., Homola
R., Homolka A., Hoﬁánek J., Houf V., Houra M., Housa B., Hraba V., Hrabal A., Hrub˘ J., Hru‰ka E. A.,
Hﬁímal˘ Vl., Hudeãek Fr., Chatrn˘ D., Chrenko V.,
Chudomel J., Chramosta C., Chvála A., Jandová L., Janou‰ek D., Jedliãka J., Jemelková J., Jilovsky G., Jiﬁincová L., Juraãka A., JankÛ M., Janãa M., Jadrníãková
K., Jandejsek V., Jelínek O., Jícha J., Junek V., Juraãková A., Johanus V., Jiránek M., Jaronûk B., Jurná-Lipská
I., Ja‰ka J., Janeãek O., Kaiser J., Kobliha F., Komárek
V., KonÛpek J., Kotrba E., Karel O., Kuba‰ta V., Krejãová J., Kábrt J., Kazdová M., Kaplanová-·imonová V.,
Knobloch B., Kotas P., Kotasová V., Kubíãek R., Kavan
J., Kisza H., Koneãná M., Kotík P., Kraãmar A., Khunová A., Krumphanzlová V., Kratochvíl V., Krawcez H.,
Klimoviã R., Klimoviãová M., Kasalová J., Kafka I.,
Kaufman J., Kadula J., Klouãek J., Kováﬁ J., Kroha J.,
KloÏátová E., Koláﬁ J., KaÀka M. J., Králová M., Koãí
B., Ka‰par A. a L. J., Kopeck˘ Vl., Kleidient Z., Klimentová, Kinsk˘ K., Kubíãek J., Kohout Vl., Konãeková-Veselá L., Kadlecová, Koutn˘ A., KobzáÀ J., Krejsa
J., Konaﬁíková E., Krajc R., Krátk˘ B., Kaãírková L.,
Kutra L., Krajc R., Kulhánek S., Kutra L., Kühnlová ·.,
Langer K., Lesková V., Lauda R., Liesler J., Lukavsk˘ J.,
Lacina B., Lubiã J. a M., Lamka J., Lander R., Lacigová, Lébrová D., Laufrová A., Liebsher J., Lis˘ P., Liebl
F., Lasák O., La‰tovka K., Lokvenc V., Lapáãek L., Lada J., Lesaﬁová-Roubíãková M., Lhoták K., Majer A.,
Mare‰ová-Kühnlová ·., Mrázek K., Minaﬁík I., Motl
M., Melicharová H., Maﬁík J., Mokr˘ F. V., Michlíãek
J., Michálková J., Muzika F., Michal R., Milén E., Mézl
Z., Mikulka A., Matou‰ek O., Malát R., Michalik R.,
Mihaºko M., Musil F., Máder T., Martinová M., Mináﬁ
K., Mervartová V., Matou‰ M., Mahelka J., Morávek A.,
Mrkviãka O., Ma‰ek V., Menhart O., Mádlo J., Mlãoch
Z., Müller J., Meisner Vl., Majzner Z., Mare‰ová M.,
Major V., Mal˘ B., Moravec A., Nauman A., Novotn˘
S., Nikl F., Nevan E., Nievaldová H., Netu‰il L., Naske
F., Navrátil A., Nûmec K., Novák J., Nováãková Z., Nováãek M., Oberthor K., Oberthorová Z. Ondráãek V.,
Ondreiãka K., Obrovsk˘ B., Odehnal B., Pavelka F., Peterka F., Podhajsk˘ J., Plí‰ková N., Pacák J. A., Pavlík J.,
Plocek V., Patoãka F., Pokorn˘ V., Paukert J., Popelková
I., Polá‰ekV., Preissig V., Pukl V., Pavalová O., Procházka A., Pitrmann A., Procházková L., Pode‰va F., Pﬁibyl

L., Petránek K., Plevka M., Pitner F., Peterek I., Poﬁická, Rusek L., Rouãka P., Ringes V., Rappensbergerová
N., Röhling V., Rolãík P., Rumanovsk˘ I., Rambousek J.,
Rabas V., Rozkopal Z., Renãín V., Rykr V., Rudolf P.,
Rann˘ E., Ryvolová K., Romberg M., Rudlová M., ¤íha J., ¤imnáã St., ¤íhánek D., Seydl Z., Schwaier H.,
Silovsk˘ V., Skrbek J., Solar J., Stehlík C., Sklenáﬁ Z.,
StaÀková A., Strnadel A., Sokol K., Sobota V., Soukup
M. a Vl., Steklá M. M., Sedláãek V., Sonnenbergová
M., Sonnenberg, Suchánek V., Svoboda B., Stejskal J.,
Smrãková L., Slavíãek A.V., Sivko V., Stanko S., Siblíková E., Semerák M., Severová J., Svolinsk˘ K., Svozil
M., Synecká N., Strnad P., Storchová H., Stretti V. a
Stretti-Zamponi J., Stratilová V., ·afáﬁ K., ·ámal J., ·ebek J., ·echtlová M. M., ·imon P. a T. F., ·vengsbír J. A.,
·tûch K., ·imek J., ·imonová-Kaplanová V., ·indler J. a
Vl., ·pillar K., ·táfl O., ·tika K., ·váb J. a R., ·vabinsk˘ M., ·ilbersk˘ H., ·indeláﬁ L., ·Èastn˘ C., ·kranc
Vl., ·imák L., ·evãík J. a V., ·pála V., ·tembera O., ·er˘ch J., ·torm B., ·prungl V., Teissig K., Tich˘ A. a F.,
Tockstein J., Tamchyna J. a P., Tesaﬁ V., Trefil V., Tondl
K., Toman K. , Topinka, TreskoÀ L., Totu‰ková J., Trnka J., Tauer V., Tomanová E., Toyen, Tuãn˘ P., Troup
M., Tusar Sl., Uiberlay J., VodráÏka J., Vik K., Vaculka
Vl., Váchal J., Vorlíãek V., Vymûtal S., Valenta B., Vele
L., Wellner K., Wohlmuth B., Vlodek L., VaÀáã O., Vesel˘ Z., Wagner L., Vychodilová O., Vysu‰il K., Vika F.,
Vlasáková E., Válová J., Weidlich K., Weiser J., Vondrou‰ J. C., Zenger Z. M., Zeman J., Zrzav˘ J.
Dále fond obsahuje exlibris z Anglie, Belgie, Francie,
Nizozemska, Itálie, Japonska, b˘valé Jugoslávie, Litvy, Maìarska, Nûmecka, Polska, Rakouska, ·panûlska a Ruska.

