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Vážení přátelé grafické tvorby,
právě jste si otevřeli Grapheion, mezinárodní revue o současné grafice, umění
knihy, tisku a papíru. Nadace Hollar si totiž jako podporovatel a ochránce rozvoje české umělecké grafiky klade za povinnost navázat na práci zakladatelky
Grapheionu, doktorky Simeony Hoškové, která vydala 21 čísel této neperiodické
a v posledních letech elektronické publikace.
Projekt Grapheion je zaměřen na soudobou uměleckou grafickou tvorbu v České republice a v zahraničí. Orientujeme se na publicistiku a přehled akcí v oblasti
grafiky, umění knihy, tisku a papíru. Prostor věnujeme teoretickým i kritickým
textům, vzdělávací a osvětové činnosti o grafických technikách, současných postojích, výstavách, soutěžích, autorských knihách, bibliofilii, exlibris, malé grafice,
historii. Dáváme prostor sběratelům, aukcím, workshopům, školním projektům
a kronice s orientací na českou i zahraniční grafickou scénu. Nechybí ani mezinárodní přehled nejzajímavějších akcí v oblasti volné grafiky za uplynulý rok,
doplněný pozvánkami na právě probíhající akce či blížící se výstavy a soutěže.
Vedle výroční internetové publikace aktualizujeme každý týden webové stránky
Grapheionu, kde můžete najít jak pozvánky na akce spojené s grafikou, kresbou či
autorskou knihou, tak články, rozhovory a recenze od našich přispěvatelů.
Omluvte prosím časový skluz, ve kterém vám přinášíme Grapheion 2018, navázat na původní kontakty a získat nové bylo pro nás zdlouhavější, než jsme čekali.
Již v těchto dnech pracujeme na dalším čísle, na které se můžete těšit už v prosinci
2019. Děkuji vám za váš čas a přízeň a doufám, že nám zachováte i nadále své
sympatie. Berte toto, v pořadí 22. číslo za naše nulté–zkušební. Krásný a radostný
rok 2019 vám za redakci přeje
Kateřina Obozněnková, tajemnice Nadace Hollar
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4 ANKETA

vala v očích sběratelů, mimo jiné právě tím,
co v minulosti bylo jedním z trumfů grafiky, totiž určitá míra dostupnosti, demokratizace, až ztratila na výlučnosti. Neblaze se
na tom všem „podepsali“ sami autoři, také
„galeristé a obchodníci s uměním“.

Jak je na tom
současná volná grafika?

N

a první pohled by se mohlo zdát, že navázat na tiskovinu, která v minulosti zaznamenala úspěch, je lehčí než
realizovat vydavatelský počin od samého počátku. Že stačí
ponechat výstižný název, vrátit se k obsahu i formě, a tak i ke čtenářům, jejichž zájem o takový materiál se patrně obnoví. Nadace Hollar, která si návrat k vydávání Grapheionu, životnímu dílu
dr. Simeony Hoškové, určila jako jeden ze svých cílů, si byla dobře
vědoma, že obnovit tento náročný projekt snadné rozhodně nebude. Odvahu k tomuto počinu získala, když se jí úspěšně podařilo
pokračovat v jiném díle dr. Hoškové–soutěži a přehlídce Grafika
roku a udílení Ceny Vladimíra Boudníka za mimořádné dílo či přínos v oblasti grafického umění.
Převzetí tohoto jejího odkazu a vydávání barevné revue v české
a anglické verzi se však už nemůže odehrát v kulisách „starých dobrých časů“. A nejen tohoto aspektu se týká fakt, že čas, jenž dělí
vydání posledního tištěného čísla Grapheionu (eventuálně toho
šířeného už jen elektronicky) a současnou snahu obnovit jej, byl naplněn konkrétním obsahem a dějem a týká se jak grafiky samotné,
tak i výtvarného umění obecně. Co se mezitím změnilo? Vstupujeme do jiné řeky, jistě, ale do jaké? Sehrává grafika v kontextu současného výtvarného umění jinou roli než v minulosti? A dělá dobře,
když se brání kurátorskému přehlížení na světových přehlídkách
umění tím, že si pořádá svá vlastní bienále či trienále nebo soutěže
a výstavy? A je to vyčlenění přirozené a normální, protože totéž
dělají i jiné specializované obory? A mají tyto otázky vůbec smysl,
když současnému umění dominuje průnik a kombinace všeho se
vším a mazání hranic mezi médii?
Je jisté, že obrátit se v nejméně vhodné předvánoční a vánoční
době s takovými otázkami na pedagogy, kteří grafiku učí, bylo dosti
riskantním počinem. Těm, kteří na anketu nereagovali, nemůžeme nic zazlívat; třeba jim otázky připadaly neaktuální či špatně
formulované nebo se ptaly na něco, co jim připadalo evidentní.
Však v jistém ohledu takové i byly: ptaly se–jakoby z „druhého břehu“–po smyslu našeho snažení, když se my všichni zainteresovaní
domníváme, že jej známe, dožadovaly se odpovědi na téma splynutí digitálního a tradičního či jejich trvalého nebo domnělého protivenství. Požadovaly komentář k současnému stavu ateliérů grafiky
na školách a jejich prioritám, když my všichni, kteří tuto činnost
vykonáváme–vedle ochoty a potřeby kontinuálně redefinovat roli
volné grafiky v měnících se podmínkách a současně neochoty přijímat snadná řešení–známe jeho silný edukativní potenciál, jenž přirozeně a logicky spojuje techniku s uměním. Přesto (nebo možná
právě proto) se sešlo mnoho zajímavých a cenných příspěvků, které
na některé otazníky nalezly odpověď, ale objevily se i takové, které
další otázky položily.
Věřím, že se Grapheion–také díky této anketě–odrazí od tohoto
nového bodu nula ke své obnovené užitečnosti. Přejme mu do nového života hodně přispěvatelů i čtenářů.

Ondřej Michálek

Otázky Ondřeje Michálka, Karen Kuncové (USA) a Seana Caulfielda
(Kanada) položené umělcům grafikům, pedagogům a kurátorům
tohoto oboru pro internetové vydání revue Grapheion

1)

Grafika. Potřebujeme ještě tento umělecký obor s jeho
rozmnoženými obrazy?
A pokud ano, proč?

2)

Jakou vidíte roli volné grafiky v kontextu současného umění?

3)

Mají grafické techniky, které umělci grafici používají ke svému
vyjádření, nějakou hodnotu samy o sobě, nebo jsou tyto tradiční
způsoby tisku jen technickými atributy díla, do jehož významu nijak
nepromlouvají?

4)

Jak se jako učitelé grafiky na uměleckých školách vyrovnáváte se
situací, kdy se tradiční tiskové technologie často jeví studentům jako
příliš obtížné? Neměly by se jim nabídnout nějaké snazší postupy,
u nichž ona klasická „techné“ (zručná manuální práce) není tak
důležitá?

5)

A pokud si připustíte naléhavost této otázky, jak hodnotíte bilanci
paralelní existence tradičního a digitálního tisku a jejich možné
vzájemné vazby?

3)

Z. Janáček–Processing-C-M-Y-K-III., 2018, serigrafie, 1000 × 1500 mm

Zbyněk Janáček
vedoucí Ateliéru grafiky,
Katedra grafiky a kresby,
Fakulta umění, Ostravská univerzita

1)

Myslím, že jeden z problémů podobných
anketních „tázání se“ je jazykový. V češtině nerozlišujeme printmaking a graphic.
Používáme sice grafický design pro užitou
grafiku, ale slovo grafika je nejrozšířenější
a jeho významový potenciál je dnes bez
konce. Pochopitelně že další rozměr je hodnotový. Co však asi není také zcela „v pořádku“ ve formulaci otázky, je stereotyp
„rozmnožené obrazy“!? Spojovat grafiku
s prostým rozmnožováním nebo zmnožováním obrazů bylo asi pochopitelné ještě
tak v 2. polovině 20. století, ale v okamžiku, kdy se např. matrice stává cílem a je
pouze na grafikovi, zda potencialitu v ní
obsaženou využije, nebo například virtuální matrice zůstává v počítači, je dematerializovaná, rovněž nemusí být vytištěna, pak
otázka nákladu je irelevantní. Tedy jeden
z v minulosti platících distinktivních příznaků grafiky, multiplicita, repetitivnost, je
irelevantní. Myslím si, že tak jako se v devadesátých letech otevřela a záhy skončila
rozprava o smyslu malby (stejně tak jalová
a nesmyslná), netřeba vést diskurz o grafice jako o rozmnožených obrazech.

2)

Jako každé jiné médium je „grafika“ zpochybnitelná nebo může být adorována.
Jiná věc je výstavní provoz, role kurátora/ů,
absence grafiky na zásadních výstavách,
v galeriích, trh s uměním…, pochopitelně
asi je jiná situace v Evropě nebo Americe,
v Asii (Japonsko, Jižní Korea, Čína…) podle
země a síly tradice.
„Ostrakizace“ a „ghettizace“ grafiky,
obojí je totiž skutečností, je asi výsledkem
pochybení na obou stranách. Grafici a teo
retici si vydobyli systém „výstav grafiky“,
bienále nebo trienále, soutěží a přehlídek–s důrazem na preferenci některé z grafických technik–nebo se organizují výstavy
formou „salónu“, kdy právě „otevřenost“
měla být jednou ze záchranných brzd
umožňujících udržet grafiku v povědomí
obecenstva. Grafika si tak vystačila sama
se sebou, nepotřebovala ty ostatní… Opak
je pravdou. Navíc se „grafika“ zdiskredito-

Uvědomuji si, že předchozí dvě odpovědi jsou ukázkou jakéhosi relativismu, ale
i v odpovědi na tuto otázku mám za to, že
je to vždy obsah a forma, jež by měly být
v nějakém vztahu. Pokud je některá grafická technika v roli služebné, neautorské,
pak je výběr některé z grafických technik
důležitý s ohledem na umělecké záměry
autora, předlohy, na náklad atd. Ale to
jsme myslím spíše u polygrafie než u „grafiky jako takové“. Jinak ovšem považuji rozmanitost a nesmírnou šíři grafických technik za podstatnou, je to „naše výhoda“.
A v návaznosti na bazální grafický prostor,
jenž se otevírá experimentu, kombinované
techniky, autorské přístupy. A s nástupem
digitálních technologií pak další stále se
rozšiřující možnosti jedné z forem výstupu.
Je tu ta už zmiňovaná potencialita, možnost volby, jež skýtá řadu překvapení, hledání, objevování, experimentu.
Nekonečný prostor mezi matricí a grafikem, prostor, který se rovněž otevřel
nově i divákovi (srovnej Bohuslav Reynek,
Vladimír Boudník, Ladislav Čepelák, Jiří
John, Dalibor Chatrný, Lubomír Přibyl,
František Hodonský, Alena Kučerová,
Eduard Ovčáček, Dalibor Smutný, Šárka
Trčková, Lenka Vilhelmová, Šimon Brejcha atd.). Ale už dříve se přece matrice
stala vedle spekulací i objektem uctívání,
adorace… (Rembrandt, Hercules Segers…).
Je to veliké nekončící dobrodružství, které se však, a to je druhý extrém, nesmí stát
samoúčelným cílem nebo „exhibicí“.

4)

V minulosti, nikterak vzdálené, maximálně
do konce devadesátých let, se „očekávalo“,
že zájemce o studium grafiky bude (alespoň částečně) ze střední školy, nejčastěji
uměleckého typu, seznámen s některými
grafickými technikami. To dnes už zdaleka
neplatí. Tedy pokud je specializace grafika
součástí studijního programu, roli střední školy musí, nebo měla by převzít škola
vysoká na sebe formou „propedeutiky“…
Konečně je tomu tak i v jiných, neuměleckých oborech. V otázce tak je obsažena
„kvadratura kruhu“. Protože: základy chybí, autorská grafika jako jedna z cest výuky
je bez nich nemyslitelná. Střední a vysoké
umělecké školy si drží (zatím) specializované dílny a ateliéry, do kterých v minulosti nasměrovaly značné prostředky–a je
lhostejno, zda prostředky školy nebo grantové. Samotný provoz takových dílen je
nákladný materiálově (studenti si ovšem
už i tak sami kupují např. papír, někdy
i barvy…), pochopitelně personálně–bez
technika si lze funkční dílnu/dílny obtíž-

ně představit, tedy další mzdové náklady.
Technik je ale současně pro studenta svého
druhu „servisman“ atd. Pro zjednodušení
se vyhýbám otázkám bezpečnosti práce,
nárokům na ekologii…
Uvědomuji si, že neodpovídám na otázku, zda studenti vůbec mají zájem, zda je
to tzv. „baví“.
Zda mají předpoklady, manuální zručnost. Obávám se, že to se před nástupem
posluchače do ateliéru, viz předešlé, už
dnes obtížně pozná. Na straně druhé jsem
přesvědčen, že přístup k technologiím je
podmínkou nutnou, ale nikoliv bezpodmínečnou.
Jisté je, že určitý druh předpokladů, jako
je práce s rydlem, lze skutečně „obejít“,
lasery, frézy…, nebo lze např. litografii, kamenotisk, abych byl přesný (a zdravím do
Plzně), „nahradit“ třeba mokulitem atd.
A opět je tu zpochybnění, zda vlastně nejde
o svého druhu reprodukční práci, v případě prvém, a v druhém pak o alternativní
postupy, které studenty zaujmou, ale mají
svá omezení.

5)

Digitální média, intermedialita, tím dnes
žijeme (?), studenti především. Zúžit celé na
„vztah tradičního a digitálního tisku“ by
bylo značné zjednodušení a bagatelizace…
Považuji za smysluplné koncipovat stu
dium tak, aby posluchač měl možnost
volby, aby si uměl zvolit podle povahy projektu, zadání, práci (třeba) v některém softwaru, a navržené řešení a potom příslušnou
technologii k tisku. Špatně je, pokud je motivací únik ze „zoufalství“ s tím, že nic neumím, a proto… Ale to se na práci během
studia pozná, nebo by měl být v osobě pedagoga určitý korektiv. To, že odpovídám,
JE vědomí naléhavosti otázky. Řešením
není zákaz nebo atmosféra ostrakizace digitálního tisku, umělá rezistence k digitálním
technologiím, „vylučování“ z výstav nebo
další „represivní kroky“, ale ani rezignace
na návaznosti, určitou hierarchii ve výuce,
i když to nemusí (všem) posluchačům vyhovovat. Příkladem dvou rozdílných přístupů
pro mne byla a je situace na AVU Praha:
Grafika 1 pod vedením Jiřího Lindovského, dnes Dalibor Smutný, a Grafika 2, vedoucí ateliéru Vladimír Kokolia. Když se
podíváme na absolventy obou ateliérů, a to
je asi nejpodstatnější, jak bilancovat, pak
z obou ateliérů vzešla řada velmi osobitých
a současný výtvarný provoz obohacujících
osobností, i když program obou ateliérů byl
odlišný.
A konečně: můžeme se ve výuce přece
opřít o autory, kteří prokázali, že lze tvůrčím způsobem tradiční a nová média,
např. počítače, plotry atd. včetně digitálního tisku, propojit: Zdeněk Sýkora, Ingrid
Ledent, Jaroslava Severová, Eduard Ovčáček, Adam Romaniuk, Andrzej Węcławski,
Jan Měřička, Marek Sibinský atd.
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a udělat v krátkém času velké množství rozhodnutí. Jeden kolega nad počítačovou grafikou říkal: „Ale chybí tam to lidské sádlo.“
Já odpovídám: „Ale potí se tam mozek.“

4)

Jaroslava Severová
docentka, zástupce vedoucího kat. KVKTT,
Katedra výtvar. kultury a textilní tvorby,
Univerzita Hradec Králové

1)

Grafika není jenom způsob, jak pořídit
kvalitní kopie, vytisknout náklad. Význam
grafiky se přesunuje od množství laciných
tisků ke stále nižšímu počtu originálních
otisků jedné matrice. Nebo řady (série)
tisků pozměněné matrice. Od obrazů virtuálních se grafika příjemně liší svou materiálností. Papír a pigmenty jsou fyzickou
součástí světa, jejich doba trvání je omezená, jsou to svým způsobem křehké, jednoduché a základní materiály. Stejně jako
jednoduché, základní a křehké jsou způsoby grafického vyjadřování. Bod, křivka,
plocha. Nebo bod, přímka, křivka, plocha.
Kresba jako základ zobrazování.

Mám zkušenost přímo opačnou. Studenti
mají rádi práci s materiálem, s tiskem, rádi
činnosti kombinují. Kolegyně z pražské
UMPRUM mi vyprávěla, jak jejich studenti
rádi chodí brousit litografické kameny, aby
si odpočinuli od počítačů. Je to přirozené.
Studenti neřeší, jestli klasickou nebo digitální grafiku. Letos například studentka pojednala téma Změna následujícím způsobem:
Do lina vyryla svůj autoportrét, rozřezala na
části, oskenovala, v počítači složila kompozici a na plotru vytiskla. Jiný student udělal
na stejné téma návrh na počítači a vytiskl
sítotiskem. Oba vystavovali na Grafice roku.

5)

Manuální práce s materiálem a v materiálu je velmi uspokojivá. Někteří umělci
a někteří studenti budou dávat přednost
klasickým grafickým technikám, jiní budou
hledat na počítači. Patrně nejvíce z nich
bude kombinovat možnosti starých i nových technik.


2)

Volná grafika je v současnosti jen na okraji
zájmu velkého světa obchodu s uměním,
může tedy být opravdu volná a svobodná.
Stává se stále více osobní výpovědí autora
a jeho poznání světa, jeho hledání způsobu, jak skutečnost chápat a zobrazovat.
Zdá se být základním výzkumem pro užité
umění, ze kterého pak zpětně čerpá témata
a impulzy.