4. Fond Vitáček
400 exlibris, listÛ uÏité grafiky a kreseb akad. mal.
Vladimíra Komárka ze 70. let 20. století
Soubor z pozÛstalosti sbûratele dr. Jaroslava Vitáãka byl
zakoupen v roce 1989.

5. Fond MK ČSR
280 exempláﬁÛ volné grafiky, exlibris a obrazÛ
z 20. století
Fond byl získán v letech 1988–1989 z MK âSSR, dále
z âeského fondu v˘tvarn˘ch umûní a Správy kulturních
zaﬁízení v Praze.
Seznam autorÛ
Albrechtová K., Antonová A., Bene‰ K., Bene‰ová D.,
Bím T., Blabolilová M., Born A., Bouda J., Burant F.,
âepelák L., DuchoÀ J., Eidrigewicius S., Fajlhauer H.,
Fuchs A., Hanfa M., Havlíãková D., HloÏník, Hol˘ St.,
Hoﬁánek J., Houra M., Hru‰ka K., Chudomel J., Jakubowski W., Jandová D. a L., Janíãková E., Jelínek J., Ji-
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ﬁincová L., Kadlec P., Kaiser J., Kavan J., Kazdová M.,
Khunová A., Kiml V., Kohout M., Komárek Vl., Králová M., Kuãerová A., Laufrová A., Lukavsk˘ J., Mahelka
J., Michal R., Michálek M., Müller K., Oberthor K.,
Otava J., Pacák J. A., Pacovská Kv., Paderlík P., Peterka
F., Pileãek J., Pokorn˘ K., Radvanová N., Reinerová J.,
Rouãka P., Saska J., Sendlerová E., Servítová R. (tapiserie), Seydl Z., Sivko P., Smutn˘ O., Stehlík Ct., Storchová H., Suchánek Vl., Sukdolák P., Svolinsk˘ K.,
Synecká N., ·afránek J., ·alamoun J.,·alamounová E.,
·er˘ch J., ·evãík Vr., ·váb J., Tûhník L.,Tesaﬁ Vl., Toman K., Toman P., Tomanová E., Turek F., Velãovsk˘ J.,
Vilhelmová L., Vychodilová O., Vysu‰il K., Weidlich E.

6. Fond Trienále současného českého ex libris
20 000 exlibris z období 1971–2008
PrÛbûÏná akvizice trienálních pﬁehlídek, 20. století
Seznam autorÛ
Adamcová E., Albrechtová K., Aleksandrov G., Alt J.,
Altmann J., Antonová A., Aubrecht K., Baborák I., Baránková V., BartÛnûk J., Bauer M., Bejlovec R., Benedikt J., Bene‰ K., Bene‰ová D., Bene‰ová M., Beran A.,
Berková D., Bérová J., Bílková A., Bílkovsk˘ F., Bím T.,
Blabolilová M., Bla‰ková M., Bognerová M., Boro‰ M.,
Borovsk˘ B., Bouda C., J., a M., Bozdûch V., Bradáãek
L., Brankov B., Bravenec M,. Brázda J., BroÏ L., Bubeníãek V., Bucek L., Buzu T., Cejnarová H., Cihláﬁ M.,
Cinybulk V., Codrová V., Coufalová A., Cudlínová-Vogelová M., Cupánková E., âanãíková N., âapková J.,
âápová H., âechová, âerná K., âerno‰ J., âern˘ Fr. a
J., âervinka L,. âesnokova-Ondráãková P.,âe‰ková H.,
âubová H., Dajã J., Dalajn G., DaÀková K., Dedková
A., DoleÏal B., DoleÏel Vl., Domlátil V., Dostál L., Drápal Vl., Dudek J., Duffek J., Dusík J., Dvoﬁáková M.,
Dygr˘nová V., Emler F., Erazim M., Ernest J., Faflík
M., Fiala V., Fialová B., Fi‰er V., Fla‰ar Fr., Florian M.,
Francová E., Friedrich L., Fuchs A., Fuksa Z., Fuksová
J., Gottvald Vl., Grmelová A., Gyurjan K., Hadomsk˘
Vl., Hájek Vl., Halata D., Halber‰tát E., Halla J., Hampl P., Hanák P., Hartingerová-Tobolíková J., Ha‰ková
E., Ha‰picová H,. Havlic Vl., Havlíãek J., Hejtmánek
J., Hejzlarová I., Herynek P., Hir‰l J., Hlavat˘ P., Hlinovsk˘ S., Holba L., Holler J., Holomek P., Holubcová
B., Hol˘ St., Hölzelová H., Hora F., Horálková H., Hoﬁánek J., Houf V., Houra M., Hraba V., Hubíková H.,
Husák P., Chatrn˘ D., Cheben J., Chlubnová M.,
Chmelaﬁová V., Jadrníãková Kv., Janatková Mili, Jandová D., Janeãek O., Janíãek J., JankÛ M., Janou‰ek D. a
K., Janova D., JanÛjová J., Jaﬁabáãová R., Jebavá J., Jelínek O., Jemelková J., Jícha J., Jílek Sl., Jiran R., Jirka J.,
Jiﬁincová L., Juraãková A., Jurík St., Kabátová-Táborská
Z., Kábrt J., Kaãírek M. a Vl., Kaiser J., Kaiserová R.,
Káldyová-Lenzová M., KantÛrková I., Karlas O., Karpa‰
R., Kasalová J., Kaska Vl., Ka‰par L. J., Kavan J., Kelsey

Brodìáková Urbanová D., Kerda Z., Kiselová J., Kisza
H., Kjullenûn B., Kjullenûnová B., Kláp‰tû J., Klime‰
Sv., Klimoviãová M., Klivar M., Knobloch B., Knotková A., Kohout M., Koláﬁ M., Koli‰ãák M., Komárek Vl.,
Koﬁánová E., Ko‰Èálová P., Kotrba E., Koutn˘ A., Kovaﬁíková J., Kraãmar A., Králík F., Králová M., Krátk˘ B.,
Kravcová H., Krejcarová L., Kremláãková B., Krhánková Kv., Kroupa K., Krumphanzlová V., Krupíková P.,
Krystová I., Kﬁen I., Kubeczka Z., Kubíãek J., Kubová
I., Kuãera Z., Kuchejda R., Kuklík L., Kulhánek O.,
Lander R., Langer K., Latini J., Laufrová A., Lázníãková-Velebová J., Lesaﬁová-Roubíãková M., Lhotsk˘ M.,
Liesler J., Lípa J., LuÀák H., Mahelka J., Máchová V.,
Mal˘ B. a M., Manojlín M., Marbach J., Mareãková H.,
Mare‰ J., Martinková V., Maﬁík O., Matûják J., Matou‰
M., Matou‰ová Vl., Matyá‰ová Z., Mejstﬁík M., Melan
P., Melicharová H., Mézl Z., Michal R., Michálek M.,
Mika J., Mike‰ová H., Mikulka A., Milka E., Mináﬁ J.,
Minka P., Mlãoch Z., Moravec A., Moravec J., Musil
K., Neãas J., Nedvûdová M., Nejedlá V., Nekolová M.,
Nûmcová J., Nûmeãková K., Netu‰il L., Neuwirt J., Neuwirtová L., Nievaldová A., Nováãek M., Novák J., M.
a Vl., Nováková G., Novotn˘ P. a R., Odehnal A., Ole‰
J., Ondráãek V., Ondru‰ová-Wünschová J., Otava J.,
Pálek J., Pavlík J., Pavlíková D., Patoãka F., Peãinka M.,
Pechar Vl., Pûkn˘ J., Peterka Fr., Petrová M., Petﬁík M.,
Pevn˘ J., Piekar P., Pileãek J., Pitrmann A., Plechat˘ V.,
Plí‰ková N., Pokorn˘ V., Poláãek J., Poláãková Kl., Polák M., Polívková Z., Popelková I., Postránecká M., Po‰vic M., Poustová A., Prouza J., Pr‰ala Ant., PrÛ‰ová H.,
Ptáãek P., Ptáãková O., Puchnarová D., Pukl Vl., Rajlich J. a J. ml., Rann˘ E. a E. ml., Raudensk˘ M., Richterová M., Rolãík P., Roseová M., Rott M., Roubalová
J., Rouãka P., Rusek L., Rusková Sv., RÛÏiãka L., Rykr
V., Ryvolová K., Saska J., Sazdova L., Sedláková V., Sedmíková R., Seged J., Sendlerová E., Severinová J., Seydl Z., Schönová D., Siblíková-Chmelaﬁová E., Slavíková K., Slíva J., Sobota Vl., Solar J., Soukup B., Soumar
L., Spurn˘ J., Stanislavová I., Stehlík C., Stehlíková V.,
Stûnko Vl., Stodola J., Storchová H., Stoupová-Cikrtová J., Stránská J., Stratilová L., Strnad P., Strnadel M.,
Stuchlíková I., Suchánek Vl., SÛra J., Svoboda M., Svolinsk˘ K., S˘kora L., S˘korová L., Synecká N., ·afáﬁ K.,
·ára F., ·avel Vl. ml., ·ebek J., ·echtlová M. M., ·evãík
I. a Vr., ·imlíková R., ·indeláﬁ L., ·indler J., ·ír B., ·kopek J., ·lapáková A., ·milauer T., ·obr P., ·oltézsová
M., ·plíchal Z., ·rÛtek M., ·tûrbová H., ·tûrbová-PrÛ‰ová H., ·tulc Vl., ·váb J., ·vengsbír J. A., ·vorãík I.,
Tachezyová A., Tamchyna P., Tûhníková M., Tesaﬁ Vl.,
Tesaﬁová H., Tichá L,. Tich˘ K., Tondl K., Totu‰ková J.,
Tou‰ová D., Uiberlay J., Urbaník D., Václavíková L.,
Valou‰ek Ch., VaÀousová M., VarmuÏa Vr., Vavﬁina T.,
Velí‰ek M., Vesel˘ Vl. a Z., Viktorin J., Vilhelmová L.,
Víteãková K., Vlach J. a Z., Vlasáková E., Vlodek Vl.,
VodráÏka J., Vojtová L., Votavová B., Voves J., Wagner
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L., Walla J., Weber J., Wein M., Weiser J., Werner J.,
Wernischová H., Zákravská M., Zatloukalová M., Zavﬁel J., ZboÏínek M., Zedník J., Zeman K., Zenger Z.
M., Znamenák Vl., Zörner R., Zychová M.