Jiří Lindovský
profesor, dříve Akademie výtvarných umění v Praze,
Ateliér grafiky I, nyní Art & Design Institut v Praze

Médium je vždy součástí obsahu a významu díla. Tedy i klasické grafické techniky,
jejich zvládnutí a využívání ovlivňují obsah
a kvalitu práce. Při hodnocení obrazu (kterým grafika je) důležitým kritériem je obsah, forma a dokonale zvládnutá technika.
Nemůže jím být volba některé z technik
tisku, klasických nebo novějších. Je hlubotisk sám o sobě kvalitnější nežli litografie?
(Zažila jsem už podceňování sítotisku i linorytu.) Nyní je nedůvěra k digitálnímu
tisku a počítačové grafice, převážně u grafiků mojí generace. Studenti berou techniku (počítače) jako samozřejmost. Vědí, že
musí umět kreslit, znát počítačové grafické
programy, a velkou výhodou je vyzkoušet
si některou z klasických grafických technik. Jejich nejdůležitější a nejnamáhavější
prací je rozhodování. V počítači musí porovnávat až stovky možností, variací, skic

Potřebujeme nutně malbu, koncept, video?
A kdo je potřebuje? Pokud výtvarné umění
má ještě nějaký význam, má ho i grafika,
pokud nemá, tak ani grafika ne!
Rozmnožování obrazu, původně věc zásadního významu (přímo gen grafiky), už
důležité není, ale jeho praktický význam
bych nepodceňoval. Grafika rozšiřuje výrazovou škálu výtvarného umění o nenahraditelné možnosti. Jakákoliv rytina (čímkoliv
do jakékoliv hmoty) po otisku vytváří zcela
nezaměnitelný obrazový svět. Přijít o tento
svět, ochuzovat se o tyto a další možnosti
grafiky nedává smysl, pokud je dostatek
talentů, a to je! Ty o tom mají a musí rozhodovat, a ne ti nezúčastnění. Mimochodem, zánik obrazu a malby jsem za svůj
život zažil několikrát. Naštěstí si toho nikdo
nevšímal. Opět se snažili rozhodovat nezúčastnění.

3)

J. Lindovský–Police zjara, 2018, serigrafie, papír, 500 × 700 mm
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Stejnou, jako u každé jiné kategorie výtvarného umění, tj. malby, konceptu, objektu,
videa, sochy, nových médií obecně atd. Je
prostě jednou z nich, má také svá specifická pravidla jako ostatní. Kdysi rozšířila
svět o novou dimenzi. Vyžaduje určitý typ
citlivosti a specifického talentu.
Na grafiku se dá dívat (i žasnout nad
ní) vsedě, doma nebo někde, nepotřebuje
zvláštní prostor, množství hmoty, energie
atd. A může být na několika místech současně, bez elektřiny. Samozřejmě že i kaž
dý negrafik může pomocí nějaké grafické
technologie rozšířit své dílo po světě.

prostor umění třídí a čistí. Lehkost, snadnost a dostupnost kupř. digitálního tisku je
současně jeho prokletím, zvládají ho dobře
jen ti silnější.
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Každý autor hledá vhodnou techniku, postup, ať pracuje s čímkoliv. Hledá tu nejlepší
formu pro svoji představu, filozofii, názor
apod. Čím je zkušenější, tím lépe se orientuje v nabídce výrazových možností dané „materie“. Zpravidla se přikloní k jedné technice
a postupu, ne díky své duševní pohodlnosti,
ale protože se s „hmotou“ našel. Našel její
řeč. Jeho duševní pohyb rozhýbal i „materii“ a splynul s ní. To je ideální souhra. Nemusí trvat věčně, ale je velice plodná.
Ano, technika, technologie se stávají,
v ideálním případě, součástí obsahu díla.

4)

Grafika není a nikdy nebyla pro každého.
Pro tento obor je nutný nejen talent, ale
i specifické schopnosti. Na těch se pracuje
celý život, ale v úvodu se často rozvíjejí pod
nátlakem.
Na AVU v Praze jsem si mohl vybírat
talenty z množství uchazečů. Nebyl pak
problém tyto 2–3 studenty 1. ročníku zatěžovat úkoly, zvykat je na námahu, pěstovat
trpělivost a zodpovědnost. Byli totiž silně
motivovaní. Námaha i nuda se pak staly
formou poznání, sebepoznání a ve výsledku dokonce štěstím. Bez motivace nikoho
nepřinutíte zvládat těžkosti a podstoupit
sebezapření. Pokud tato podmínka chybí,
ocitáme se v říši „kurzů“, kde je lehkost
a snadnost nejvyšší kvalitou. Pohled do mobilu se pak stává pro studenty alternativní
cestou k sobě samému.

5)

Vše, co existuje, existuje paralelně se vším
ostatním, a i když probíhá stálá soutěž
i boj, žije vše naplno vedle sebe a spolu.
To je základní charakteristika tohoto světa. Zamořováním světa tříděním podle
znamének „+“ a „–“ vytvoříme pouze náš
místní nesmysl a zbavíme se schopnosti
svobodně se rozhodovat. Nové možnosti
grafických technik nelikvidují ty staré, ani
je nenahrazují. Každá technika může jen
něco a jejich propojování se nabízí. Absolutní veličinou je autor–umělec. Kdo nemá
nic na mysli, těžko se vydá cestou námahy.
Do pasti lehkosti a snadnosti padají v absolutní většině podprůměrní. Tím se také

Hošková svými mezinárodními výstavními
projekty pod názvem Interkontakt, které
vždy dokládaly – potvrdily, že umělci–grafici v Čechách smýšlí a tvoří podobně, ale
není jim umožněna důsledná prezentace
jejich díla. Můžeme si všimnout, například
v Německu, že všechna muzea moderního
umění mají sekci–výstavní prostory pro
prezentace grafiky–velkoformátové grafiky
nebo grafické konceptuální instalace. Uvedu příklad: A. Kiefer ve vídeňské Albertině
provázal grafické výstupy s dalšími uměleckými obory malby, prostorové tvorby, jako
např. velkoformátovou grafikou. (U těchto
děl pochopitelně nedochází k množení grafického tisku vzhledem ke konceptu díla.)

3)
Lenka Vilhelmová
docentka, vedoucí Katedry výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
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Volná umělecká grafika nemá tak dlouhou
historii jako jiné druhy výtvarných umění
(malba, socha), přesto se však jedná o samostatnou, zcela svébytnou výtvarnou
disciplínu. Její vývoj je jiný, podléhá jinému rytmu, je závislá na mnoha faktorech,
včetně technického a technologického
vývoje. Nelze jen konstatovat, že se jedná
o rozmnožené obrazy, což je samozřejmé
u technik, které vznikly pro masivní reprodukce obrazů, jako je např. litografie, ofset,
polymer a další. Na druhé straně však nejsou výjimkou jednotisky, tedy originální
tisky o jediném výtisku, což je zcela běžné
u experimentálních technik či strukturálních grafik, monotypu. Grafika je v současnosti zasažená masivní digitalizací a vším,
co s tím souvisí. Digitální grafika, dle mého
názoru, se odcizuje klasické grafice a jejím
technikám vedoucím k tisku, zde je tisk
zastoupen tiskárnami HP, Epson či jinými, to je ono tiskařské a grafické odcizení,
neexistuje tu grafické řemeslo v pravém
slova smyslu. (Schází zde ony hmatové zkušenosti–kognitivní procesy.) Grafiku i nyní
potřebujeme pro její jedinečnost, funkce,
povahu a smysl. Ona si vždy bude hledat
cesty, aby byla nepostradatelná. Měla by
být zachovaná jistá míra důstojnosti vzhledem k náročnosti grafického tisku. Domnívám se, že tato míra by měla být zachována
u všech grafických technik, aby nedocházelo k profanaci tohoto výtvarného oboru.
(Připomínám, že hovořím o volné grafice,
grafiku osamostatnili od obrazu A. Dürer
a po něm další mistři: Rembrandt a F. Goya.)

2)

Role volné grafiky a její proměny od grafického volného listu po grafické koncepty
či prostorové instalace má jinou pozici ve
světě, a bohužel jinou v Čechách. Tuto pozici se snažila změnit doktorka Simeona

V poslední době dokazují zahraniční prezentace jak ve volné grafice, tak v celém
grafickém designu, že znalost tradičních
grafických technik a jejich postupů navrací
této platformě nový tvořivý náboj! Je opozicí digitální revoluce, neviditelných číslic
a kybernetických sítí. Jsou tací umělci, jako
např. Theaster Gates, volající po návratu
řemeslné zručnosti a citlivosti pro materiály. Právě ona vytvořená citlivost umožňuje
vnímat další a další inspirativní zdroje.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tradiční způsoby grafické tvorby mohou stále přinášet nové kreativní podněty důležité pro
podněcování imaginace. Zkoumání těchto
podnětů posouvá a pomáhá překračovat
grafické hranice. Vytvoření konceptu, vyjádření obsahu, ulehčení pracovního procesu nepochybně napomáhá dobrá znalost
materiálů a všech složek včetně výtvarných
prostředků, které s grafikou souvisejí. Navíc všechny tyto zmiňované položky mohou
svým potenciálem zasahovat do jiných výtvarných oborů–malby a prostorové tvorby.
Je třeba dodat, že vznikají nové grafickotechnologické postupy na základě experimentálních postupů, zaznamenáváme je
na grafických prezentacích pod názvem
own technique, které přinášejí nové umělecké a estetické zážitky.
Grafické techniky svými výrazovými prostředky významně ovlivňují charakter finálního grafického díla.

4)

Naši studenti procházejí teoretickou i praktickou výukou. Seznamují se se vznikem
a vývojem grafických technik, s významnými představiteli grafického světa, trápí se
s nejstarší a po řemeslné stránce nejnáročnější grafickou technikou: prací na dřevořezu. Činíme tak proto, aby pochopili např.
na ukázkách A. Dürera a jeho dřevořezeb,
že toto dílo je nejen excelentní grafikou,
ale že vznikalo za pomoci jednoduchého
nástroje–nože, se znaky vysoké úrovně a řemeslné dovednosti. Studenti pak pohlížejí
s neobyčejným obdivem na díla starých
mistrů a ta se stávají inspiračními zdroji
pro jejich další tvůrčí práci a mnohá grafická média, po získání vlastních zkušenos-

tí, zůstávají trvalou součástí jejich tvorby.
Snažíme se, aby získávali zkušenost se všemi materiály pro práci v rámci grafických
technik: dřevořezu, dřevorytu, sádrořezu,
sádrorytu, linořezu, linorytu a všechny hlubotiskové techniky aplikované v kovu, včetně zkušeností se serigrafií a tisků skrze síto.
Neopomíjíme ani monotyp, který se v poslední době vrací na prestižní světová grafická bienále. Poznávání materiálů a grafických technik rozšiřuje jejich kreativní podíl,
který pak následně propojují i s digitálními
nástroji, přičemž se otvírají další možnosti
mnohovrstevnaté výtvarné prezentace.

5)

Jak již zmiňuji, bez znalosti grafických technik, materiálů, bez tradičních grafických
přístupů a jejich aplikací je digitální nástroj
prázdný a snadno čitelný, což je v následných výstupech na škodu. Znalost technologických grafických postupů a experimentace s nimi vede k novým možnostem.
K novému kreativnímu zážitku. Znalost
a cit pro všechny přírodní materiály: rostlinného, živočišného, nerostného původu
jsou pro naši kulturu a civilizaci zásadním
úkolem. Nesmíme opustit tuto platformu,
neboť to by byla cesta do zkázy.
Ve volné grafice si zaslouží víc pozornosti odborné veřejnosti paralelní existence
tradičního a digitálního tisku. Neznalost
těchto prostředků mnohokrát vede k zavádějícím neodborným hodnocením. Často je
však patrná technická i obsahová vyprázdněnost, která se může týkat obou grafických přístupů. Průběžná odborná analýza
této problematiky by jistě byla inspirativní.
Pokud jsou spojeny oba grafické přístupy
a výstupem je digitální tisk, může být dílo
mnohovrstevnaté a bohaté na výrazové
grafické prostředky.
Je zde však zásadní otázka ohledně digitální reprodukce. Takový postup produkuje naprosto stejný grafický výstup, k čemuž
u klasického způsobu tisku v případě klasických grafických technik nikdy nedojde,
protože každý tisk je provázen fyzickým
dotykem lidské ruky, a každý tisk je tím pádem originálem!
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Martin Ševčovič–Sondy
2010, tlač z výšky
a z hĺbky (akvatinta,
mezzotinta,
suchá ihla, lept),
3200 × 250 × 250 mm

Martin Ševčovič
odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, Slovensko
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Podľa mňa človek potrebuje všetko to, čo
mu pomôže napredovať v jeho raste. Preto
si myslím, že našou úlohou nie je vyniesť
rozsudok, či je niečo potrebné, ale skôr by
sme sa mali sústrediť na to, ako to čo naj
lepšie urobiť a dať priestor k tomu, aby
to vzniklo. Je dôležité, aby sme sa naďalej
venovali remeselným zručnostiam, potrebným k realizácii grafických listov pomocou
klasických grafických techník, lebo len tak
si vytvárame pôdu pre slobodnejšie posúvanie hraníc využívania média grafiky.

2)

prispela to sféry výtvarného umenia, a vytvorený artefakt môžeme označiť, že má aj
hodnotu umeleckú.

4)

Nemyslím si, že by sme mali ustupovať
v náročnosti, skôr by sme sa mali viac zamerať na tých, ktorí majú mentálne predpoklady, aby náročnú remeselnú stránku
grafického média zvládli. Ak ustúpime,
staneme sa svedkami zániku toho, čo sa
stáročia dedí. Tým, že sa niekto tieto náročné postupy naučí, len získa, lebo nadobudnuté poznatky môže aplikovať ďalej aj pri
práci v iných médiách.

5)

Myslím si, že práve umenie je oblasť, kde
môže tvorca všetko okrem vytvárania hraníc. Skôr naopak. Je to množina, ktorá sa
dá stále obohacovať a rozširovať. V tejto
množine majú legitímne stále svoje miesto
všetky postupy, pomocou ktorých dokážeme
komunikovať naše myšlienky. Práve grafické médium je najdynamickejšie sa rozvíjajúce médium, v dnešnej dobe tento fenomén
označujeme ako transmedialitu grafického
média. Princíp odtlačku sledujeme v kombinácii aj s inými výtvarnými médiami. Od
papierového povrchu dvojdimenzionálneho
formátu, ktorý bol a stále je vo väčšine prípadov médiom snímania odtlačku, sa grafické médium dostalo aj do priestorových
realizácií či akčných foriem umenia.

Na túto otázku dokážu odpovedať len autori, ktorí médium grafiky používajú pri
vytváraní vizuálnych znakov, pomocou
ktorých komunikujú obsahovú stránku
svojich tvorivých programov. Ak tvorcovia
vo svojej tvorbe využívajú princíp odtlačku,
ktorých obsah je natoľko silný, že sa dostane do množiny tém, ktoré v tom ktorom období spoločnosť považuje za umenie, tak
rolu grafiky v kontexte súčasného umenia
vidím ako zásadnú a dôležitú.

3)

Správny výber výtvarného média je podstatný, preto si dovolím tvrdiť, že ak chceme hovoriť o hodnote diela, treba si zadefinovať, o akej hodnote je reč. Či o trhovej,
umeleckej, remeselnej, spoločenskej, historickej… Ak sa bavíme o technickom prevedení, tak samozrejme, že existuje rozdiel
v hodnote. Každý autor vie vyčísliť, koľko
ho stoja vstupné náklady pri úprave matrice a následnej realizácii odtlačku. Porovnajme si napríklad náklady spojené s realizáciou grafického listu technikou litografie
a linorezu. To platí aj v iných médiách. Je
rozdiel, či hodnotíme olejomaľbu trpezlivo
vrstvenú niekoľko mesiacov oproti maľbe
vytvorenej v relatívne krátkom čase. Upozorňujem, že stále hovorím o hodnote,
ktorú som nazval remeselnou. Ideálne
je, keď sú všetky hodnoty čo na najlepšej
úrovni. Technologické spracovanie a obsahová stránka, ktorá je natoľko silná, že

M. Axmann–Zastavení tance, 2016, kamenotisk

Mikoláš Axmann
profesor, ilustrace grafika, grafické techniky,
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,
Západočeská univerzita v Plzni
Na otázky po smyslu a pozici grafického
projevu v současné společnosti hledám odpověď v následujícím textu.
Grafický projev vyrůstá z životní praxe
a z obecně sdílených zkušeností. Z tohoto
přediva motivů a mechanismů čerpá stejně
kabinetní tvorba jako hravé experimenty
dětí a posedlých alkoholiků. Multiplikaci
obrazů, stejně jako plastových lahví, automobilů, domácích oltářů–obecně zboží,
má v popisu práce průmysl, nikoliv poezie.
Jmenovitě polygrafie, se svými prioritami
velkých sérií, rychlosti, standardů, kalkulu
a láce. Hranice mezi zvědavostí, jedinečností a imaginací na jedné straně a strojovou reprodukcí na protilehlém břehu je

sice zřetelná, ale jako ostatní projevy života
proměnlivá. K trvalému rozlišování určujícího rozdílu hodnot vedou i cesty slepé,
neužitečné a docela úzké, sotva pro jednoho. Jejich význam spočívá ve schopnosti
zabránit zhroucení křehké různorodosti ve
prospěch monokultury.
Všechny grafické disciplíny přispívají
ke kultivaci zázemí, ze kterého vyrůstá
nejsoustředěnější forma grafického projevu–písmo. Úspornost a účinnost jazyka
přirozeně spojujícího konkrétní s abstraktním umožňuje sdílení ve svobodném poli,
vymezeném body, liniemi a plochami, trvalé kotvení a tonus, nezbytný pro hloubku
paměti. Znak jako archetyp vyjevuje propojení zkušenosti a touhy, bez kterých by se
přítomnost stala pulzující plochou o dvou
rozměrech. Péči o trvalý vztah ke kořenům
provází důležitá schopnost grafických disciplín věnovat zvědavou pozornost technologiím, které průmysl opouští v okamžiku,
kdy jsou nahrazeny výkonnějšími. Tento
opakovaný scénář přivádí do spektra výrazových prostředků nové možnosti, a polohy
dříve určené výhradně reprodukci se stávají hřištěm a laboratoří. Tento druhý život
techniky, zbavené povinnosti chrlit zboží,
je mršinou kytovce vyplavenou na vyčerpaném pobřeží, blahodárnou masou nastřádané energie, ze které čerpají svou sílu
armády drobných a přičinlivých. Polygrafie
a svobodný grafický projev se navzájem potřebují stejně tak, jako musí pečovat o své
hranice, tvar živé siluety, který je obsahem
jinak prázdných pojmů. Skutečnost se brání pojmenování a výkladu jazykem slov.
Trochu lépe se to daří číslicím, datovým
souborům, krásně se snaží hudba a tanec.
Skutečnost je nejspokojenější, pokud je
pojmenována sama sebou. Jiný je jazyk
tiskařů, jinak mluví obchodníci s obrazy,
důsledné rozlišování má v popisu práce jazyk vzdělávání. Četnost a různost jazyků je
výrazem emancipace dílčích a periferních
jevů a jejich touhy po dosažení nové celist
vosti. V tomto vrstevnatém procesu má
mezi ostatními jazyky grafický projev výsadní postavení. Spočívá v účinnosti, s jakou zhodnocuje vklad emocí a poznatků,
v samozřejmosti, s jakou vždy znovu z fragmentu vyrůstá úplnost, a v trvalé péči o nástroj, umožňující z jediného a jedinečného
dotýkání všeho. Je to právě zmíněná obecně sdílená zkušenost se světlem a stínem,
stopou pohybu, setkání s otiskem, siločárou
a reverzibilitou figur, tedy se základními
způsoby čtení světa, které v grafickém projevu nacházejí svůj výraz a most spojující
břehy abstraktního s věcným. Členění na
úžeji zaměřené grafické techniky–dialekty
poukazuje na důležitý jev.
Každá další fazeta techné přináší nezaměnitelný výraz a zpětně působí na sdělení. V menšinové, ale motivované vrstvě
společnosti dochází k paradoxnímu pohybu. Obnovovaný zájem o tradiční techniky,
které v sobě soustřeďují zkušenost mnoha
generací, jde proti proudu monokultur-

ní většiny, tedy digitálně generovanému,
uchovávanému a reprodukovanému obrazu. Smyslová bohatost, archetypální ústrojnost i rytmus prožitku přitahují ty, kdo
intuitivně vzdorují manipulaci běžícím pásem. K tomu, aby převládající tvorba digitální naplno rozvinula svůj potenciál a stala se rovnocenným partnerem tradičních
disciplín, stačí, aby ji na hrotu polygrafie
vystřídal někdo jiný a zpřístupnil pro tento
jazyk prostory tabuizované ekonomikou.