7. Fondy z darů Spolku sběratelů a přátel exlibris
se sídlem v Praze, 20. století
a) 136 exlibris z v˘stavní kolekce ze soutûÏe Moje
zemû, konané v Jiãínû v roce 1993
b) 95 exlibris z v˘stavní kolekce Comenius, mezinárodní soutûÏe exlibris na téma J. A. Komensk˘
v roce 1992
c) 59 exlibris z v˘stavy k 70. v˘roãí ·U¤ Brno
d) 270 exlibris z v˘stavy Chvála dﬁeva
d) 2100 exlibris z Mezinárodní v˘stavy kongresu
FISAE v Chrudimi, 1996 vãetnû duplikátÛ
e) 120 kusÛ drobn˘ch darÛ

8. Fond Hlína
28 exempláﬁÛ, soubor autorsk˘ch kreslen˘ch novoroãenek akad. malíﬁe Jana Hlíny pro chrudimské pﬁátele
a sbûratele exlibris, zakoupeno 1994, 20. století

9. Fond Bouda Jiří
980 autorsk˘ch exlibris, 20. století
Dar akad. mal. Jiﬁího Boudy Kabinetu exlibris v období
1994–2003

10. Fond Nový František
634 exlibris, 20. století
Dar sbûratele a pracovníka Kabinetu exlibris Franti‰ka
Nového, 1994
Seznam autorÛ
Emler Fr., Ka‰par L. J., Seydl Zd. a dal‰í.

11. Fond Krátký
Soubor 358 katalogÛ a publikací o exlibris pﬁeváÏnû
z mezinárodních kongresÛ v Evropû. Dar sbûratele Bohumíra Krátkého, 1999

12. Fond darů sběratelů a tvůrců exlibris
5500 exlibris, 70. a 80. léta 20. století
Seznam autorÛ a dárcÛ
Baborák I., Bastlová, Ba‰tinec, Batûk A., Bene‰ J. a P.,
Ben˘‰ek, Beran A., Bielen Miecz, Bílkovsk˘ F., Bilovská
D., Birhanzl, Boãková L., Brandstiller J., BugáÀ Z., Bujárek Vl., dr. BuÏgová, Cinybulk V., âapková J., âechová O., âenská Z., Demel K., Demel J., Dolívka J.,
Dovrtûlová, Dudych Vr., Du‰ek, Du‰kovi, Dvoﬁáãek

dr., Dvoﬁák F. dr., Dvoﬁák, Fiala V., Fiamoli V., Filippis
de Mario, Frick, Fron K., Gebauer H., Hartman J.,
Havlíãek J., Hir‰l J., Hlava R., Hlavat˘ P., Hlinovsk˘
St., Hodn˘ L., Holba L., Hora F., dr. Horsk˘ M., Houf
V., Houra M., Hru‰ka V., Chaba K., Chládek J., Chrenko V., Izakoviã K., Janák, Janãa M., Jandejsek Vl., Jandová L., Janeba Z., JankÛ M., Jelenek, Jelínková L., Kábrt J., Kaãírek V., Kaiser J., Kaiserová R., Kaizl M., Kalabusovi S. a O., KantÛrková I., Karásek J., Karel O.,
Kollárik, Kotas P., Kotasová V., Kotrba E., Kouba J.,
Koubová B., Krátk˘ B., Kremláãková B., Kropiãka K.,
Kryl J., Kﬁemenová O., Kubeczka Z., Kyncl F., Lamaã
L., Lata J., Látalová, Lázniãková J., Louãím, Mádlo J.,
Machková, Mal˘ F., Mare‰ J., Martinovsk˘ J., Marvanová V., Maﬁík O., Masaroviãová, Matou‰ M., Mauler
J., Mejstﬁík, Mûstské muzeum Chrast u Chr., Milotová
E., Mlãoch Z., Morávek A., Mospan F., Mottlová A.,
Neckáﬁ, Netu‰il L., NM Praha, Novotn˘ P., Opatrná V.,
Opravil E., Ordelt, PantÛãek S., Patera A., Pávek, Peãinka M., Pechar V., Pûknice, Petrovsk˘ Vl., Pfannová
M., Písková, Pitrmann A., Poláãková, Poláãek J., Pospíchal, Prádler V., Príby‰ R., Procházková-Hoﬁánková H.,
Pros, PrÛcha V., Pultr F., Rajlich J., Rand˘sek L., Ripka
T., Rusek V. a L., Rusková S., RÛÏiãka, Rykr V., ¤ehák
Z., ¤imnáã St., Sedláãková, Servus V. dr., Sobota Vl.,
Souverein J., Stanûk, Stará M., Stehlík C., SÛva, Svozil,
Synecká N., ·ára F., ·avelová H., ·íma Z., ·lehoferová
M., ·mejkal E., ·tencl O., ·tolová B., ·torek J., ·ubrtová I., ·ulc J., ·váb, Tesaﬁ J., Tomeãek V., Turkovi, Tvrzsk˘, Tyxa J., Vacek, Vanûk, Vencl Sl., Vete‰ník, Vlodek
L., VodráÏka J., Vránek, Wágner L., Weiser J., Záhora,
Zavﬁel J., Zboﬁil R., Zdûnovcová E., Zelík J., Zeman K.,
Zenger Z. M. dr. a soubor od anonymních dárcÛ.