ny výtvarné obory to dělají; nechtějí zůstat
ve svých předem daných hranicích, touží
obsadit nová teritoria a nové kontexty, i ty
původně neumělecké. Jenže grafika, chce-li
jí zůstat, se nemůže zbavit práce na matrici nebo technik reprodukce svých obrazů. Skoro by se dalo říct, že na současnou
sháňku po unikátních dílech, která navíc
často nemají ani materiální povahu, nebo
naopak snadno zaplní velkou halu, nezná
odpověď. Když ji hledá mimo svůj vlastní
prostor, dospěje většinou k něčemu, co
grafikou v pravém smyslu slova už není.
A najde-li ji ve své bohaté historii, bude
to sdělení pronesené možná příliš tichým
hlasem, který v současném umění už skoro
nikdo nepoužívá. Jenže i méně nápadným
hlasem se dají pronést důležitá tvrzení, přinést originální zprávy, položit intimní otázky nebo sdělit něco podstatného.

3)

Ondřej Michálek–Promenáda s osvětlením, 2016, akvatinta, 1000 × 700 mm

Ondřej Michálek
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogické fakulty,
Palackého iniverzity v Olomouci
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Když se někdy procházím výstavou jako
jediný návštěvník, říkám si, že nejen grafiku, ale ani výtvarné umění jako takové,
především to současné, většina společnosti
ke svému životu nepotřebuje. Optimismus
se někdy vrátí v neděli, kdy je vstup do
některých muzeí zdarma. Výjimku tvoří
výstavy děl umělců minulosti, které pořádají muzea v metropolích (na ty se naopak stojí fronty) nebo celosvětové akce se
zaručeným diváckým ohlasem, například
benátské bienále. Jenže tam, když narazíte
na grafický list (pokud vůbec), máte pocit,
že se tam dostal nejspíš omylem. A přitom
kresbu, v níž kotví i grafika, na takových
přehlídkách v různých formách najdeme.
Skoro by se nabízelo vysvětlení, že za malým kurátorským zájmem o grafiku je fakt
rozmnožení jejích obrazů, tedy to, co kdysi
bývalo jejím zásadním vkladem do rozvoje
společnosti a konkurenční výhodou.
Nedokážu na tak jednoduchou otázku
odpovědět nějakým komplexním rozborem
současného stavu, který by více či méně
jen skrýval subjektivní pohled. Proto se
k němu raději rovnou přihlásím, ať to zní
sebehloupěji: Ano, grafiku potřebuju, protože mi vstoupila do života jako blízký partner, kterého prostě nechci zklamat.

2)

Grafika–stejně jako jiná média–je intelektuální a technický otevřený prostor, který má
své dostředivé i odstředivé tendence. Jedny
ji její podstatě vzdalují, druhé ji k ní zase
navracejí.
Díky svým odstředivým tendencím se
grafika zmocňuje nového prostoru. Všech-

První, co člověka napadne, je, že se významu díla téměř netýkají. Vždyť nejdůležitější je sdělení jako takové, to, jak působí,
nebo umělcův postoj. Po vážnějším zamyšlení ale přichází odpověď zcela opačná:
nejen že techniky mají svou hodnotu jako
historicky podmíněné know-how, ale jsou
také hlasem, který spoluvytváří a současně
proměňuje smysl a význam díla, protože
obě tyto důležité složky vlastně artikuluje.
Každá grafická technika nabízí nejen různé technologické možnosti tisku, ale i odlišnou vizuální rétoriku. I samotná volba
extrémně pracné, nebo naopak té nejsnazší
či nejbanálnější reprodukční techniky spoluvytváří obsah a význam díla.

ném základě, než je zvládnutí know-how.
Neodvíjí se ani od prožitku tvůrčí svobody
bez dalších atributů. Odvíjí se především
od zásobárny vlastního vědění, představ,
pocitů a tušení a potřeby vyjádřit se, založené na přesvědčení, že mám co sdělit.
Největší překážkou není dokázat vstřebat
do té zásobárny signály a výzvy současnosti s jejich kritickým hodnocením nebo
obecné principy vizuální rétoriky a její historie. Nejtěžší je vyjít z tohoto chaotického
základu a dospět k relativně jednoduchému, čitelnému dílu.

5)

Počítač se stal mimořádným obohacením
výtvarné tvorby, nejen volné grafiky. Ne
jako poskytovatel prefabrikovaných vizuál
ních schémat díky „přátelským“ softwarům, nýbrž jako sluha, pomocník i „spoluautor“. Na druhé straně se paralelně rozvíjí
tzv. generativní umění, které finální vizualitu a samotný výstup počítači beze zbytku
přenechává. Přidáme-li k tomu tradiční
tiskové techniky, máme tu úžasně pestrou
škálu výrazových možností, které se obvykle vzájemně technicky a obsahově prostupují, ovlivňují a vytvářejí tak i významovou
tenzi.
Přesně popsat věci a oddělit je se nicméně často pokládá za vytváření bariér mezi
nimi. Vnitřní soudržnost současného umění však pochopíme nejlépe tak, že si uvědomíme, kde ty hranice mezi obory jsou
a také proč je vzrušující je překonávat. Fakt
jejich překonávání nebo nepřekonávání se
však kvality díla může týkat jen okrajově.

4)

U této otázky bych rozlišil školy umělecké a umělecko-pedagogické a i třeba letní
akademie, kdy se do kurzů grafiky často
hlásí třeba grafičtí designéři, kteří chtějí jen
zažít návrat do situace, kdy ještě neseděli
před monitorem osm hodin denně a kdy
se jejich představivost a fantazie nemusela odehrávat v očekávatelných schématech
finálního produktu. Všechny tyto varianty
školení či kurzů jsem zažil a mou snahou
vždy bylo nejen neodradit od grafiky jako
oboru, nýbrž navodit atmosféru sounáležitosti s něčím, co je sice obtížné, ale co přináší nejen satisfakci ze zvládnutého řemesla, nýbrž především z pokroku, který na
sobě zakusí každý student díky proměně
pohledu na vlastní vyjádření a přemýšlení
o něm, bez ohledu na to, jde-li o grafiku
nebo jiné médium.
Nejen technologie tisku, ale veškerá
umělecká tvorba v sobě zahrnuje překážky a omezení všeho druhu, které se umělci nebo kandidátovi umění staví do cesty.
Na uměleckých školách by to ale už neměl
být jen pedagog, který je studentům ukládá, nýbrž by si je měli klást sami studenti, aby později, když se s nimi vyrovnají,
měli na čem založit své sebevědomí. Tento
druh sebevědomí se ale rozvíjí také na ji-

Patrik Ševčík
odborný asistent Katedry grafiky
Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby, Fakulta výtvarných
umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici,
Slovensko
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… pokiaľ bude aktuálna otázka, či potrebujeme umenie, tak áno.
Pojem grafika výrazne rezonuje v každodennej realite. Je veľmi široký a zastrešuje
aj užitkovú–komerčnú grafiku.
Ak však hovoríme o voľnej grafike, je to
pojem mnohovrstvový a mení sa v čase.
Implikuje v sebe tradičné techniky, ale aj
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experimenty. Grafika je živé médium, ktoré
sa počas vývoja transformovalo a dnes
už to nie je len odbor s rozmnoženými
obrazmi. Jej hranice sa neustále menia
a rozširujú o nové výrazové možnosti. Ako
výtvarný druh sa stáva viac otvorená. To,
čo dominuje, je princíp tlače, avšak vstup
technológií ovplyvnil jej výrazové možnosti… využitie digitálnej grafiky a vplyv iných
médií umožnili ich vzájomné prepojenie
a diverzitu tvorby. V grafike tak dochádza
k výraznejšiemu experimentu a intermedialite tvorby.
Dnes už je úplne bežné vytvorenie jedného výtlačku–odtlačku, prípadne vystavenie
matrice ako finálneho diela. Častokrát sa
stáva, že grafika sa stáva súčasťou objektu,
prípadne inštalácie. Avšak stále je z formálneho hľadiska nezastupiteľná a nenahraditeľná.
Na základe uvedeného možno konštatovať opodstatnenosť grafiky. Rozmnožované obrazy sú jedným z benefitov tohto
umeleckého druhu.
Dodatok:
Na Katedre grafiky sme v rokoch 2008 až
2011 realizovali projekt Transmediálny
priestor grafiky, Asimilácia vs. originál (autor: doc. Igor Benca, akad. mal., spoluriešitelia: Alena Vrbanová, Patrik Ševčík, Róbert Makar, Robert Brun, Róbert Jančovič),
kde sme skúmali grafické médium a jeho
transformáciu na umeleckých školách FVU
AU v Banskej Bystrici a VŠVU v Bratislave.
Výsledkom bolo zadefinovanie aktuálnych
podôb voľnej grafiky, jej formálnej stránky a jej transmediality. V rámci tohoto výskumu sme prvýkrát zadefinovali niektoré
pojmy, ako: absencia matrice, pohyblivé
a nestále matrice, matrica ako definitívne
dielo a ďalšie.

3)

Určite majú. Grafika je otvorená a mnohovrstvová a často závislá od témy, ktorú
autor spracováva.

4)

Napriek rýchlosti doby a technického pokroku, ktorý zasiahol aj oblasť grafiky,
je dobré poznať aj tradičné techniky. To
umožňuje slobodu v tvorbe. Dnes evidujeme návrat ku klasickým technikám, resp.
ich modifikácii. U našich študentov sa objavuje návrat ku kresbe a technickému spracovaniu kresby v niektorej klasickej technike a výrazne aj experiment, kde sa tradičná
technika objavuje v novom materiálovom
spracovaní. V porovnaní s obdobím spred
15 rokov, kedy dominovala digitálna grafika, je dnes snaha študentov viac pracovať
s klasickou technikou. Je to však individuál
ne, do akej miery to študenti využijú, lebo
to tiež závisí od témy. My študentov informujeme aj o nových formách grafiky. V závislosti od témy volíme vhodné postupy pri
spracovaní. Nie vždy „techné“ dokáže plne
vystihnúť formu umeleckej výpovede.

5)

Hodnotíme to pozitívne. Myslím, že je
snaha o oživenie tradičných techník a naopak modifikáciu digitálnej tlače. Máme
skúsenosť z praxe, že často dochádza k ich
vzájomnej kombinácii. Študenti využívajú
toluénové odtlačky digitálnych tlačí, pečiat
kové tlače na digitálne podklady a rôzne
kombinácie spočívajúce napríklad vo vrst
vení, kde podkladom môže byť digitálna
tlač a transparentné vrstvy využívajú suchú
ihlu, prípadne sieťotlač a pod.

2)

Možno máme často pocit, že grafika je
periférne médium, ktoré si musí vytvárať
vlastné platformy, ale jej úloha v kontexte
súčasného umenia je nezastupiteľná. Vývoj v poslednom období spôsobil, že pojem
grafika je dnes viac otvorenou umeleckou
formou. Môžeme konštatovať, že grafika
je plnohodnotným umeleckým druhom
v súčasnom a aktuálnom umení. Grafické
princípy tvorby sú často plnohodnotnou
súčasťou umeleckých prezentácií. Nehovoriac o fakte, že dnes evidujeme aj návrat ku
kresbe a tradičným technikám. Aktuálny
grafický jazyk je v úzkom spojení so súčasným vizuálnym umením, založeným na
presahu médií. To, čo dnes spája grafiku
so súčasným umením, je diverzita tvorby
umelcov. Okrem formálneho hľadiska sa
tiež na zmene statusu grafiky výrazne podieľajú aj témy. Z tematického hľadiska
ide o otvorenejšie spracovanie širokej škály
aktuálnych tém (sociálno-politických, osobných, etických, environmentálnych…).

Annu Vertanenová
výtvarnice, profesorka v oboru grafiky,
Academy of Fine Arts, Helsinky, Finsko
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Ano, samozřejmě že to, co nazýváme „grafikou“, stále potřebujeme. Grafická tvorba
má svou vlastní historii a svou váhu, pracuje s prvky, které jinde neexistují. Pokud se
tímto uměleckým oborem chceme odborně zabývat, musíme si ujasnit názvosloví
a „grafika“ [printmaking] je dobré slovo.

Na druhou stranu není snadné z ničeho nic prostě jen změnit termín nebo jeho
význam, požadovat po umělcích, aby toto
slovo už nepoužívali. To by způsobilo velký
zmatek a odřízlo by to kořeny tohoto uměleckého odvětví od všech jeho předchozích
fází. Proč by si to někdo přál?
Umění se změnilo, ale my se nepotřebujeme vzdávat pojmu grafika a toho, co
představuje; ten teď dokonce může znamenat více různých věcí a fungovat v širším
měřítku než dříve. Potřebujeme aktualizovat pojetí našich obrazů i samotný pojem
grafika. Na druhou stranu není vždy nutné
nebo vhodné zdůrazňovat skutečnost, že
jde o tisk. Něčemu ale musíme říkat tisk
a grafika. Nejedná se přece o malbu. Kaž
dá umělecká tvorba má své zvláštnosti,
něco, co nelze nahradit terminologií jiného
uměleckého odvětví. Umění je jen jedno
a tisk je pouhým článkem řetězu možných
uměleckých vyjádření.
Člověk potřebuje mít dovednosti, aby
mohl prostřednictvím umění něco sdělit.
Někteří umělci jsou stále ochotni sdělovat
své myšlenky prostřednictvím umění tisku,
takže musíme stále nazývat grafiku grafikou, abychom zachovali její zdroje a udrželi grafické dílny pro edukaci i práci profesionálních umělců. V opačném případě se
odborné znalosti vytratí.
Domnívám se, že cesta k modernizaci
teorie a praxe grafického umění nevede
přes změnu jeho názvu. Zdá se, jako by
se v tomto ohledu grafici vyrovnávali s určitým traumatem. Na grafické umění se
může nahlížet jako na staromódní kvůli
technologiím a vzhledu grafických listů,
i chápání této formy může být někdy zastaralé. Potřebovali bychom umělecký výzkum a teorii, diskusi a aktualizaci hodnocení grafické tvorby. Nepotřebujeme
být největší a nejmódnější, ale musíme
být ve výzkumu a v konceptech seriózní,
zejména pokud jde o současnou grafickou
tvorbu.
Mladší generace vidí problém trochu
jinak. Dokáže přizpůsobit své myšlenky
médiu grafiky i doplnit konceptuální stránku uměleckého projevu. Mladí umělci používají grafiku jako samozřejmou součást
umění, aniž by měli nějaký pocit méněcennosti. Zásadní však je, aby grafické ateliéry
poskytovaly dostatečné teoretické i praktické zázemí, znalost technologií, historie
i současnosti grafiky, aby k realizaci jejich
myšlenek mohlo vůbec dojít.

2)

Z širokého úhlu pohledu je grafická tvorba
jednou z nejpoužívanějších metod v umění. Někteří výtvarníci používají principy
tisku ve své tvorbě, ale nenazývají svá díla
grafikou, mnohdy ani netuší, že se vlastně
o grafiku jedná. (Díla mohou být tištěna digitálně nebo sdílena prostřednictvím masmédií. Takové práce není nutné nazývat
grafikou nebo tiskem, je však dobré si uvědomit, že jde o součást grafického výtvarné-

ho umění.) Tisk pokládám za nejpružnější
médium současného umění, pro šíření informací, textu a koncepcí.

3)

To samozřejmě závisí na konkrétním případu, ale řekla bych, že technika, kterou
umělec z dobrého důvodu zvolil, je obvykle také podstatnou součástí obsahu práce.
Dochází k přeměně myšlenky v dílo, od
náčrtu až ke konečnému provedení. Schopnosti umělce jsou v tomto procesu klíčovým činitelem. Pro celý proces je určující,
že umělec po desetiletí rozvíjí své odborné
dovednosti, aby se pak díky nim dokázal
vyjádřit a své myšlenky přesně sdělit.

4)

Podle mých zkušeností se i současní studenti zajímají o řemeslnou stránku tisku.
Dalo by se říct, že zájem o ruční práci
s materiálem je dokonce na vzestupu. Oblíbené jsou kombinace tradičních postupů
a digitálních technologií (3D, laser, CNC
apod.). Studenti, které grafika zaujala, jsou
obvykle trpěliví a ochotní pracovat. V tom
nevidím žádný problém.