13. Fond archivu pobočky Klubu přátel výtvarného umění v Chrudimi
1200 exlibris a pﬁíleÏitostné grafiky ze 70. a 80. let
20. století
Seznam autorÛ
Antonová A., Baborák I., Barto‰ L., Baruch J., Batterman J., Bauer M., Bene‰ K., Beran A. , Bilovská D., Bílkovsk˘ F., Bím T., Borovsk˘ B., Bouda J. a C., BugáÀ
Z., Bursík S., Cinybulk V., âápová H., âechová O.,
Dajã J., Dillinger P., Doubek M., Dubay O., Dusík S.,
Dvoﬁáãek J., Dvoﬁáková M., Emler F., Fiala K., Fixl J.,
Florian M., Grmela J., Grmelová A., Hájek Vl., Halla
J., Hampl P., Hanák P., Havlic V., Havlíãek J., Havlíãková D., Hlaváãová Z., Hlavat˘ P., Hlína J., Hlinovsk˘
S., Holler J., Hol˘ St., Houf V., Houra M., Hradeãn˘
B., Hrub˘ J., Chatrn˘ D., Chachole L., Chvála A., Jadrníãková K., Jandová D. a L., JankÛ M., Janou‰ek D.,
Jemelková J., Jiﬁincová L., Junek V., Juraãková A., Kaãírek Vl., Kábrt J., Kaiser J., Kasalová J., Ka‰par L. J., Kavan J., Kerda Z., Kinsk˘ K., Kisza H., Kláp‰tû J., Knob-
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loch B., Kobliha F., KobzáÀ J., Komárek Vl., Konãeková-Veselá ª., Koneãná M., KonÛpek J., Kotas P., Kotrba
E., Kouba P., Koutn˘ A., Kraãmar A., Krátk˘ B., Krejãí
J., Krejãová J., Kubeczka Z., Kﬁen I., Kubiãková V., Kudrna M., Kühnlová ·., Lacina B., Lander R., Lapáãek
L., Lesaﬁová-Roubíãková M., Liesler J., Lubiã J., Macková A., Mádlo J., Maﬁík O., Matou‰ M., Mejstﬁík M.,
Menhart O., Mézl Z., Michal R., Michálek M., Mlãoch
Z., Moravec A., Morávek A., Müller K., Nûmec K., Netu‰il L., Nievaldová A., Nováãek M., Novák J., Oberthorová Z., Odehnal A., Ole‰ J., Otradovec J., Pacák J.,
Paleãek J., Pechar V., Pekárek K., Peterka F., Pileãek J.,
Pitner F., Plechat˘ V., Plí‰ková N., Plodrová M., Pokorn˘ Zd., Poláãek J., Poláãek Jos., Poláãek Jos. Varnsdorf,
Pomijel L., Preissig V., Rada L., Rejsek K., Renãín Vl.,
Rittstein M., Rolãík P., Rumansk˘ I., Rusek L., Rusková S., Rykr V., Rytíﬁ V., ¤ehulka M., Severinová J., Seydl Z., Siblíková D., Sobota Vl., Solar J., Solpera J., Slavíãek A. V., Smrãková L., Strnad P., Suchánek Vl., Svolinsk˘ K., ·afáﬁ K., ·ebek J., ·echtlová M. M., ·avel Vl.
ml., ·ilbersk˘ H., ·imon P., ·indeláﬁ L., ·indler J., ·táfl
O., ·tika K., ·torm B., ·váb J., ·vengsbír J. A., Tamchyna P., Totu‰ková J., Toman K., Tondl K., Topol J.,
TvrdoÀ J., Uiberlay J., Vacek F., Vaculka Vl., Váchal
J.,Vele L., Vesel˘ J., Víteãková K., Vlasáková E., VodráÏka J., Vránek P. T., Vrba J., Vychodilová O., Weiser
J., Zahradníková V., Zenger Z. M., Znamenák Vl.
Dále soubor evropsk˘ch autorÛ.

14. Fond Charypar
400 exlibris a listÛ uÏité grafiky, 20. století
Dar sbûratele Petra Charypara, ãlena SSPE, 1991
Seznam autorÛ
Cinybulk V., âechová O., Grmelová A., Hlavat˘ P.,
Knobloch B., Kotrba E., Michal R., Oberthor K., Rusek L., Svolinsk˘ K., Tepinszky I., Weiser J., Zenger M.
Dále fond obsahuje heraldické listy a novoroãenky rÛzn˘ch autorÛ.

15. Fond Loubal
300 exlibris ãesk˘ch i zahraniãních autorÛ, 20. století
Dar sbûratele MUDr. Ladislava Loubala z Moravské
Tﬁebové, 1991
Seznam autorÛ
Beran A., âapek J., Du‰a F., Grmelová A., Hrabal A.,
Janou‰ek D., Kobliha F., KonÛpek J., Kulhánek S., Lukavsk˘ J., Rusek L., ·tûch K., ·vengsbír J. A.,Weiser J.,
Dále obsahuje práce zahraniãních autorÛ a sborníky
X. kongresu FISAE ve V˘maru v roce 1984.

16. Fond Sokol
1300 novoroãenek rÛzn˘ch autorÛ, 20. století

Dar Karla Sokola, tiskaﬁe a zakladatele sbûratelské tradice v Chrudimi z 80. let 20. století

17. Fond Jandejsek
1300 exempláﬁÛ, v˘bûr z autorovy grafické tvorby
vãetnû exlibris a kreseb
Dar grafika Vladimíra Jandejska, 1986–1991

18. Fond Lander
960 autorsk˘ch exlibris, novoroãenek, kreseb, papírov˘ch matric, pohlednic, listÛ volné grafiky a dokumentace, 20. století
Dar z pozÛstalosti umûlce Richarda Landera z roku 1995

19. Fond Soukup
222 exlibris
Dar sbûratele Ing. Jiﬁího Soukupa, ãlena SSPE, 1997
Seznam autorÛ
Baborák I., Benedikt J., Bílkovsk˘ F., Borovsk˘ B., Bouda C., Bubeníãek V., âechová O., Dajã J., Dvoﬁák L.,
Emler F., Fiala K., Fils M., Havlic V., Holec J., Holej‰ovská Z., Holler J., Hru‰ka K., Houra M., Jiﬁincová L.,
Kotrba E., KantÛrková I., Kjullenûn B., Kjullenûnová
B., Koutn˘ Al., Kraus V., Krejãová J., Krumphanzlová
V., Kubeczka Zb., Kuãerová A., Kús T., Langer K., Lapáãek L., Mal˘ M., Marx K., Matou‰ M., Mlãoch Z.,
Neãas B., Nievaldová A., Oberthor K., Peãinka M., Pechar V., Petrová E., Plechat˘ V., Pokorn˘ V., Poláãek J.,
Polá‰ek V., Rappensbergerová N., Rolãík P., Rouãka P.,
Ryvolová K., Sobota V., Strnad P., ·ára F., ·ãigol M., ·er˘ch J., ·imãíková K., ·indler J., ·tûch K., ·vorãík I.,
Tûhníková M., Trnková-Koláﬁová R., Truhlíková–Spûváková J., Vanão J., Velãovsk˘ J., VodráÏka J., Vychodilová O., Weiser J., Zenger, Zd. M.
Zahraniãní autoﬁi
Bakalov M., Kulekov P., Cox J., Fery A., Kékesi L., Ott
H., Weidenhaus E., Balon R., Glowacka H., Gauda A.,
Grajek H., Petz A., Radu G., Chajkin D., Kala‰nikov A.,
Kunovskij B., Kurov V., Kuznûcov J., MoliboÏenko F. D.,
Mosiuãuk A. M., Ratner G., Tûrechov V. a Tichanviã E.

20. Fond Friedl
38 exlibris rÛzn˘ch autorÛ
Dar dr. Milana Friedla, 1996
Seznam autorÛ
Bauch J., Bochoﬁáková-Ditrichová H., Bouda C., Dobroruka I., Hejna J., Homolka A., Janeãek O., Jiﬁincová
L., Liesler J., Macková A., Michal R., Müller K., Nûmec
K., Peterka F., Pileãek J., Polá‰ek V., Sivko V., Stretti M.,
Suchánek Vl., ·vengsbír J. A., Tesaﬁ V., Tondl K., Votruba A., Wagner L., Zeman K.
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21. Fond Sedláček
43 exempláﬁÛ (soubor kreseb, návrhÛ exlibris, novoroãenek, dokumentÛ s originální grafikou a neucelené
konvoluty v˘stﬁiÏkÛ)
Dar z pozÛstalosti sbûratele Karla Sedláãka, 1996
Seznam autorÛ
Cinybulk V., âern˘ A., Doubrava F., Dvoﬁáãek J., Kobliha F., KonÛpek J., Nagy A., Oberthor K., Pal A.,
Pekárek K., Rytíﬁ V., Smutn˘ F., ·imon P., Váchal J.,
Vláãil J., Zwiers W.

22. Fond Halla
24 exlibris
Dar umûlcovy dcery Markéty Hallové, 1995
Autorsk˘ soubor exlibris Jana Hally z 60.–80. let
20. století

23. Fond Houra
640 exlibris akad. malíﬁe Miroslava Houry, 60. aÏ
90. léta 20. století
PÛvodnû pochází ze sbírky dr. Vladimíra StaÀka, zakoupeno 1998

24. Fond Novotný
22 exlibris, 70.–80. léta 20. století
Dar z pozÛstalosti prof. Stanislava Novotného, pracovníka poboãky KPVU v Chrudimi, 1993

25. Fond Tomsa
79 exlibris a novoroãenek rÛzn˘ch autorÛ, 20. století
Dar prof. Jaroslava Tomsy z Liberce, 2005

26. Fond Neuwirt
24 exlibris, 20. století
Dar autorské kolekce grafika Jiﬁího Neuwirta, 2007

27. Fond Mařík
551 autorsk˘ch exlibris ak. mal. Jaroslava Maﬁíka
81 autorsk˘ch exlibris MUDr. Otakara Maﬁíka (Fils)
21 669 exempláﬁÛ – sbírka exlibris tuzemsk˘ch a zahraniãních autorÛ shromaÏìovaná od roku 1919
Dar MUDr. Otakara Maﬁíka a JUDr. ZbyÀka Maﬁíka,
2005