5)

Jak tradiční techniky, tak digitální technologie zaujímají na časové ose historie tisku
různá místa. Studenti si je vybírají podle
vlastního zájmu. Všichni však nepotřebují
ovládat všechny techniky.

a termografické inkousty). Z pohledu mnoha dalších akademických oborů (např. vizuální studia, kulturní studia a srovnávací
literatura) je obor umělecké grafiky důležitý i pro pochopení veškeré kultury a médií.

2)

V současném umění je role grafické tvorby
zásadní. Grafika je originálním příkladem
použití technologie v umění a nadále má
zásadní vliv na veškeré současné umění.
Posledních 200 let historie umění předkládá jasné důkazy o stěžejním vlivu grafické
tvorby, fotografie a filmu. V návaznosti
můžeme sledovat, jaký dopad má grafická
tvorba na současné umění a design. Nové
i známé technologie nadále ovlivňují tvorbu současných umělců (tj. inkoustová tisková technologie, sítotisk, grafické a CAD
softwary, 3D tisk a digitální výroba). Pokud
budeme stále zaplavováni obrazy s dalšími
a dalšími informacemi, bude grafika hrát
v současném umění důležitou roli. Zkrátka: dokud bude lidská kultura šířit slovo
a obraz, bude grafika integrální součástí
umělecké tvorby.

3)

Grafické techniky mají, kromě formální či
dekorativní, i vlastní přirozenou hodnotu.
Jsou dokladem jedinečnosti praxe a edukace, které podporují kreativitu, imaginaci
a směřování k vlastnímu výrazu, stejně
jako hledání praktických řešení, v nichž se
všechny tyto složky spojí.
Chtěl bych zdůraznit, že grafická tvorba je médium, které ve skutečnosti učí
a praktikuje jasnou formu „výzkumu a vývoje“. Tímto způsobem se grafika propojuje s akademickými obory, jako je strojírenství a materiálová věda (mezioborová
oblast zahrnující vlastnosti hmoty a její
aplikace).

4)

E. Waterkotte–Šroubování oblouku II, 2018, digitální tisk na papíru washi,
sítotisk a transferová fólie, 1118 × 762 mm

Erik Waterkotte
docent grafických médií,
Katedra umění a dějin umění,
Univerzita Severní Karolíny, Charlotte, USA

1)

Ano, nyní více než kdy jindy.
Grafická tvorba je v uměleckých ateliérech opěrným pilířem, základem pro jejich
rozvoj. Grafika propojuje kresbu s fotografií i designem. Můžeme dál argumentovat
tím, že grafika v současné době spojuje výtvarné umění s oblastmi vědy o materiálu
a strojírenstvím (například díky inkoustovým technologiím používajícím vodivé

Ne, nevěřím, že by učitelé měli upřednostňovat jednodušší postupy. Domnívám se
však, že je naším úkolem jako pedagogů
upravit výuku grafiky tak, abychom studenty neodrazovali a zároveň podporovali
jejich pozitivní zkušenosti. Výzvy, kterým
čelíme v grafice, jsou přesně tím, co z ní
dělá tak důležité médium. Jedinečné úkoly, které nabízí každý jednotlivý grafický
postup, jsou mnohovrstvé a vytvářejí komplexní kritéria, s nimiž studenti mohou
pracovat. Kreativní práce v rámci tohoto
souboru kritérií je pak to, co nacházíme ve
výzkumu a vývoji v jiných akademických
oborech (jak už jsem uvedl ve své odpovědi
na otázku 3).
Ve svých kurzech otevřeně diskutuji o trpělivosti, čase a úsilí, které každý tiskový
postup vyžaduje. Chci po studentech, aby
přemýšleli o každém kroku jako o jedinečné součásti celého procesu i z hlediska
historického. Většina způsobů tisku jsou
archaické technologie, které ovšem nejsou
nijak méněcenné. Technologie se vyvíjejí

a postupným osvojováním a využíváním
přestávají být komplikovanými nástroji.

5)

Do svých kurzů grafiky a multimédií zahrnuji tradiční a digitální technologie. Tradice
grafické tvorby nabízí dokonalý kontext pro
výuku nových technologií. Grafické softwary jako např. Photoshop nebo Illustrator se
mohou snadno stát součástí přípravy sítotisku nebo dalších fotomechanických postupů. Programy jako Autodesk nebo Blender pro změnu umožňují uzpůsobit výstup
tak, že je ho možné použít pro tisk návrhů
povrchu papírových skulptur nebo vrstvení
virtuálních průřezů 3D objektů. Digitální
technologie umožňují realizovat rozsáhlé
instalační koncepty, projekty určené do veřejného prostoru, kolektivní projekty, ať už
využívající zařízení v ateliérech, nebo v komerčních tiskárnách. To znamená, že jsem
musel ve své výuce vytvořit prostor, abych
do ní mohl začlenit více technologií. Plyne
z toho, že kladu menší důraz na tradičnější
postupy, ale mám za to, že tento přístup pomáhá mou výuku rozvíjet, stejně jako s ní
spojený výzkum.

Heather Hustonová
předsedkyně, odborná asistentka SVA I, Print Media,
Alberta University of the Arts (dříve ACAD),
Calgary, Alberta, Kanada

1)

Současné umění nám poskytuje prostor,
do něhož se můžeme zapojit, diskutovat
o něm, uvažovat o současných problémech, a grafika je prostředkem, jak můžeme artikulovat otázky týkající se starých
i nových technologií reprodukce obrazu. Je
nutné, aby umělci dále zkoumali a prověřovali technologie, které díky svým nejnovějším projevům, jako je právě používání
digitálního tisku, zasahují v takovém měřítku do našich životů. Umělec je ten, kdo
nalézá svou pracnou cestu v prostoru mezi
člověkem a technologií, přichází se svou
vlastní estetikou a koncepcí obsahu, jenž
vychází z techniky a z materiálů, s nimiž
pracuje.
Umění tisku jako obor vždy spojovalo estetický zájem a experimentování s technologiemi, které umožňují jeho šíření k širokému
publiku. Obraz a text reprodukovaný na pa-
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píru je dostupný, lze si ho prohlédnout zblízka a lépe mu porozumět. Historicky je spjat
s demokratickým způsobem šíření zpráv
a idejí mimo dosah vládnoucích vrstev.

2)

Myslím, že tato otázka je často kladena
i vzhledem k tomu, že tisk dnes najdeme
téměř všude (v reklamě, na pouličních nápisech, na oblečení, v umění, v obchodním styku, v novinách, knihách atd.), ale na druhou
stranu je zvláštní, že grafika absentuje mezi
tématy odborných diskusí zabývajících se
současným uměním, jeho vlivy i jeho hlavními aktéry. I přesto, že bychom si jako grafici
mohli toto zjevné opomíjení naší práce brát
osobně, měli bychom současně uznat, jaké
nám používání tisku přináší výhody, protože
koneckonců pracujeme s všudypřítomným,
cenově dostupným a soudobým médiem.
Pro každého, kdo je s tímto médiem i jen
vzdáleně obeznámen, jsou fascinující jeho
rozsáhlé možnosti šíření. Dává umělcům
možnost předání svých myšlenek lidem prostřednictvím výměny, daru a samozřejmě
také pomocí tradičního prodeje. Navzdory
praxi kapitalistického trhu s uměním, který slouží hlavně bohatým, se umělci stále
snaží činit své práce dostupnými a hledat
alternativní způsoby spojení s publikem.
Tisk v umění vždy představoval médium
za rozumnou cenu, jehož pomocí si subkultury a s nimi spojené podvratné ideje
nacházely cestu ke svému publiku.
Tisk je proměnlivý. Je sice definován jako
jedno médium, skládá se však ze čtyř hlavních technologií tisku (tisk z výšky, z hloubky, z plochy a průtisk) a dalších, z nich
vycházejících grafických technik a postupů. Definice tisku jakožto techniky, kdy je
obraz přenášen z matrice na jiný povrch,
poskytuje prostor pro použití netradičních
metod i neobvyklých matric (kupříkladu
tělo, bota, videoprojektor nebo kopírka).
Neomezené možnosti tisku a jeho proměnlivý charakter propůjčují grafice dynamický
jazyk, který překonává současné i minulé
technologie.

3)

Je těžké si představit, že platí jen jedno.
Stejně jako jakékoliv jiné médium, také
grafika má vlastní jazyk a historii, která
poskytuje návod, jak lze umělecké dílo číst.
Tento obsah týkající se techniky může být
potlačen, aby se pozornost více soustředila na estetické a konceptuální záležitosti,
které výtvarník staví do popředí. Grafik si
může techniku tisku vybrat záměrně, aby
podpořil, zvýraznil nebo zpochybnil povahu samotného tisku, jeho šíření, opakování, kopírování…, propagandu nebo pop
kulturu. Nemyslím si, že grafika funguje
jinak než jakákoliv jiná média, kde materiálnost může být více či méně zvýrazněna.
Zastávám ale názor, že umění tisku nám
poskytuje jedinečnou škálu prostředků,
které jsou vlastní jeho technikám a strojům.

4)

Ano, tohle je opravdu výzva, a to i vzhledem
k tomu, že zábava a informace jsou v dnešní době okamžitě k dispozici a studenti jsou
také často mnohem méně zvyklí investovat
svůj čas k dosažení výsledků. Nemyslím si, že
je správné vyhýbat se klasickým technikám;
dokonce to vypadá, že studenty tyto techniky stále více přitahují díky svým estetickým
a konceptuálním možnostem, takže bychom
měli jejich používání podporovat. Věřím, že
naučit je některé rychlé a jednoduché tiskové
metody je dobrá a důležitá strategie, a to nejen proto, aby studenty kvality těchto technik
zaujaly, ale také proto, aby tisk jako technika byl stále dostupný. Je také prospěšné dát
studentům jakýsi výchozí bod, od kterého
se mohou odrazit a nenechat se odradit náročnějšími technikami tisku. Zjistila jsem, že
mnoho studentů se k této výzvě staví čelem
a překvapí leckdy i sami sebe svou schopností pochopit a využít složité tiskové postupy.

5)

V našem studijním programu máme lekce
zahrnující digitální technologie i tradiční techniky od prvního až po čtvrtý rok.
Tento program vychází z myšlenky, že digitální technologie a tradiční techniky nejsou v konfliktu, že jde spíše o pokračování
stejného jazyka násobení, přenesení obrazu prostřednictvím matrice a o „spolupráci“ umělce a technologie. Osvojili jsme si
myšlenku, že grafika je stále probíhající
a rozvíjející se „rozpravou“ mezi současnými technologiemi a historickými tiskovými
postupy. Když leptáte nebo ryjete do dřeva,
tak vlastně komunikujete se sborem vašich
předchůdců a zároveň k nim přidáváte svůj
vlastní hlas. Ty novější technologie se jednoduše přidávají k této probíhající konverzaci a ptají se nás, co se změnilo, co zůstalo
stejné a jaké nové estetické a koncepční
přístupy jsou možné. Novější techniky nenahrazují ty starší; jen se přidávají jako
nová hesla do slovníku možností současné
grafiky.

1)

Dle mého názoru je grafika významnou oblastí současného umění. Prostřednictvím
grafické techniky jsou umělci schopni propojit její vizuální jazyk s kresbou, fotografií,
malbou, digitálními metodami i sochou,
přičemž tak zároveň vzniká jedinečné grafické dílo. To, proč mi grafika připadá tak
vzrušující, je její schopnost nejen vytvářet
obrazy, ale také vytvořit artefakt jako výsledek zkoumání potenciálu tiskové matrice
i zpochybnění konvencí ve výše uvedených
oborech.
Schopnost produkovat tisky je pro mě
stále vzrušujícím aspektem grafiky, protože
umožňuje rozsáhlé a dynamické metody
šíření. Pokud dokážeme tisknout desítky
grafických listů, jsme schopni naše nápady
a myšlenky sdílet s více komunitami současně. Navíc díky této multiplicitě mohou
umělci jít i do většího rizika spojeného se šířením své práce–stejné dílo může viset v galerii, zatímco další tisk ze série je součástí
exteriéru budovy. Umění odkazuje k současnému životu a reflektuje jej a grafici mohou šířit tyto své reflexe tak, aby měly co
nejúčinnější společenský a kritický dopad,
aniž by byli omezeni časem nebo místem.

2)

Grafika zapadá do kontextu současného
umění tím, že přirozeně zpochybňuje konvenční hranice mezi obory. Jako grafici si
pořád půjčujeme materiály a metody z průmyslu masově produkujícího obrazy a zároveň dokážeme porozumět pokroku ve
vědě, abychom mohli využívat nové mate
riály a postupy, které se pro naší práci nabízejí. Nicméně právě nyní vidím výrazné oživení řemesla v současném umění, protože
v tomto spojení umění vždy nacházelo svůj
smysl. Pod hlavičkou grafického umění se
skrývá obrovská rozmanitost v používání
materiálů a postupů, stejně jako konceptů
a metodik, a to je také jeden z určujících
rysů současného umění.
A konečně za jeden z nejpodstatnějších
aspektů toho média, obzvlášť v současném
kontextu, považuji jeho společenskou roli.
Většina grafiků pracuje ve sdílených prostorách a díky tomu, že pracují jeden vedle
druhého, tvoří komunitu. Ve světě, kde se
taková míra společenského dění odehrává
zrychleně prostřednictvím digitální technologie, grafičtí umělci potřebují spolupracovat, protože sdílejí materiálové zdroje. Proto je, alespoň pro mě, jednou z hlavních
úloh grafiky v současném umění nikoli
samotná produkce grafických listů, nýbrž
onen společný prostor a pocit sounáležitosti, který ve společných ateliérech vzniká
v průběhu grafické tvorby.

3)
Heather Leierová
odborná asistentka na katedře umění, University of
Calgary, Kanada

Metoda, jíž je dílo vytvořeno, v sobě automaticky nese také význam. Pro mě je stejně tak
zásadní neustálé přemýšlení nad výběrem
vhodného média pro koncept, se kterým

pracuji, jako samotný způsob, jakým je práce šířena a vystavena. Stejně tak si myslím,
že i tisk obrazů je volba, která nese význam.
Vždycky se ptám sama sebe: je nutné, aby
toto dílo bylo provedeno ve více exemplářích?
Velká část mé grafické práce souvisí
s pamětí a občas jsem se rozhodla tisknout
některé své psychologicky zaměřené práce
prostřednictvím fotogravury, protože tento
proces zahrnuje vtírání barvy do hlubokých rýh v matrici předtím, než ji z ní setřete a obraz pak vytisknete. Podobně jako
vzpomínání na vlastní minulost umožňuje
proces hlubotisku vystihnout to, co leží pod
povrchem. Podle mého názoru nejsilnější
dílo vzniká prostřednictvím technického
postupu, který je v souladu s koncepcí
nebo smyslem díla.

razňovat potenciál grafiky, i když pracuji
s technikami a postupy, kterým se nebudu
schopna ve třídě věnovat. Z tohoto pohledu
je práce v dílně a společné posuzování grafických prací nedílnou součástí mé pedagogiky. Vždycky svým studentům zdůrazňuji,
že je učím konkrétní techniky a postupy,
ale že jsou i jiné přístupy, které jsou stejně
platné.
Kromě toho je třeba si uvědomit, že grafika neustále expanduje a vyvíjí se, takže existují nekonečné možnosti nad rámec toho,
co mohu v kurzu nabídnout. A konečně,
kdykoli je to možné, vybízím studenty, aby
se dělili o své znalosti. Posiluje to vědomí
komunity grafického kurzu a učení se tak
stává skutečně společným zážitkem.

4)

Odpověď na tuto otázku se týká spíše prevence než reakce. Raději se ptám sama
sebe, co my pedagogové děláme pro to,
abychom naše studenty neodrazovali? Odpověď podle mě tkví v samotném kolektivu. Výhoda, kterou v grafice máme, spočívá
v tom, že naši studenti běžně sdílejí prostor
a vybavení, takže se nabízí vybudování
komunity, ve které je spolupráce ceněna
a studenti mají společný pocit vlastnictví
a hrdosti. Zjistila jsem, že když se grafický
ateliér stane komunitou, úspěch každého
jednotlivce je úspěchem celého ateliéru,
a když se někdo potýká s náročným úkolem, vždycky jsou kolem něj studenti, kteří
nabízejí podporu. To může často pomoci
těm z nich, kteří ztrácejí motivaci. Vyžaduje
to citlivý přístup a investici do našich studentů jako celku, jakož i entuziasmus a povzbuzování ze strany pedagoga. Na základě své nedávné zkušenosti se domnívám,
že studenti se rádi učí tradičním postupům
a angažují se ve fyzické práci s materiály,
protože jsou nuceni zpomalit a pracovat
metodicky–a to vše bývá v naší rychle se
měnící společnosti odsouváno na okraj.

5)

Na tuhle otázku nemám jednoznačnou
odpověď. Zkusila jsem různé přístupy, jak
studentům ukázat tradiční techniky a uvést
je vedle těch digitálních, ale upřímně si myslím, že je to něco, co budu vždy znovu vyhodnocovat a upravovat. V každé skupině
je důležité, abych se rozhodla, jakých výsledků s ní chci dosáhnout a jaké základní
dovednosti by studenti měli ve třídě během
semestru získat. Používám je jako hlavní
zásady při přípravě kurzu.
To mě většinou vedlo k tomu, že jsem
na začátku semestru představila více tradičních technik, na kterých pak stavím,
během kurzu rozvíjím jejich znalosti a končím začleněním digitálních technologií. To
znamená, že v průběhu každého kurzu
představuji různorodá umělecká díla v daných médiích, zahrnující všechny druhy
konceptuálních a technických přístupů. Je
pro mě důležité neustále studentům zdů-

Ingrid Ledent
profesorka Ateliéru litografie na Královské akademii
krásných umění v Antverpách, Belgie

a na druhé straně záměr je zachovat. Jen
málo talentovaných mladých lidí tou dobou přitahoval tradiční tisk. Tento jev vedl
v mnoha uměleckých akademiích a institucích k tomu, že byly zrušeny katedry grafiky. Akademie v Antverpách se rozhodla
nadále podporovat „staré“ techniky, které
jí v té době dopomohly k image „tradičního“ nebo „klasického“ institutu.

5)

Technika není cílem, ale prostředkem k vytváření uměleckých děl a tímto pohledem se
při práci v Akademii v Antverpách řídíme.
Nepřestávala jsem motivovat své studenty,
aby používali tradiční litografické techniky,
ale svěžím a moderním způsobem, v kombinaci s novými technickými možnostmi,
jako je počítačová grafika, video, audio, …
Povzbuzuji je k účasti na národních
a mezinárodních výstavách, soutěžích
a sympoziích. Jinými slovy, aby navázali
kontakty s jinými kulturami, jinými vizemi, jinými názory… Díky tomu se katedra
litografie opět stala pro mladé studenty
atraktivní. V současné době roste počet
studentů z Belgie i jiných evropských zemí,
USA a Asie. Naše katedra je v současnosti
úspěšná. Od září 2017 jsem také profesorkou na Šanghajské akademii výtvarných
umění. Byla jsem požádána, abych vybudovala nové litografické studio. Velká výzva a fantastická příležitost, jak stimulovat
mladé lidi, aby používali staré litografické
techniky.

1)

Samozřejmě, protože každé médium může
být pro umělce nástrojem k vytvoření uměleckého díla.

2)

Opravdu si myslím, že grafické techniky
sehrávají stejnou roli jako kterékoliv jiné.
Jsou prostředkem k vytvoření díla současného umění.

3)

Vše se odvíjí od toho, jak umělec tyto techniky používá. I když já sama se snažím
o technickou dokonalost, věřím, že technika je podřízená obsahu i uměleckému
vzhledu díla. Ovládnutí techniky automaticky negarantuje vytvoření uměleckého
díla; je jen jeho nezbytným předpokladem.

4)

Od roku 1984 jsem profesorkou litografie
na Královské akademii výtvarných umění
v Antverpách, kde bylo mým úkolem předávat mladým lidem ucelené znalosti o litografii. Tuto výzvu však nebylo vždy snadné naplnit. V devadesátých letech ustoupil
zájem o tradiční techniky tisku novým médiím. Od té doby dlouho existovaly dva rozdílné pohledy na grafiku. Na jedné straně
tendence zcela odstranit tradiční techniky

J. Ho-You–In the Dust, 2015, lept, akvatinta, spit bite a chine-collé

Jill Ho-You
odborná asistentka, Grafická média, Vysoká škola
výtvarných umění a designu Alberta Calgary,
Alberta, Kanada

1)

Žijeme ve světě, kterému dominují zmnožené obrazy bez ohledu na to, zda jsou zobrazeny prostřednictvím služby Google Street
View, internetové kontextové reklamy nebo
příspěvků na Instagramu. Skutečnost, že se
grafika zabývá myšlenkou vícenásobného
obrazu a hromadného sdělování informací
prostřednictvím své historie i vlastních fyzikálních vlastností, z ní činí silný nástroj pro
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umělce, kteří chtějí komentovat a kritizovat
aspekty našeho nasyceného světa.

a poučili se z toho, že udělali tolik chyb jako
tradiční grafici. Neexistují žádné zkratky.

Současné umění zahrnuje všechny druhy
praxe od užití špičkové technologie, jako
je rekombinantní DNA v bioartu, až po
komunitní projekty, které se odehrávají
mimo formální prostory galerie. Zčásti to
v současném světě umění také vyjadřuje
návrat k oceňování a přetváření tradičních
uměleckých forem, jako jsou renesanční
techniky, kresby a řemeslné postupy. Věřím, že grafická média zaplňují zajímavou
a jedinečnou mezeru v současné praxi, protože aktivně a relativně bez problémů propojují tradiční techniky a nové technologie.
Výtvarníci mohou stále tisknout grafiku
ručně a stejně tak i za použití řezu laserem
nebo 3D tištěných matric. Podobně je počítačová grafika kombinací digitální a analogové fotografické praxe, digitální obrazové
manipulace a ručních grafických procesů.
Kombinace demokratického charakteru
grafických médií a jejich schopností šířit
informace ve velkém měřítku z nich navíc
pro mnoho umělců činí cenný a snadno použitelný nástroj.

Tradiční techniky budou vždy tvořit páteř
výuky grafických médií. Zvládnutí základních rukodělných technik dává studentům
pevnou základnu pro pochopení jak fyzického média, tak prazákladního výtvarného
myšlení (složení, tloušťka linky, tón atd.).
Jakmile studenti získají základní znalosti
o tradiční technice, přecházíme k digitálním technologiím. K digitálním médiím
přistupuji tak, že se je snažím učit jako
samostatnou tiskovou techniku a zároveň
zdůrazňuji četné a inovativní možnosti propojení s tradičními procesy. V konečném
důsledku jsou studenti ve své samostatné
práci povzbuzováni i k výběru tiskových
procesů, které nejlépe sdělují jejich myšlenky, ať už se jedná o procesy tradiční, počítačové, nebo kombinaci obou.

2)

5)

2)

3)

Grafická tvorba je již dlouho kritizována za
povyšování technické zdatnosti nad koncepci a v některých případech bývá kritika
oprávněná. Nicméně tradiční techniky mají
jedinečnou vizuální váhu a hodnotu. Nejzajímavější a nejpůsobivější grafické práce
nutně spojuje hluboký konceptuální vývoj
a odpovídající technická kvalita. Koncept
nemůže být správně sdělen, pakliže je zastíněn technickými obtížemi, a podobně technická schopnost sama o sobě vypovídá jen
málo o ideji nebo vnějším rozsahu myšlení.
Současná grafická praxe je obzvláště vzrušující tam, kde výtvarníci nalézají koncepční
vazby mezi procesem (grafickými postupy)
a ideami, nebo tam, kde zkoumají význam
a symboliku samotného procesu tisku.

4)

V současných studijních ateliérech s výukou pomalejších, procesně náročnějších
technik, jako je grafika, zápasíme. Žijeme
v kultuře, která je zvyklá oceňovat okamžité uspokojení, proces tisku je jeho pravým opakem. Zdůraznění inherentních
a jedinečných vlastností tradičních médií
(grafických technik), řemeslné zručnosti
a hodnoty je jednou z možností, jak tento
pedagogický a psychologický „hrb“ překonat. Je také užitečné poukázat na logický
omyl, že „rychlejší je lepší“–že méně fyzicky náročná média, jako je digitální fotografie nebo digitální obraz, mohou přinést
efektivnější výsledky pouze proto, že jsou
„rychlejší“. Kreativní schopnosti jsou založeny na praxi, důvěrných znalostech médií
a podrobných výpovědích myšlenek. Umělci, kteří jsou vynikající ve tvorbě počítačové
grafiky, mají za sebou mnoho hodin praxe

forem digitálních technologií. Otázky týkající se kopie, originálu, způsobu, jakým
se obrazy přenášejí a jak se různé tradice
tisku mísí v globálním kontextu, vytvářejí
ze studia grafiky dobré místo pro porozumění i diskusi o příbězích a tématech spojených s obchodem, migrací a globalizací.
Naši absolventi například dokázali zařídit
sítotiskové, litografické, hlubotiskové nebo
digitální tiskové dílny po celé Británii i v cizině a využívají své dovednosti k podpoře
jiných umělců a komunitních skupin. Někdy pracují i s marginalizovanými skupinami a přispívají k rozvoji a vzdělání svých
lokalit a zároveň vytvářejí infrastrukturu
pro vlastní práci. Spokojenost a potěšení,
které si mnoho lidí odnáší z těchto forem
tvorby, i způsob, jak grafické dílny působí
jako sociální centra a místa výměny, svědčí o jejich potřebnosti a hodnotě. Mohou
být vstupní branou k porozumění umění
i vlastní umělecké tvorbě. A protože obrazy jsou ústředním tématem naší imaginace
i způsobem, jak přemýšlet o světě, právě
obrazy a jejich sdílení zůstávají hlavním
obsahem naší diskuse.

Jo Stockhamová
profesorka, vedoucí Ateliéru grafiky,
Royal College of Art,
Londýn, Velká Británie

1)

Ano, i když předpokládáme určitý ústup
volné grafiky a rozvoj kultury, která po něm
bude následovat, otázky týkající se rozmnožení a distribuce obrazu zůstávají stále mimořádně důležité. Rozvoj webu způsobil,
že obrazy cirkulují mimo své původní kontexty, podstupují nejrůznější remixy, které
nacházejí paralelu například v práci prvních tiskařů knížek, plakátů a magazínů,
jejichž obrazy se volně reprodukovaly a kopírovaly, aniž by jejich příjemce měl ponětí,
jak by je měl chápat nebo šířit dál. Takže
i přes zmíněný předpokládaný útlum volné
grafiky ve prospěch jakési „postgrafické“
kultury tištěný materiál či objekt zůstává
živou součástí současného umění, společenské i ekonomické praxe.
Vždycky jsem své studenty učila, že grafický list představuje také široké pole, které
zahrnuje zhodnocení jeho role v minulosti,
se všemi jejími estetickými, společenskými
i politickými dopady. Potřebujeme umělce,
kteří dokáží o obrazech kriticky přemýšlet
a používat své grafické dovednosti a veškeré odborné znalosti nikoliv navyklým
způsobem, nýbrž s ohledem na nové impulzy přicházející prostřednictvím všech

Existuje mnoho umělců, kteří používají
grafiku jako materiál nebo východisko pro
práci v jiných médiích, a kteří by sami sebe
za grafika neoznačili. Co profesorka grafiky Ruth Pelzer-Montadová nazvala Tisk
jako umění a Tisk v umění, nám umožňuje
představit si tuto oblast tak, že i pomíjivé
nebo archivní předměty, nalezený obraz,
kniha, časopis, textil… jsou její významnou
součástí.
Jak mi napsala ve svém e-mailu: Všudypřítomnost tisku v současném umění vedla
kurátorku Muzea moderního umění v New
Yorku Sarah Suzukiovou, aby hovořila
o „skryté renesanci tisku“, a zakladatelka
a redaktorka časopisu „Art in Print“ Susan
Tallmanová tvrdí, že „tisk“ je charakteristickým znakem současného umění.
Obrazy mnoha umělců, instalace a práce
s pohyblivým obrazem jsou ve skutečnosti
spojené s tištěným obrazem. A protože tito
umělci používající tisk pracují v mnoha
médiích, je zřejmě třeba, aby se samotný
pojem tisk či grafika přehodnotil. Důvod,
proč se někteří lidé rozhodnou nenazývat
sami sebe grafickými umělci, tkví možná v zavádějící představě, že v grafickém
ateliéru vzniká jen neambiciózní a slabá
práce, nebo také v předsudku o oddělení
řemeslné a intelektuální práce, který je
v Británii zvláště silný.
Všudypřítomnost digitálních médií však
může způsobit, že ruční způsoby tvorby se
těší stále většímu zájmu. S naším rostoucím
pochopením emocionálních, sociálních,
environmentálních a ekonomických dopadů digitálních médií roste zájem o pomalost a praktickou materiální angažovanost.
Tento fakt mohou umělci využít i k sociální
kritice, která se vymezí vůči strategiím, jež
zavrhují starší formy tvorby jako regresivní

a vyzvedají digitální jako progresivní. Nové
hybridní formy, které se v současnosti objevují, však usvědčují takové myšlení z příliš
jednoduchého a omezeného pohledu.
Tištěné obrazy najdeme v mnoha oborech: diagramy, lékařské ilustrace, komiksové nebo prodejní katalogy z dřívějších
dob a archiv jako jejich zdroj mohou poskytnout materiál ke koláži nebo referenční
body. Formy interdisciplinárního přístupu, jako je například spolupráce v oblasti
umění a vědy, se rozrůstají tak, jak hranice
mezi nimi mizí, což často dává tiskovinám
a výzkumu společných technologií ústřední
roli v současné výzkumné praxi.

3)

Mnozí umělci využívají techniku určitého
média jako podstatnou součást významu
děl, přičemž dělení mezi formu a obsah je
v tomto případě falešné. Jiné výtvarníky
zajímá výsledný efekt, takže jejich grafiku
může klidně vytisknout někdo jiný a bude
tak jejich myšlenku interpretovat. Grafika
v tomto smyslu je druhem překladu. Pro
ostatní je hodnotou technická investice
do samotné práce, i když to může být na
úkor zajímavého obrazu, a snaha o čistě technickou dokonalost se může stát
překážkou v rozvoji práce. Není pochyb
o tom, že v nejúspěšnější a nejpřesvědčivější práci se koncepční, technické a estetické kvality vzájemně doplňují a jsou
neoddělitelné.
Dle mého názoru mají všechny tradiční metody tisku nevyužitý potenciál právě
v kombinaci s novými médii. Zajímá mě,
jak v takovéto kombinaci probíhá interakce formy a obsahu. Například lept vytváří
linii, jež jej odlišuje od všech ostatních způsobů tvorby obrazu, od plastického pojetí, kolagrafie nebo tisku z výšky. Všechny
techniky mají svůj zvláštní potenciál, který
dává obrazu kvalitu a implikuje vztah k tiskové tradici, kterou mohou umělci kriticky
hodnotit. Jde v zásadě o to, že současné
otázky a technologie nám mohou umožnit
změnit způsob, jak chápat historický obraz. Nestačí napodobovat minulé modely
či postupy a předpokládat, že mají stejnou
hodnotu i dnes.

4)

Způsob, jak zavádíme nějakou metodu,
bude vždy zahrnovat i to, zda někoho odradí, nebo ne.
Nicméně je dobré, když je předem znám
cíl a jeho smysl, protože ne všichni studenti
si potřebují osvojit všechny techniky. Práce na tom, co by mohlo být pro studenty
užitečné, však bývá složitá, zejména když
je jich mnoho.
Mít dobré příklady toho, co je technicky možné, což současně testuje věci kon
cepčně, je ideálním úvodem k další tvorbě.
Časově náročná práce však vždy odradí
studenty, kteří času nemají nazbyt nebo
nedisponují dostatečnými prostředky, zejména pokud jsou materiály drahé. Na

druhou stranu jejich zapojení do pomalých
procesů jim může poskytnout větší prostor
k zamyšlení.
Ve výuce by se měla projevit také flexibilita, pochopení, že existuje více způsobů, jak
technicky dosáhnout cíle. Nepružnost může
přivést studenty ke stresu a omezit jejich
schopnost rozvíjet projekt nebo kombinovat
různá média. Experimentování, využití náhody a omylů, včetně nalézání nových řešení představuje pro studenty přitažlivý prvek
oboru. Tento druh řešení materiálových
problémů na principu improvizace, schopnost pracovat s materiály různého druhu se
však stává stále vzácnější, protože veškerá
manuální práce se ze školského vzdělávání
vytrácí. Kolektivní znalost dílenské praxe je
také žádoucí pro přenos zkušeností ve světě, který stále více vyžaduje týmovou práci
a sociální dovednosti.
Mnozí studenti grafiky jsou ideálními
výzkumnými pracovníky, když se díky potřebě dobré organizace a kladení tvořivých
otázek ohledně metod tisku dostaneme i do
jiných oblastí práce. Propojení technického
a konceptuálního přístupu je nezbytné pro
všechny umělce, stejně jako stále se zvyšující potřeba převodu jejich děl do digitálních
obrazů, které následně umožní účast na
výstavách, tvůrčích pobytech, v online prezentacích atd.
Stále častěji se setkáváme s materiály,
které představují úlevu od práce na počítači. Je poměrně mnoho studentů, pro něž
se činnost, která se opakuje a je časově

náročná, ale zahrnuje fyzickou práci, zdá
být protijedem k tempu života ve městě, aktivní volbou, která nemusí být nutně nostalgická, jak by se někdy mohlo zdát. Jde
jen o odmítnutí pracovat u stolu tempem
počítače.
I spokojenost s novými myšlenkami získanými díky tvorbě potřebuje dozrát a toto
zpomalení se může stát jak tématem, tak
výzvou k zamyšlení nad samotným časem
i způsobem, jak vstupujeme do prostoru
jiné zkušenosti. Je však třeba si uvědomit,
že komplexní práce na počítači je také velmi časově náročná a že tvorba v žádném
médiu není snadná.

5)

Myslím, že je třeba, aby se učily v rámci kontinuity, ne jako obory stojící proti
sobě. V obou případech jde o rozmnožování i šíření obrazů, podobně jako tomu
bylo u technik, jako je sítotisk a litografie, které se dnes jeví jako nejvíce řemeslné. Pro tisk a pro digitalizovaný obraz se
zdá být jedinečné to, že se zde kombinují
a zrovnoprávňují různá gesta, text a obraz,
zejména kreslený a obzvlášť ten fotografický. I když jsou možnosti digitálního tisku
velice pestré, ve srovnání s ním nabízí tradiční grafika nekonečnou rozmanitost čáry,
substrátů, forem a rozměrů a také mnoho
přerušení práce, kdy může autor její průběh a konečný výsledek změnit.
(redakčně kráceno)

K. Kunc–Waves of Riches, 2016, dřevoryt & šablona, 343 × 1488 mm

Karen Kuncová
profesorka umění,
School of Art, Art History & Design,
University of Nebraska-Lincoln, USA

1)

Grafika hraje zásadní roli v celé oblasti umění. Je výrazem lidské přirozenosti a našeho
instinktu opakovat, objevovat způsoby, jak
něco efektivně vytvořit, upravit tvar, včetně
tiskového postupu (jeho hledání může být
samozřejmě zdlouhavé), který další umělci
sdílejí a dál rozvíjejí. Řídíme se uměleckým
instinktem, který máme společný, a společně jej rozvíjíme. Dějiny grafického umění
potřebujeme k pochopení toho, jak v minulosti probíhala komunikace myšlenek a obrazů. Sem patří příběhy tiskových technik,
příběhy samotných umělců a také způsobů,
jak se tyto informace dostávaly k publiku.
Mohli bychom to nazvat „cestou tisku“

nebo „tiskovou cestou“, včetně potřeby o ní
vyprávět studentům, podobně jako mluvíme o historické „hedvábné stezce“, tedy,
kromě jiného, o fenoménu přenosu vědění.