28. Fond Mlčoch
92 autorsk˘ch exlibris a novoroãenek, 20. století
Dar z pozÛstalosti akad. malíﬁe ZdeÀka Mlãocha, 2010

29. Fond Hořánek
349 autorsk˘ch exlibris a novoroãenek, 20. století
Dar z pozÛstalosti akad. mal. Jaroslava Hoﬁánka, 2010

30. Fond novoročenek
600 novoroãenek rÛzn˘ch autorÛ, 1956–2009
Akvizice a pﬁevod ze sbírkového fondu PNP

31. Fond 34/60 – Malý
5000 exlibris, první polovina 20. století
Pﬁevod sbírky dr. Jaromíra Malého ze sbírkového fondu
PNP v Praze
Seznam autorÛ
Ade M., Ale‰ M., Alex A. J., AmbroÏová V. J., Bachrin
M., Baruch J., Bayros von F., Beãvan, Bedﬁich V., Bûlík
V., Beran J., Bílek F., Bochoﬁáková H., Brangwn F., BroÏ
L., Brunner V. H., Bubeníãek V., Bucherer M., Burda
V., Burka A., Cieslewski T., Collijn I., Dillinger P., Dobrovolsk˘ J., DoleÏal A., Durych J., Erler G., Fiala O.,
Fleissig V., Florian M., Frech H. K., Fulla L., Gallanda
M., Geiger W., Grosman L., Guriã M. D., Hakl J., Hamann M. E., Häusler A., Henne A., Hiller K., Hodek
J., Hrabal A., Hrub˘ J., Hru‰ka E. A., Chlebeãek J., Jilovsky G., Kinsk˘ K., Kissela S., Kobliha F., Koãura E.,
Koláﬁ J. N., Konaﬁík, KonÛpek J., Kotík P., Kozma L.,
Kubíãek R., Kulhánek St., Lander R., Lhota J., Macková A., Mal˘ P. F., Mathias R., Mekick˘ R., Melichárek
J., Michel K., Mináﬁ K., Molík F., Moravec A., Morávek A., Mrack˘ F., Mrkviãková-Hlobilová M., Nekolová, Nûmec K., Novák L., Ott H., Patov A. V., Piekarsk˘
K., Pitrmann A., Polívka V., Pomíjel J., Preissig V., Press
M., Rels De Armand, Röhling J., Roubal V., Rytíﬁ V.,
Schulz-Euler C. G., Slavíãek A., Smrãková L., Solar J.,
Stock˘ J., Streller C., ·embera J., ·imon T. F., ·tapfer
K., Teubel F., Tich˘ F. a K., Ti‰novsk˘ J., Titz L., Tóm
J., Ubelohde O., Váchal J., Valihrach B., VaÀáã O., Vesel˘ J., Vik K., Votluãka K., Votruba J., Vyãítal M., Welner K., Winkler E. R. a Ïáci Petra Dillingera.
Fond dále obsahuje roãenky, soubory exlibris, almanachy, ‰palíãky, soubory erotick˘ch exlibris, soubor ze soutûÏe spolku Typografia (1927), soubory náboÏensk˘ch
exlibris, svobodn˘ch zednáﬁÛ a jin˘ch tajn˘ch spolkÛ,
soubor nov˘ch pﬁíspûvkÛ k dûjinám roÏmberské knihovny, holandská exlibris, popisné seznamy, exlibris na
Slovensku, polská exlibris, japonská exlibris, jihoslovanská exlibris, ‰panûlská exlibris, roÏmberská supralibros,
napoleonská exlibris, klá‰terní a ‰lechtická exlibris, lékaﬁská exlibris, exlibris z praÏsk˘ch knihoven, moderní
nûmecká exlibris (1909) a dal‰í.
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32. Fond 44/65
2500 exlibris, první polovina 20. století
Pﬁevod z fondu PNP, pÛvodní provenience Národní
galerie
Seznam autorÛ
Ale‰ M., Baruch J., Bûlík V., Bílek F., Bochoﬁáková-Dittrichová H., BroÏ L., DoleÏal A., Fleissig V., Gjuriã M.
D., Henn˘ A., Hru‰ka E. A., Jilovsk˘ G., Kinsk˘ K.,
KonÛpek J., Kraus F., Lhota F., Macková A., Mal˘ P. F.,
Molík F., Novák L., Preissig V., Röhling V., Slavíãek A.,
Schneider O., ·embera J., ·imon T. F., VaÀáã O., Votluãka K.
Fond dále obsahuje soubory exlibris nûmeckého pÛvodu, exlibris ze soutûÏe spolku Typografia (1927), erotická exlibris, lékaﬁská exlibris. Soubor dokumentace (se‰ity Vademecum sbûratele, rané tisky Spolku sbûratelÛ
a pﬁátel exlibris, exlibris ze sbírky nûmecké knihovny,
almanachy (1918), atd.)