2)

V současném umění vidím potřebu tiskových postupů i grafické estetiky. Tuto tendenci bych nazvala potřebou „obtisku“
(printed-ness), který můžeme definovat
jako nepřímou, odvozenou vizuální kvalitu
odkazující jinam než tam, kde byl obraz,
tvar nebo design vytvořen či generován
a kde se odehrála jeho finalizace či upřesnění právě směrem k „tisku“.
Jde o podstatu jevu, jehož existenci si ne
všichni uvědomují, i když jsme jím všichni
ovlivněni. Nepochopení komplexní podstaty tohoto fenoménu může být příčinou
nedorozumění ohledně role tištěného obrazu. Je to něco, co se obtížně vysvětluje…,
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například když se diskuse o grafice zvrhne
jen v technický popis, tedy obskurní a nudný výklad určený jen specialistům. V současnosti jsme svědky toho, že se vzdalujeme fyzické podstatě tisku jako takového,
přestává být jasno o tom, kde je primární
obrazový zdroj, a vše nasvědčuje tomu,
že na tom snad ani nezáleží. Ztrácí se tak
možnost uznat „pravdivost“ či autenticitu
grafického listu a uvěřit v jeho kvalitu.
Věřím však, že demokratická povaha
a historie grafiky jsou stále její výhodou, kdy
je možné rozesílat autentická sdělení po celém světě, beze strachu ze ztráty originálu
nebo vysokých nákladů. A navíc, mnoho
grafiků si už osvojilo současné strategie alternativních přístupů k médiu, k nimž patří
instalace, performance, projekty vázané na
konkrétní místo. Už nestojí o omezený počet tisků, který vyžaduje obvyklý galerijní režim; hledají vlastní cesty k sebeprezentaci,
výměnám i prodeji děl. A to je dobrá zpráva
jak pro grafiku, tak pro její tvůrce.

3)

Všechny tradiční techniky a tiskové postupy se promítají do obsahu a smyslu díla,
protože jsou současně připomínkou jejich
historie, díky níž získaly své vizuální kvality a atributy. Každý umělec tuto rezonanci
chápe a ztvárňuje jinak. Někdo například
potřebuje dát do souladu technický proces
s výrazem, ale i tady se klade otázka: Proč
se zrovna tohle má stát grafikou a má vytisknout tímto způsobem? A na umělci je,
aby na otázku odpověděl váhou svého úsilí,
znalostí materiálu i historického dědictví,
odpovědností za řešení, včetně nabídky tajemství a objevu.

4)

Opravdu se zdá, že studenti nemají rádi obtížnou práci a vše, co ji zdržuje a staví se jí
do cesty; vždyť dnes máme tolik možností
získat okamžité uspokojení téměř z čehokoliv! To pravé poselství grafického listu
ovšem tkví ve zkušenosti z toho, co jsme se
dozvěděli o nás samých: o disciplíně, kterou
jsme přijali, o schopnosti představit si, jak
budeme pokračovat, o odhodlání pokračovat bez ohledu na neúspěchy, zkrátka nezabalit to a jít dál. Tak se dozvíme, co vlastně
chceme, i to, jestli dokážeme uvidět i nepatrné rozdíly ve výsledcích a současně v tomto nahlížení a chápání jít pod povrch věcí.

Mnoho mladých grafiků, pro něž digitální obraz a tisk nepředstavuje nic nového
a kteří už cítí únavu z nekonečného sezení
u počítače, zjišťuje, že práce rukama v grafickém ateliéru lépe odpovídá jejich potřebě projevit se současně fyzicky, mentálně
i esteticky. Ostatně my všichni bychom se
měli pohybovat, když už pro nic jiného, tak
aspoň pro naše zdraví.

Osobně si myslím, že grafika je způsob, jak
vidět a přemýšlet prostřednictvím jazyka
(nejen techniky), který zahrnuje i rozvoj
dalších dovedností: svědomí, vytrvalost,
disciplínu. V době, jako je tato, kdy nám
chybí integrita a vědomí přítomnosti v nepřetržitém stavu tvorby, je grafika záznamem, který je fixní a zachovaný na věky.

2)

Tady, v mé rodné Argentině, došlo určitým
způsobem ke znovuzrození grafiky. Grafika je přijímána mladými umělci, protože
umožňuje objevování a experimentování
poskytující současný otisk. Myslím, že pro
umělce neexistuje žádná kategorie zastaralých technik, pokud nevnímáme samotnou
techniku jako cíl, ale jako médium pro vyjádření myšlenek.

3)
Koichi Yamamoto
docent, School of Art
University of Tennessee, Knoxville, USA

1)
Ne.

2)

Někde uprostřed.

3)

Netuším.

4)

Pedagogická tradice je základ, ale uctívání
pouhého procesu by neusnadnilo komunikaci s běžným publikem. V prostředí školy
jednoduše děláme umění zvané grafika.

5)

Nehodlám média diskriminovat. Všechna
jsou důležitá a je dobré mít co nejširší rozhled.

5)

Samozřejmě, dnes se všichni zabývají digitálním tiskem a jiní zas k vytvoření matrice
využívají řezací stroje. Není to vlastně nic
nového, jde jen o nové nástroje a grafici
jsou vždy ti, kteří je první testují a zjišťují,
v čem by mohly být pro umění přínosné.
Rozhraní mezi novým a tradičním je vždy
zajímavé a je třeba je stále zkoumat a hodnotit na základě vyšších kritérií než těch,
která se spokojí jen s označením „nový“
a „snadný“.

1)

Lorena Pradal
profesorka zodpovědná za výzkumnou
a experimentální litografickou dílnu v Museo Ernesto
de la Cárcova / UNA (Národní univerzita umění
v Argentině)

Myslím, že grafika není jen technika, ale
způsob myšlení, proto se netýká jen řemesla samotného.

4)

S radostí vidím stále více mladých lidí, kteří mají zájem učit se grafické umění. Jako
pedagog se samozřejmě snažím začlenit
myšlenky a způsoby, jak nahlížet na jednotlivé techniky, které nejsou pouhým memorováním samotných postupů. V dílně
nabízím studentům možnost prozkoumat
dané území, laboratoř a historické souvislosti, které odkazují na celý proces znalostí
tvorby.
Například když učím litografii, začínám
alchymickými a molekulárními otázkami,
tak jako když Alois Senefelder, dle vlastních slov, vyvíjí a objevuje techniku.

5)

Myslím, že mohou jít ruku v ruce, aniž by
si navzájem překážely. Historie grafiky byla
vždy spojena s vývojem nových technologií
tisku, osobně v tom nevidím rozpor.
Všechny tiskové techniky byly kdysi podřízeny komerční funkci, teprve později byly
přijaty umělci jako nezávislý jazyk.
V případě litografie šel vývoj od tiskových záznamů až po pozdější nezávislý jazyk Daumiera, Goyi nebo Picassa.

M. Aragón–Aplacado, 2016, akvatinta na ručně vrtané měděné matrici, 1295 × 965 mm

Miguel A. Aragón
odborný asistent, grafika,
Dept. of Performing & Creative Arts,
The City University of New York, USA

1)

Grafika vždy bude aktivní obor, jenž dokáže
okouzlit. Grafické techniky a tištěné obrazy mají a vždy budou mít zásadní význam
v současném umění i životě. Noviny, plakáty,
knihy a další vymoženosti, které máme díky
historii a tiskárenské tradici, odkazují sice
i ke komerčním aspektům oboru, současně
však představují i podstatu grafické praxe.
Umělecké přístupy k tiskovým technikám
stále procházejí vývojem; nové technologie
otevírají prostor pro nové nápady a metody tisku a grafici jsou vždy mezi prvními
umělci, kteří je zkoumají a přizpůsobují
projektům, jež (někdy riskantně) rozšiřují
možnosti tvorby výtvarného díla.

usnadňuje přístup k médiu. Nicméně potom, co se naučí jeho základy, se vždy snaží
prozkoumat je dál. Je zbytečné dodávat, že
tradiční tiskové techniky jsou pro učební
plán nepostradatelné a tvoří jeho základ.
Vždy se však najdou studenti, které daná
technika odradí, protože svými charakteristikami neodpovídá jejich záměru nebo
představě. Ale to se týká jakéhokoliv média.
Když uvádíte novou techniku, je určitě
lepší představit ji jako dostupný způsob,
jak se vyjádřit, než studenta hned zavalit
detailními instrukcemi. Podávání informací musí mít taky své tempo, aby si je student mohl zapamatovat.

ných strategiích, když se nebudeme upínat
jen k jednomu pilíři, nýbrž se budeme snažit pochopit tento systém v jeho celku.

Tradiční techniky v ateliéru probíráme
vždy během počátečních kurzů. Studenti
se dozví o historii oboru a naučí se trpělivosti, získají odhodlání, díky němuž přijmou i tvrdou práci. Po zvládnutí základů
tradičních technik přecházíme k digitálním
technikám nebo alternativním postupům,
aby tak studenti měli k dispozici pro své
projekty celý potenciál média. V závěru
nám jde především o realizaci myšlenky,
nikoli o samotný proces, protože koncept
bez výrazného konečného artefaktu nepřináší výsledek, stejně jako bezchybná technika nestačí k tomu, aby obraz byl úspěšný.

4)

5)

3)

Věřím, že platí obojí. Grafici mají rádi proces, jak grafické dílo vzniká, a to je jeden
z důvodů, proč se umělec považuje za grafika. Samotné techniky přispívají velkým
dílem k rozšiřování vizuálního vokabuláře
umění v návaznosti na to, jak s nimi grafici
experimentují a nalézají nové a vzrušující
způsoby tvorby a reprodukce svých obrazů.
Současně je nutno říct, že technika by
se neměla stavět do cesty myšlence nebo
koncepci, protože vytváříme dílo, které se
obrací ke všem divákům. Proto by technika měla vyjádření myšlenky podpořit
a nepoutat na sebe pozornost. Rovnováha
myšlenky a techniky je dle mého názoru zásadní pro vznik úspěšného díla.

4)

Já takovou zkušenost nemám. Je pravda,
že snazší a rychlejší ovládání studentům

Jako velmi významnou. Zejména nyní, kdy
si umělci z jiných oborů agresivně půjčují
prvky z vizuálního a konceptuálního rámce
grafiky.

3)

Ano. Pouze v případě, že se umělec rozhodne „uzamknout se“ v technice jako
idealizovaném nástroji své tvorby. Každá
technika se vyznačuje svým sugestivním
stylem, kterým může expandovat za hranice svých vizuálních atributů.

Dnes, více než kdy jindy, pozoruji u studentů hlad po všech technikách a technologiích.
Se svým zápalem chtějí u této pomyslné potravy být dokonce dřív než pedagog. Pokud
učitel předává znalosti, po nichž je sháňka,
studenti to ocení. Pokud ale učí jako „po
telefonu“ a bez valného zájmu, student na
to zareaguje stejně a vědomě či nevědomě
předá své předsudky dál. Záleží na tom, jak
jsou technický postup nebo myšlenka vyjádřeny jako informace, která pak bude přijata
recipientem. Navíc, nyní více než kdy jindy,
mají studenti zájem o ruční práci, dokonce
i o výrobu nástrojů potřebných pro grafickou tvorbu (jehly, rydla a tiskařský lis), což
je zřejmě reakce na „dobu digitální“.

5)

2)

Grafika je jen jedním z nástrojů umožňujících umělcům zapojit obrazotvornost a fantazii. Má jedinečné charakteristiky typické
pro tento obor, jež tvůrci umožňují realizovat jeho vizi. Reprodukce obrazu bude mít
vždy své místo v současném umění a odvíjí
se jen od potřeby či ochoty umělců zmnožit
své obrazy a nabídnout je širšímu publiku.

2)

Prostřednictvím koncepce, vzrušení a výzev vycházejících z nekompromisního průzkumu možností.

M. Mitchell–For Whom You Build 2, 2014, 32 000 ručně vyrobených krabiček,
sítotisk, tuš, namáhavá práce, papír, lepidlo

Mitch Mitchell
docent, Print Media,
Concordia University,
Montreal, Quebec, Kanada

1)

Ano. Je to proces, který už z podstaty zkoumá ideje a koncepce, pro něž jsou charakteristické vizuální a konceptuální výstupy,
včetně úskalí spojených s fenoménem „multiplikace“ v současném umění. Odhlédneme-li od technických popisů, od historické
praxe a rituálu tisku, nabízejí „multiply“
v tištěné podobě jedinečnou diskusi pro grafiku specifickou, která odkazuje prostřednictvím své historie ke všem dalším formám
umění, fotografii, sochařství, filmu, videu
atd. Tento proces, vzešlý původně z průmyslu, dále expanduje do komerčních praktik,
jako jsou design nebo výroba, a přebírá další role, jako například fungování globálních
identit nebo důraz na osobní zaujetí. Díky
grafice jako odrazovému můstku si následně můžeme udělat lepší představu o součas-

Ryuta Endo
profesor, Musashino Art University, Japonsko

1)

Grafika není jen metoda kopírování stejných obrazů. Samotný proces je nepředvídatelný a nabízí možnosti, díky nimž žádný z obrazů nevypadá jako ten předchozí.
Toto je tvůrčí proces související s grafikou.
Z jiného úhlu pohledu, kontrolovaná mnohost jí zajišťuje smysluplnou šiřitelnost
a společenskou roli.
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2)

Grafika stále hraje důležitou roli ve vztazích
umění a společnosti. Napříč generacemi je
vždycky „masová“. Jako jedno z médií se
vztahem k publikační činnosti, schopností
obsáhnout iluzi, a co je důležitější, schopností dotýkat se skutečnosti, vyniká na poli
současného umění.

4)

V posledních letech projevují studenti o tradiční grafiku zájem. Méně už jich používá
tradiční techniky pro experimenty. Pro ty,
kdo jsou nazýváni generace „digitálních
rodáků“, je inspirativní skutečně si projít
fyzické cesty, což přináší ovoce častěji než
dříve.
Jsme vždy připraveni přivítat studenty,
aby se inspirovali tradičními technikami,
a tak vynikli v současnosti.

5)

To, co máme na mysli, je neukazovat srovnání obou technologií. Místo toho je čas
přestat srovnávat a přimět je koexistovat,
což zvýší a rozšíří hodnotu grafiky. Digitální technologie se bude i nadále rozvíjet
a zároveň bude víc oceňována ruční práce.
Věřím v takový vztah, který posílí grafická
vyjádření v různých oblastech umění.

grafika podporuje pospolitost a povzbuzuje spolupráci mezi současnými umělci bez
ohledu na hranice.

Jak v jazyce, který používám v ateliéru, tak
ve svých metodách se snažím podporovat
prolínavé myšlení v oblasti technologií.
Photoshop magnetické laso a kaučukový
váleček, obojí jsou nástroje, které používáme při tvorbě umění.

4)

5)

3)

Historie tisku v Japonsku je výjimečná.
Ukijoe-hanga, tisky každodenního života
v období Edo, byly vytvořeny díky spolupráci s řemeslníky. Umělec a řemeslník
pracující společně vytvořili z ukijoe jedinečný prostorový výraz. Jak postupuje „pozápadňování“ a postup se posouvá, umělec
sám převzal výrobu a tisk desek, zatímco
vylepšoval techniky řemeslného zpracování. Japonská grafika se těmito technikami
a koncepty vyvinula v samostatný celek.
Většina vynikajících uměleckých děl se
vyznačuje individuálními nápady a technickou kvalitou. Dalo by se také říct japonským uměleckým duchem.
Shrneme-li téma grafiky, techniky vytvářejí jedinečný koncept, originalita v pojetí
zlepšuje techniky a obojí je nezbytné pro
zdárný výsledek.

obvykle stejně tak netuší, co obnáší vytvořit
originální a dobře zvládnutou práci v digitálním médiu! Zjistila jsem, že studenti
s velkými digitálními grafickými dovednostmi vlastně touží po intervenci rukou. A nejlepší umělci vědí, že je to celé o praxi a že
se nástroje a metody práce prostě nezmění
a neseřadí v nějaké nudné, lineární řadě:
vlastně navzájem se informují!

Tanja Softic
profesorka umění, katedra umění a dějin umění,
University of Richmond, USA

1)

Ptáte se vážně? Ne, nepotřebujeme ji, asi
tak stejně jako nepotřebujeme latinu. Jak
byste odpověděli člověku, který se ptá, proč
se latina stale vyučuje? Tedy až poté, co by
všichni obrátili oči v sloup?
Takže spíš než jednoduše odpovědět
zřejmým „ano“: Grafika je předchůdce
všech médií a opravdu nemůžeme mluvit
o funkci, dosahu, konceptech v rozvíjejících
se médiích a konceptech, které vytvářejí,
aniž budeme znát historii tisku a grafických technologií. Jazyk grafiky je jazykem
užívaným v současných grafických a tiskařských aplikacích a technologiích–mluvím
tu o metodách tvorby obrazu a současném
jazyku užívaném k popisu procesů, principů a výstupů.

2)

Domnívám se, že grafická tvorba je v ideální
pozici pro to, aby byla pilířem mezi tradičními a rozvíjejícími se médii, prospěšným
technicky i konceptuálně. Je-li médiem poselství, přinejmenším do jisté míry, je to poselství o kontinuu mezi abstraktním řešením
problémů, tvorbou grafického obrazu a vytvořenými koncepty, kontinuem mezi stále
se vyvíjejícími médii grafické tvorby.

3)

Jako někdo, kdo pracuje napříč tradičními
a současnými grafickými médii a zažívá
tanec mezi vejci mezi technikou, svýma rukama a svými koncepty (s neočekávanými
výsledky vždy připravenými učinit celou
věc zajímavější), říkám důrazné ano–v grafice a jakékoli jiné formě vizuálního umění.
Je to součást obsahu naší práce. Věřím, že
to byl básník Robert Frost, kdo řekl: „Žádný objev pro spisovatele, žádný objev pro
čtenáře.“ Jinými slovy, ať už je náš proces
jakýkoliv, ovlivní náš obsah vědomými i nevědomými cestami.

4)

Mezi svými studenty mám ty, kteří se bojí
nových technologií, a ty, kteří shledávají
staré technologie příliš těžkopádné. Ale zažila jsem, že ti, kteří si nejvíce stěžují na čas,
který je potřeba k tvorbě, kupříkladu leptu,

T. Templeton–In Between Clouds, počítačová grafika, lept, chine collé, lístkové zlato,
800 × 1181 mm

Tracy Templeton
odborná asistentka,
vedoucí ateliéru grafiky,
School of Art Architecture + Design
Indiana University, Bloomington, USA

1)

Grafika byla a stále je široce přijímána jako
demokratické médium, které potřebujeme
dnes, stejně jako bylo potřebné vždy. Díky
tomu, že vytváří tiskové řady a multiply,
umožňuje divákovi i částečně zhodnotit originální proces vzniku. Grafika je dostupná
široké demografické škále, snadno se přenáší a šíří. Násobený tisk pak vyvolává ještě
hlubší odezvu v publiku, jak postupně integruje digitální formy pro novou generaci
uživatelů a dává hlas všem.

3)

Technická média neexistují ve vakuu. Myšlenky se symbioticky vzahují k formě,
a i když se jejich vlastní hodnota může zdát
vedlejší–upřednostňování jedné metody
nebo postupu před druhými význam má,
byť subjektivní.

Nesmírnou výhodou je zpomalení, ponoření se do procesu a úsilí, s nímž se člověk
vyrovnává s hmotou, když je to nutné. Když
se studentům ukáže, jak dosáhnout pozitivních výsledků prostřednictvím řešení problémů s patřičnou pozorností ke chvílím, kdy
se rodí původní myšlenky díky introspekci,
potřebnému času a vytrvalosti, dosáhnou
stavu, kdy je kreativita důležitější než efektivita. S objevy pak přichází uspokojení a také
poznání, že v grafice ne všechno dokážeme
mít pod kontrolou, že ne vše je předem
dané. A studenti, jak postupně zdokonalují
své dovednosti, si pravidla a řemeslné postupy začnou upravovat a přizpůsobovat.

5)

Požadovaným výsledkem je dokázat posoudit technologie v patřičných kontextech
a tato schopnost by měla být generaci zcela
pohroužené do digitálního světa vlastní.
Různé varianty technické integrace a souhra mezi nimi jsou důkazem vyvíjejícího se média, svědčí o jeho dobré kondici
i adaptabilitě. Jako jedna z trvalých forem
umění schopného propojovat technologie
pokračuje grafika ve svém rozvoji a stále
umělce inspiruje, jak tomu bylo po staletí.
Díky střídání „nízkých“ a „vysokých“ technologií, tradice a avantgardy, se studenti
učí ocenit všechny její dimenze.

2)

Úloha grafické tvorby v současném umění
je ústřední, protože existuje na „fyzické“
křižovatce téměř veškeré ateliérové praxe.
Grafika odhaluje povahu materiálů prostřednictvím manipulace s povrchy: řezání, leptání, vytváření šablony atd. Může
sloučit ruční „kreslení“ s fotografickými
obrazy a vytvořit hybridní vizuální struktury, může kombinovat obraz a text (nebo
pojmout text jako obraz), vyjít z intimního
rozměru knihy a dospět až k panoramatickému prostoru billboardu. Může využívat
nejrůznější podklady: od papíru (např.
s ražbou umožňující čtení 3D) přes plastové desky, látku, lepenku k prostorovým
instalacím. Většina z toho, co je nyní považováno za „špičkové“ umění, využívá
některé techniky a posloupnosti postupů
zavedených prostřednictvím tisku od poloviny 20. století.

3)

Je skutečně prvním vyjádřením každého
uměleckého díla odpověď na otázku: Co je
to? Malba, socha nebo grafický list? Proces
je přece obsahem! Proces je skutečné médium! Navíc když hráč na housle zahraje nějakou skladbu, můžeme v ní slyšet i celou
historii hry na housle. Často se usmívám,
když mi studenti sdělují, že konečně našli
svou identitu pomocí analýzy DNA, ale
nakládají s materiálem tak, jako by v sobě
nezahrnoval celou svou historii.

2)

Grafika jako trvale přínosné a snadno přenosné médium dobře zapadá do současného kontextu umění. Snadno cirkuluje mezi
galeriemi, muzei a výstavními prostory
spravovanými samotnými umělci, může vystupovat v dalších kontextech, vzít na sebe
například podobu street artu nebo instalace na billboardech, zdech či plotech. Grafika sama sebe stále znovu a znovu redefinuje hledáním odpovědi na používání nových
a opouštění starých technologií. Od xeroxu
k risografu (instantní digitální tiskárna
pracující na principu průtisku, pozn. red.),
ke knihtisku a vdechnutí nového života
už opuštěným formám komunikačních
technologií v rámci umění. V době, kdy se
dá říct, že nás technologie spíše rozdělují,

1)

Je zajímavé, že jste zvolili slovo „odvětví“,
když kulturní ekologie funguje spíše jako
příroda. Podobně jako provázanost a synergická komplexnost jsou nezbytné k tomu,
aby přirozené systémy přežily, všechny
větve umění jsou nezbytné pro prosperitu
lidské kultury. Každá lidská bytost se rodí
s vnitřními dispozicemi, které se mohou
uplatnit a vyjádřit pouze prostřednictvím
její angažovanosti, se zvláštním zřetelem
k „materiálovému“ světu.
Jednu „vnímavost“ stimuluje například
hra na violoncello, jinou probudí dotek
oceli, další pak spolupráce při tvorbě filmu
nebo proces končící tiskem grafického listu.
Žádný obor není odloučený od jiných. Není
tedy otázkou, zda potřebujeme „zmnožené
obrazy“. Jde spíše o rozdíl mezi originálními multiply a reprodukcemi.

4)

W. Jule–The Negation of the Absolute #1, 2019

Walter Jule
emeritní profesor,
University of Alberta, Edmonton, Kanada

Další chybná otázka! Copak můžeme říct,
že jsme vše, do čeho jsme se v životě pustili,
zvládli, aniž jsme narazili na odpor? Každý
dobrý atlet trénuje až do vyčerpání, každý
velký hráč na hudební nástroj zkouší nejen
do chvíle, kdy skladbu zná zpaměti, nýbrž dokud hra nezíská svůj věčný rozměr,
i když potom na koncertě skladbu zahraje
zdánlivě „lehce“.
Pokud některé studenty tradiční grafické
techniky odrazují, mělo by se před učiteli

a vzdělávacími institucemi rozsvítit červené světlo. Zdá se, že je potřeba vynaložit
větší úsilí, aby mladí umělci pochopili, že
s každým odporem, na nějž narazí, se učí
a že spolu s jejich vytrvalostí a houževnatostí se i překážky stávají nezbytnou podmínkou procesu sebeobjevování.
Zatímco současná móda „nejmenšího
odporu“ generuje často mizerné a povrchní práce, je také mnoho výborných umělců
mladší generace, kteří intuitivně chápou,
že pokud nezvládnete malý materiálový
test, vaše práce rychle ztratí smysl, protože
později nenajdete odpověď na skutečnou
vnitřní výzvu.
Je možné si představit, že tady jde o další projev globálního „výhodného nákupu“,
pokud jde o myšlenku „technologického
imperativu“: Co je novější, rychlejší, snazší, musí být samozřejmě lepší. Nicméně ke
tvorbě potřebujete nejdřív sebedůvěru, a ta
pak spustí vaše aspirace. Ale jen tak, že se
nejdřív naučíte taneční kroky, které vám
určí pohyb celého těla. Tak získáte vnitřní
rovnováhu, jež vám umožní porozumět celku a pevně jej uchopit.

5)

Když jsem na počátku sedmdesátých let na
univerzitě v Albertě pomáhal odstartovat
první kanadský magisterský studijní program v grafice, připravili jsme řadu kurzů,
které od prvního ročníku představily veškeré tradiční grafické techniky, počínaje
tiskem z výšky, sítotiskem, leptem, včetně
digitálních postupů. Absolventi našeho
programu se dobře orientovali ve všech tiskových technikách, takže mohli posoudit,
které z nich byly pro ně užitečné a které je
motivovaly k další práci. Hlavní myšlenkou
studijního programu bylo představit techniky v jejich společném potenciálu, nabídnout postupy, které se v grafickém výrazu
prolínají.
Spolupracoval jsem s mnoha studenty,
jejichž tvorba se vyvinula směrem k digitálním a 3D realizacím, stejně jako s těmi,
kdož nalezli půvab v černobílých valérech
i odporu, který jim kladla například technika tisku z výšky nebo fotogravury jako prostředku spouštějícího jejich invenci a imaginaci. Takže případně položená otázka
se netýká soutěže mezi technikami, nýbrž
jejich komplementárnosti!
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„Ode dneška je za dvě minuty půlnoc“2

Sean Caulfield
Až za hranicí
naděje a zoufalství:
zůstat s přítomností
„Záleží na tom, co používáme k přemýšlení
o jiných věcech; záleží na tom, jakými
příběhy vyprávíme jiné; záleží na tom, jaké
uzly tvoří uzle, jakými myšlenkami tvoříme
myšlenky, jakými popisy popisujeme popisy,
jakými vazbami navazujeme vazby. Záleží
na tom, jaké příběhy tvoří světy, jaké světy
tvoří příběhy.“1 — Donna Harawayová,
Staying With the Trouble

Dne 25. ledna 2018 oznámil Bulletin atomových vědců (Bulletin
of Atomic Scientists), že hodiny soudného dne se posunuly vpřed
o 30 sekund. Symbolický výstražný systém, který byl vyvinut pro
to, aby dobře ilustroval sílící pravděpodobnost uměle vyvolané
celosvětové katastrofy, byl poprvé vyvinut vědci, kteří se zúčastnili projektu Manhattan, v roce 1947. Jaderný konflikt se tehdy stal
skutečnou možností a výzvy, kterým čelí lidstvo, se staly opravdu
globálními. Letos, stejně jako v uplynulých letech, se těžiště této
hrozby rozšířilo daleko nad rámec jaderné likvidace. Vědci nyní
zmiňují klimatické změny a kybernetickou válku ve snaze přiblížit
nás co nejvíce k našemu vlastnímu metaforickému soumraku.
Hodiny soudného dne, jež na sebe vzaly roli globálního arbitra
strachu a naděje, se snaží komunikovat nejen naléhavost, ale i závažnost naší kolektivní situace jako živočišného druhu. Ve světě,
který se ocitá na pokraji ekologického kolapsu a čelí skutečným
hrozbám jaderné katastrofy, nebylo poslání těchto hodin nikdy
předtím tolik zásadní. Hodiny však nenabízejí jen vyhlídku na
vlastní zánik. Na pomezí umění a vědy, kde se nacházejí, poukazují
také na potřebu vyvinout zařízení vhodná pro vyprávění příběhů,
která by byla schopna zachytit obrovské hrozby, které překračují
naše omezené lidské schopnosti. Hrozby, které Rob Nixon (2011)
vnímá z hlediska jejich „pomalého násilí“. Pojmem pomalé násilí
označuje takové formy ekologického násilí, které pro nás zůstávají
neviditelné nejen prostorově–vzhledem k jejich globálnímu aspektu
a často nepatrnému rozsahu –, ale také časově–vzhledem k jejich
historickému a geologickému rozměru a velmi pomalému vývoji.
Podle Nixona vyžaduje nezvratná povaha klimatických změn nové
narativní strategie, které by nově konceptualizovaly násilí ne jako
okamžitou, výbušnou událost, ale jako zákeřný proces zahrnující
řadu vzájemně propojených systémů, fyzických sil a živočišných
druhů, které na sebe vzájemně působí velmi složitými způsoby
v čase a prostoru.
Otázka, jak mohou umělci vytvořit příběhy, které jsou schopny
komunikovat enormnost a naléhavost situace, může v dnešní době
pomalého násilí vyprovokovat umělecké projekty zaměřené na

Sean Caulfield je profesorem na Katedře umění
a designu University of Alberta. Své grafiky, kresby
a autorské knihy vystavoval rozsáhle po celé Kanadě,
Spojených státech, Evropě a Japonsku. Caulfield získal
řadu grantů a ocenění za svou práci.
Caulfieldovy práce jsou zastoupeny v různých veřejných
a soukromých sbírkách.
http://www.seancaulfield.ca/
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ekologii. Jak mohou umělci vytvořit příběhy, které by vzbuzovaly
veřejný sentiment, aniž by podporovaly falešnou naději nebo vyvolávaly pocity ochromujícího zoufalství? Caulfieldova Deadweight
(Hrubá nosnost)–rozsáhlá sochařská instalace, zobrazující temnou
a pochmurnou postapokalyptickou přímořskou krajinu–tuto otázku řeší jak svým obsahem, tak formou za použití nového pohledu
na tradiční tisk. Název pro své dílo si autor vypůjčil z přepravního
termínu pro celkovou hmotnost nákladu, kterou může plavidlo bezpečně přepravit. Kompozičním řešením instalace připomíná lodní
konstrukci, která protíná tmavě zbarvenou dřevěnou plochu, na
níž jsou znázorněny vlny a tmavé, pomalu se šířící ropné skvrny.
Náklad lodi–ohořelý svazek větví–však neposkytuje dílu vizuální
váhu. Zdá se, že „hrubá nosnost“ spočívá na váze samotného plavidla–působícího jako zavalitý náhrobek, zdánlivě příliš těžký na
to, aby se nepotopil. Pozadí této přímořské krajiny tvoří dřevoryt,
na němž je zobrazen zkroucený hořící strom v reliéfu a v němž
se zrcadlí dřevěná konstrukce, volně stojící v popředí jako maják.
Gestační pohyb vln na podlahových panelech imituje pohyb vpřed,
jako by loď odjížděla od hořících ekologických trosek k nějakému
imaginárnímu místu bezpečí.
Navzdory tomuto zjevnému posunu směrem do bezpečí se
Caulfieldův konstruovaný svět nesnaží zobrazit pouť směřující od
degradace životního prostředí k nadějné budoucnosti. Místo toho
vytváří posvátné místo smutku, místo uctívání nebo reflexe. Šedé
pantofle podél okraje dřevěné základny, špičkami dopředu směrem
k dílu, jsou určené pro diváky, aby si je obuli poté, kdy projdou
znečištěnými vodami, kterými si loď razí cestu. Od dřevěné majákové konstrukce až po pozvání obout si pantofle vidíme ozdoby
tradičních japonských chrámů, ve kterých Caulfield našel inspiraci
i pro předchozí práce. Zde však sabotuje praxi odkládání obuvi
jako projevu úcty. Chůze po dřevěných panelech vody vyvolává jednak posvátný dojem a jednak vyvolává tato chůze po umělcově díle
v divácích pokoru a pocit podílení se na díle ztělesněným a reflexním způsobem. Caulfield rozehrává napětí a přitom nabízí prostor,
ve kterém se může divák zamyslet nad naším vnitřním nepokojem.
Ten sílí při pohybu mezi ničivou scénou ekologické katastrofy, kte-

rou loď záhy po jejím vzniku opouští, a světlem vycházejícím z majáku směřujícím k neznámé budoucnosti.
Tato výstava navazuje na Caulfieldovo zkoumání sochařských
možností grafického zpracování–experimentování jak s měřítkem,
tak s časovostí–viz nedávné výstavy např. The Flood (2016) a FireDamp (2016). Ta druhá ze zmíněných byla představena na dc3 Art
Projects v Edmontonu v Albertě, s hlavním dílem nesoucím název
Cloud House, což je pokračující performativní socha, která obsahuje sadu dřevěných panelů uspořádaných do konstrukce připomínající dům. V průběhu času se práce pomalu formovala, protože
Caulfield pečlivě vyřezával své tajemné tvary do černě lakovaného
javorového dřeva umístěného v galerii. V Deadweight poprvé vyzývá diváky k tomu, aby fyzicky spolupracovali s jeho aktem utváření
světa. Zatímco Cloud House vyjadřuje dílo umělce a vyzývá diváka k rozjímání o povaze zhotovení, Deadweight žádá diváka, aby
meditoval o způsobech, s jakými je na scéně spojován. Jistě víme
jen to, že otisky svých chodidel změníme Caulfieldovu přímořskou
krajinu a její okolí–a časem v ní vytvoříme vlastní značku.
Při přípravě tohoto díla čerpal Caulfield z historie ukládání jaderného odpadu Sověty v letech 1946 až 1993; během tohoto období SSSR (spolu s dalšími zeměmi) likvidoval vyhořelé jaderné
ponorky a reaktory jejich rozptylem po studeném dnu Severního
ledového oceánu. Po desetiletích na dně oceánu byly některé z nejnebezpečnějších částí vyhodnoceny jako příliš nestabilní na to, aby
mohly být odstraněny. Hrozí tedy potenciální únik radioaktivního
materiálu, který by mohl narušit komerční rybolov a zničit vodní ekosystémy. Nyní, když se energetické společnosti snaží o těžbu
ropy ve stejných vodách, ruská vláda–s podporou mezinárodní komunity–začala jaderný odpad odstraňovat. A tak funguje globální
ekonomika ve věku pomalého násilí: s bezprostředně hrozící ekologickou katastrofou se nikdy plně nepočítá, bývá většinou donekonečna odkládána na den ve velmi vzdálené budoucnosti.
Toto pozadí osvětluje pokrytectví naší současné situace soudného dne, kdy pouze vyhlídka na zisk z podvodního vrtání (a jeho
doprovodná rizika další ekologické katastrofy jako v případě Deep
water Horizon) může motivovat k odstranění jaderného odpadu.