33. Fond Knytl 51/70 a 52/70
20 000 exlibris, 20. století
âást grafické kolekce z pozÛstalosti sbûratele a ãinovníka Spolku sbûratelÛ a pﬁátel exlibris Jaroslava Knytla,
pﬁevod z fondu PNP
Seznam autorÛ
Ale‰ M., Alex A. J., Baruch J., Beran A. a J., Bílek F.,
Boettinger H., Bouda C., Brukner J., Burghauserová Z.,
Burka A., Dillinger P., Dobrovolsk˘ J., Du‰a F., Dyrynk
K., Fleissig V., Florian M., Grmelová A., Halla J., Hodek J., Hradeãn˘ B., Chitussi A., Janou‰ek D., Jilovsky
G., Jiﬁincová L., Kalvoda A., Kameník R., Karel O.,
Ka‰par A., Ka‰par L. J. , Kinsk˘ K., Knobloch B., Kobliha F., KonÛpek J., Kotrba E., Kratochvíl Z., Kubíãek
R., Kulhánek St., Kupka F., Vik K., Lander R., Lhoták
K., Liesler J., Lukavsk˘ J., Macková A., Mahelka J.,
Menhart O., Michal R., Milén E., Morávek A., Moravec A., Mrkviãková M., Mucha A., Müller K., Nastoupil J., Nauman A., Navrátil, Novák L., Oberthor K., Pacovsk˘ E., Panu‰ka J., Prchlík F., Rabas V., Röhling V.,
Rusek L., Sedláãek V., Silovsk˘ V., Solar J., Strettiové,
Svolinsk˘ K., ·imon P., ·pála K., ·tapfer O., ·Èastn˘ C.,
·tika K., ·vabinsk˘ M., ·vengsbír J. A., Tich˘ F., Tondl
K., Toyen, Trampota J., Úprka J., Urban, Váchal J., Vik
K., VodráÏka J., Votluãka K., Votruba J., Zrzav˘ J.

34. Fond 67/70
12 000 exlibris, konec 19. a 20. století
Pﬁevod ze sbírkového fondu PNP v Praze. PÛvodní provenience pravdûpodobnû Nûmecko, sbûratel dr. R. Neumann z Reichenbergu, poté Oblastní galerie v Liberci

35. Fond 650 let města Pardubic
80 exlibris, 80. léta 20. století
Mezinárodní soutûÏ na v˘‰e uvedené téma. Dar z roku
1990

36. Fond ze sbírky J. Hanouska
470 exlibris, první polovina 20. století
Ze sbírky J. Hanouska. Dar 2010

37. Fond archivních tisků a grafick˘ch materiálÛ
vydan˘ch ke sjezdÛm a trienálním pﬁehlídkám od roku
1971 do roku 2002.
Vypracovala M. Sedmíková
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AUTO¤I âLÁNKÒ
Mgr. Lada Hlaváãková
(*1970), vystudovala ãesk˘ jazyk a literaturu.
PÛsobí jako diecézní konzervátorka Biskupství litomûﬁického
ak. mal. Miroslav Houra
(1933-2006), malíﬁ a grafik, dlouholet˘ a ãestn˘ ãlen SSPE, pÛsobil v Ústí nad Labem
D o c . P h D r . Vû n a H r d l i ã k o v á , C s c .
(*1924), absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a posluchaãka Harvard University
Graduate School v USA. SinoloÏka, japanistka a pﬁekladatelka, autorka mnoha odborn˘ch
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Zab˘vá se také umûním orientálních zahrad a bonsají
Mgr. Jan Jakl
(*1956), absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, odborn˘ pracovník
Muzea v˘chodních âech v Hradci Králové. Specializuje se na dûjiny v˘tvarného umûní,
architektury 19. a 20. století, dûjiny Hradce Králové a problematiku prusko-rakouské války
MUDr. Jiﬁí Kaãer
(*1937), odborn˘ Ïensk˘ lékaﬁ, soudní znalec Krajského soudu v Hradci Králové,
bibliofil a sbûratel grafiky. Îije v Hradci Králové
P r o f . Vá c l a v K ﬁ u p k a
(*1929), stﬁedo‰kolsk˘ profesor v Mohelnici. Dlouholet˘ sbûratel grafiky, organizátor spolkového
Ïivota, ãestn˘ ãlen SSPE. Vykonal mnoho pro propagaci ãeské grafiky a exlibris v zahraniãí
Prom. pedagog Marie Rumlarová
(*1938), vyuãovala matematiku a v˘tvarnou v˘chovu, ãlenka SSPE
a organizátorka sjezdu 2010 v Hradci Králové
Marie Sedmíková
(*1949), povoláním muzejnice, vedoucí kabinetu exlibris Památníku národního písemnictví
v Chrudimi organizátorka Trienálních pﬁehlídek. âestná ãlenka SSPE
M g r . B o Ï e n a Va c h u d o v á
(*1953), absolventka studia dûjin umûní. PÛsobí jako kurátorka sbírek a v˘stav Galerie umûní
v Karlov˘ch Varech, vûnuje se souãasnému ãeskému umûní a regionální v˘tvarné tvorbû
M g r . M a r t i n Va n ã o , P h D .
*1970, historik umûní, pracovník Ústavu dûjin umûní SAV Bratislava, pﬁedseda Kruhu historikÛ
dûjin v˘tvarného umûní a pﬁedseda slovenské Asociace teoretikÛ a kritikÛ v˘tvarného umûní,
v˘konn˘ redaktor ãasopisu ARS. Îije v Bratislavû.
RNDr. Karel ÎiÏkovsk˘
(*1938), geolog, publicista, sbûratel a vydavatel bibliofilsk˘ch tiskÛ. Îije v Praze.
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