Znovu a znovu zaměňujeme ekonomický příslib s ekologickým vykoupením. Prostřednictvím světatvorby a narativu vyzývá Caulfieldova krajina k tomu, aby se divák s těmito typy rozporů a vzájemných vztahů setkal a získal s nimi bezprostřední zkušenost. Každá
z jeho pečlivě vyřezávaných forem nebo minimalistických struktur
pulzuje multivalencí a paradoxem, protože jedna věc je sama sebou
i svým opakem. Loď představuje nejen záchranný člun, ale i ná
hrobek; nebe je životadárné (když prší) i ničivé (když hoří); divák
jako pozorující i jako participant; strom roste i umírá. Zdá se, že
každý prvek směřuje k další dvojznačnosti, vyhýbá se jednoduchým
dichotomiím a binárním rozdílům.
Stejně tak vytváří evokující symetrie ze souhry mezi oblohou se
stromem a tmavými mraky a vodou s lodí, nákladem větví a skvrnami unikající ropy. Tyto vzájemné vztahy neexistují pouze v hotových
formách, které Caulfield vyřezal a zkonstruoval, ale také v samotném materiálu. Strom a svazek větví představují dřevo jak metaforicky na obrázku, tak i hmotně v surovém stavebním materiálu,
který byl použit k vytvoření dřevořezů. Tímto způsobem Caulfield
přiznává meandrující příběh dřeva jako objektu, který existuje sám
o sobě, a zároveň ladí smysly diváka na chaotickou vzájemnou provázanost a spoluzakládání materiálů a významů, které zůstávají
neoddělitelné od jakéhokoli činu stvoření, i když často unikají naší
pozornosti.
Zatímco vyhlídky na nadějnější budoucnost nás mohou svádět
k tomu, abychom ignorovali chaotickou materialitu současnosti
a minulosti, Deadweight nás konfrontuje s věcmi, které existují na
naší současné křižovatce a které lze charakterizovat jako beznadějně protichůdné a v podstatě vzájemně provázané. Instalace Deadweight nás žádá, abychom „zůstali s problémy“–vyjádřeno slovy
Donny Harawayové–a odolali impulzu řešit nevyřešitelné. Takový
vztah vyžaduje, abychom skutečně konfrontovali přítomnost i to,
co to znamená být opravdu přítomni v daném okamžiku se všemi
místy, časy, záležitostmi a významy světa, ve kterém žijeme. Tím,
že Caulfieldův svět znemožňuje analyzovat smrt ze života, nebe ze
země a naději z beznaděje, nás vyzývá k tomu, abychom přemýšleli o příbězích, které si povíme o sobě a o našem místě. Vytváří

prostor pro zamyšlení, které upouští od známých příběhů naděje
nebo zoufalství, protože „ani zoufalství, ani naděje nejsou naladěny na smysly, na všímavost, na materiální sémiotiku, na smrtelné
zemské bytosti v silné co-presenci“3. Místo toho se Caulfield rozhodl
vybudovat jakési antiútočiště, které nás staví do našeho nejistého
přítomného okamžiku, místa, ze kterého můžeme lépe vnímat božskou ubohost světa, který spoluvytváříme.
A snad právě z tohoto místa, nabízejícího tiché rozjímání, budeme schopni lépe slyšet tikání osudných hodin.
Esej Stephanie Baileyové objednala Vernon Public Art Gallery pro
výstavu Seana Caulfielda Aktivní práce v roce 2018
Poznámky:
1 Přeloženo z originálu: “It matters what we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other
stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what
ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories.”
2 Přeloženo z originálu: “As of today, it is two minutes to midnight.”
3 Přeloženo z originálu: “[n]either despair nor hope is tuned to the senses, to mindful matter, to material semiotics, to
mortal earthlings in thick copresence.”
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International
Lithography Days
v Mnichově

V

e dnech 29. 8. až 2. 9. 2018 se opět, po šesti letech, a tentokrát nad rámec evropského formátu, konala v mnichovském Künstlerhausu dlouho očekávaná mezinárodní
přehlídka litografického umění III Lithografietage International
(III International Lithography Days) za přítomnosti tvůrců, profesionálních tiskařů, studentů i sympatizantů tohoto grafického média
z celého světa.
Hlavní program se skládal z několika výstav prezentovaných v galerijních prostorech přímo v Künstlerhausu a v dalších mnichovských soukromých galeriích. K vidění byly výstavy Current lithography positions of international artists (competition), Prof. Karl
Imhof–Retrospective, Estonian Lithography Center, výstava byla
zahájena Jaakem Visnapem z Tallinn Art Space, 20 years of stone
printing Munich, Masterpieces of Lithography–International
Senefelder-Foundation nebo komornější expozice pařížské série
litografií amerického režiséra Davida Lynche. Na nejobsáhlejší
Current lithography positions diváci mohli zhlédnout 150 děl vybraných mezinárodních umělců, z celkového počtu více než 800
přihlášených do vypsané soutěže. Komise renomovaných současných litografů vybrala vítěze, kteří byli jmenováni během slavnostní
ceremonie 1. září v sále výstavy v Künstlerhausu.
Organizátoři setkání maximálně naplnili vyhrazený čas pěti dní
odbornými exkurzemi, mistrovskými přednáškami i praktickými
ukázkami technik práce s kameny přímo v dílně, kterou Künstlerhaus ve svém prostoru provozuje. Zastoupení zde měli např. pedagogové z bruselských škol Cyril Bihain a Hans van Dijck či profesoři z UAEMex Mexico. Obsáhlý přehled asijských a evropských
litografických studií představila Ingrid Ledentová. Tato profesorka
věhlasné dílny na antverpské akademii přesídlila do čínské Šang
haje, kde zakládá zcela nové litografické oddělení. Mezi dalšími
významnými centry se představily skotské školy a dílny, konkrétně Glasgow School of Art v podání vyučující Aiofe McGarrigleová,
která ve svém dalším bloku v dílně předváděla velice praktické
vzorníky použitých litografických materiálů. Mezi prezentujícími
byli i zajímaví nedávní absolventi vídeňské akademie, zakladatelé
a provozovatelé perspektivní dílny v západní části Rakouska Christine Katscherová a Pirmin Hagen z Druckwerk Lustenau. Za připomenutí stojí i přítomnost Jima Berggrena a Niny Bondesonová
ze švédské Everyday Picture Company nebo Ryuty Enda a kolegia
z Musashino Art University v Tokiu. Vedle svých dalších polských
kolegů zde měla prostor Anna Trojanowska, asistentka ateliéru
Pawła Frąckiewicze z Akademie Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(v polské Vratislavi), ale hlavně spoluzakladatelka a editorka jedinečného online výukového projektu Litografia.pl, který pomáhá
nejen laikům a začátečníkům pochopit princip kamenotisku a zachovat správný postup, který je, obzvlášť při prvních zkušenostech
s litografií, obtížně zapamatovatelný. Z mnohých německých kolegů bych chtěla zmínit vyhlášenou dílnu v sousedních Drážďanech
Grafikwerkstatt, představenou Peterem Stephanem. Z bratislavské
Vysoké školy výtvarných umení přijeli otec a syn Jančovičové předvést jejich doménu–techniku rytí do asfaltové vrstvy na kameni,
která je také jednou z četných variant litografického vyobrazení.

Naši českou scénu zastupoval Petr Korbelář ukázkou videí a grafik
umělců, se kterými měl tu čest ve své dílně spolupracovat (např.
Petr Nikl, Marina Richterová, Oldřich Kulhánek ad.). Korbelářova
litografická dílna sídlí ve Zdibech, na hranici s hlavním městem
Prahou. V kontextu s viděnými ukázkami, které té Petrově předcházely i ji následovaly, byla jeho prezentace sledovaná nejpočetnějším
publikem a dovolila bych si jeho práci hodnotit jako mistrovskou,
v celosvětovém měřítku, na nejvyšší úrovni.
Prezentacím a ukázkám etablovaných profesionálů přihlíželi
i další pedagogové mladší a střední generace společně se svými
studenty. Zmínila bych například naši dvojici Martin Raudenský
a Lenka Kahuda Klokočková ze Semináře současné litografie Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
dále polskou doktorandku a pedagožku Małgorzatu Józefowiczová
nebo mladé pány vyučující na antverpské AP, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Petera De Boecka a Jochema Hartevelda.
Uctivé poděkování a zasloužený respekt patří organizačnímu
týmu, který se postaral o naplánování i o precizně provedené naplnění celého programu, jehož členové se stačili i osobně věnovat
svým hostům. Za sebe bych chtěla zmínit vedoucího litografické
dílny v mnichovském Künstlerhausu Franze Hokeho, který současně experimentuje s výrobou čím dál tím vzácnějšího litografického
materiálu, a jeho kolegyni Gesu Puellovou z progresivního německého studia planparallel.

Za 1. místo byl oceněn Sakai Junji, Moon illusion, 13‘–XI, Japonsko,
digitální tisk a litografie, 297 × 630 mm

2. cenu získal Aron Herdrich, eine Ecke–1h 45min–no. 2, Německo,
planografický tisk z ofsetové matrice, 575 × 375 × 275 mm

Lenka Kahuda Klokočková
Odkazy:
III International Lithography Days https://www.lithotage.de/en/
Program III International Lithography Days https://www.lithotage.de/en/litholive/
Künstlerhaus https://www.kuenstlerhaus-muc.de/english/
Tallinn Art Space https://www.tallinnartspace.com/
International Senefelder-Foundation https://www.senefelderstiftung.de/en/
Académie des Beaux-Arts de Bruxelles http://www.arba-esa.be/fr/home.php
RHoK Academie Brussel / RHoK Ecole d’art Bruxelles http://www.rhokacademie.be/
UAEMex Mexico http://www.uaemex.mx/
Ingrid Ledent http://ingridledent.be/
Glasgow School of Art http://www.gsa.ac.uk/
Druckwerk Lustenau http://www.druckwerk-lustenau.at/
Everyday Picture Company https://bolagetvardagsbilder.wordpress.com/
Musashino Art University http://www.musabi.ac.jp/english/
Akademie Sztuk Pięknych we Wrocławiu https://www.asp.wroc.pl/
Litografia.pl https://litografia.pl/en/home-eng/
Grafikwerkstatt Dresden http://grafikwerkstattdresden.de/
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave http://www.vsvu.sk/
Jančovičovi http://jancovic.sk/
Petr Korbelář http://www.lithography.cz/
Martin Raudenský http://www.raudensky.cz/works
Lenka Kahuda Klokočková http://litholito.com/
Seminář současné litografie Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně https://fud.ujep.cz/aktualne/seminar-soucasne-litografie-seminar-of-contemporary-lithography%e2%80%a8/
Małgorzata Józefowicz https://malgorzatajozefowicz.carbonmade.com/
AP, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen https://ap-arts.be/koninklijke-academie-voor-schone-kunsten-antwerpen
Franz Hoke http://www.edition-hoke.com/startmenuedeutsch
Gesa Puell http://www.planparallel.com/html/gesa-puell.html
planparallel http://blog.planparallel.com/
/LKK, © 2018/

Držitelkou 3. ceny je Johanna Love, Feinstaub I & II, Velká Británie,
litografie, 200 × 300 mm
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„GRAFIKA JE MNOHEM

ŠIRŠÍ MÉDIUM NEŽ JENOM
PŘÍPRAVA MATRICE

A JEJÍ VÝTISK NA PAPÍR“
Rozhovor s Kateřinou Kyselicou

Jakou roli ve tvém životě hraje výtvarná
tvorba–s ohledem na tvoje další aktivity?
Je pro mne důležitá, protože něco vlastního
vytvářím, něco hledám, i sebe sama, vyjadřuji něco svého, je to prostě celé moje.
Včetně zodpovědnosti za to, co s tím udělám. Volnou tvorbou se ale neživím. Pracuji v kulturní oblasti s neziskovými organizacemi, pro které vytvářím jejich image,
prezentuji, co dělají prostřednictvím textu
i obrazu. Trochu té kreativity tam je, stejně jako i v psaní. A potom vedu už třetím
rokem časopis Celebrating Print o grafice
ve střední a východní Evropě, a to je práce
jak editorská, tak manažerská a překladatelská.
Zabýváš se grafikou, čím tě přitahuje,
na rozdíl od jiných výtvarných oborů?
Grafika mne přitahuje svojí komplexnos
tí, přítomností technologie a potenciálem
k rozvíjení myšlenek v souvislosti s jinými
médii. Já sama nepoužívám grafiku v tom
tradičním slova smyslu, kdy se vytvoří matrice a pak se v nákladu vytiskne. Ten samotný výtisk mi nestačí. Potřebuji do něj
vstoupit nebo jej provázat s jiným médiem.
Kromě toho mám ráda výzvu, v kterékoliv oblasti, a grafika jako umělecká disciplína je obecně spíše přehlížena. Myslím si, že

K. Kyselica–Chez Maman 5, kombinovaný hlubotisk, 230 × 240 mm

to má své důvody. Aspoň tedy v zahraničí
byl obchod s grafikou provozován tzv. vydavateli grafických listů (angl. publishers),
kteří také provozovali dílny. Nejdříve se
takto reprodukovaly kresby a obrazy, později se vytvářely grafické edice samostatných prací. Vytvořil se systém obchodování
s grafikou, který nastavil mantinely pro
práci v tomto médiu, včetně např. způsobu označení nákladu, komplikovaných
zkratek pro různé stavy tisků. Vydavatelé
pracně učili sběratele, jak a co sbírat, jaký
je vztah ceny k druhu techniky či k velikosti
nákladu. V USA např. tato praxe „vydávání“ grafiky či grafických listů funguje
i dnes, mohu jmenovat namátkou prestižní vydavatele Crown Point Press, Gemini
G.E.L., Tamarind Institute či Pace Prints.
Díky samozřejmě za to, že tyto podniky
vůbec existují a fungují, protože se zároveň
věnují vzdělávání veřejnosti. Nicméně pohybují se více méně pořád v těch nastavených mantinelech. Grafika má dnes v umění mnohem širší záběr.
Můžeš toto tvrzení nějak rozvést?
Doporučila bych článek polské historičky
umění Doroty Folgy-Januszewské, která
vede Katedru teorie na Fakultě umělecké
grafiky ve Varšavě, jejíž esej Grafika jako fe-

nomén myšlení jsem vybrala pro druhé číslo časopisu Celebrating Print. Považuji jej
za jeden ze stěžejních textů pro pochopení
současné grafiky. Poukazuje na její vývoj ve
dvacátém století, na vznik moderní grafiky,
ta není již konvenčně nahlížena jako mé
dium reprodukující obraz z matrice, ale
jako specifický způsob myšlení, který se odráží ve tvorbě matrice a jejího potenciálního obrazu. Matrice je základem, ne tedy výtisk, otisk matrice, ten může být i dočasný,
může zmizet, může být proveden v písku,
na lidském těle.
Takže pro tebe grafika…
Nevím, co teď přesně myslíš, v angličtině
je pro grafiku výraz „printmaking“ a výraz
„graphic design“ se používá pro design,
což je u vás užitá grafika. Proto dost dobře
nerozumím např. pojmu umělecká grafika.
V české terminologii občas tápu…
Mám na mysli volnou grafiku na rozdíl
od té užité. Je pravda, že naše terminologie pro obor grafiky je často nejednoznačná, zavádějící. Například v současnosti se obecně nazývá grafikem jak
ten, kdo pracuje v oblastí designu, tak
ten, kdo se zabývá grafikou jako volným
uměním. … ale vraťme se ještě k matrici. Co všechno může být matricí?
To je to zásadní, o co v grafickém umění
jde. Matrice může být fyzická–ta se používá v tom, co já označuji za tradiční grafiku,
tedy hlubotisku, litografii atd. Může být ale
také digitální, jako program, kód. Různé
verze matrice se objeví v biologii, fyzice. Fotografický negativ je také matrice. Matricí
vytváříš to umění. Její specifičnost je pro
umělce přitažlivá. Je možné kombinovat
tisk z fyzické matrice a té alternativní. Je
možné také přecházet do jiných médií, do
instalací. Tak jako v jiných disciplínách ty
hranice mizí, grafiku nevyjímajíc. Například na posledním Mezinárodním trienále
grafiky v Krakově zvítězilo video.
Co tedy činí v současném pojetí grafiku
grafikou na rozdíl od jiných médií?
Matrice a její potenciál tisku vytvořeného
obrazu. Někoho zajímá materiál matrice,
někoho její možnost reprodukce a nekonečné zkoušení variant. Dozvěděla jsem se
například o zajímavé instalaci dvou německých umělců Nicole Heidtkeové a Stefana
Baumbergera, kteří spolupracují pod názvem „in the fields“. Instalovali v prostoru
skleněné žárovky, ve kterých byla modrá
barva. Žárovky zavěšené ze stropu se po
vstupu diváka otáčely a barva odhalila na
skleněných stěnách neviditelné texty. Čili
skleněná stěna žárovky byla matricí, která se díky mechanickému pohybu natřela
barvou a znovu a znovu vyjevila, tedy vytiskla svůj obsah. Tento projekt, nazvaný
„ink“, byl prezentován v roce 2014 v Edinburghu v rámci 500. výročí oslav knihtisku
ve Skotsku. A je na kurátorovi, aby uvedl,
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jak vystavená díla souvisí s grafikou, to je
záležitostí vzdělávání diváka. Už dávno
není grafika jen jakousi černobílou záležitostí na papíře s bílým okrajem.
Vystavovala jsi své práce v kavárně Jericho v Opatovické ulici v Praze, můžeš
k tomu říci něco bližšího?
Protože Jericho je kavárnou literární, vybrala jsem na výstavu ukázky z několika
cyklů, které nějak souvisí s texty. Vystavuji
grafiky, koláže a jednu novou kresbu, kterou spíše nazývám psaním než kreslením.
Práce poukazují na způsob, kterým se
dostávám k výsledné formě a výslednému
obrazu. Málokdy mám jasnou představu
předtím, než začnu tvořit. Zajímá mě více
samotný proces, vlastně buduji z malých
částí větší celky. Tímto způsobem postupuji
jak v grafice, tak v kolážích i kresbě. Z cyklu dvaadvaceti grafik s názvem U mámy
vystavuji dva listy. Je na nich abstrahovaný
pohled na ubrus vinoucí se ze stolu. Použila jsem tři matrice a hraji si s jejich soutisky.
Zase do výtisku vstupuji–použitím metody
chine-collé. Vycházím z několika elementů
a u koláží je to ještě viditelnější. Nechávám
se vést v průběhu tvorby. Podobně je to
u cyklu Etudy, kde je základem struktura
vytvořená slepotiskem. Matricí jsou nakomponované malé čtverečky nastříhané
z tvrdé lepenky. Skládám z nich volné kompozice, projedu lisem a dokončuji koláží.
Zajímají mne náhody vznikající během
procesu i tisku. Čtverečky jsou malé a při
tisku u nich dochází k pohybu, který ovlivňuje velikost mezer mezi nimi. Někdy je ale
natřu barvou, která se u takového množství
nenatře jednotně nebo postupně usychá,
a tyto náhody vytvářejí nuance při tisku.
Jak je pro tebe důležité, že žiješ v New
Yorku? A proč?
Ocitla jsem se tam náhodou, kvůli příteli.
Ale díky New Yorku jsem vlastně objevila
svět grafiky v širším, řekla bych vzrušujícím
rozsahu.
Navštěvovala jsi tam dílnu Manhattan
Graphics Center, kde jsi měla možnost se s mnoha grafickými technikami
prakticky seznámit…
Ke grafice jsem se sice dostala už ve Virginii, ale nijak mne tehdy nezaujala. Ve
Virginii jsem vystudovala na výtvarné škole
interiérový design. Škola byla koncipovaná
na podobné bázi jako Bauhaus Waltera
Gropiuse, všichni studenti absolvovali intenzivní jednoletou průpravu v malování,
kresbě, designu, v práci se dřevem apod.
Pak jsme se rozhodli, na co se zaměříme.
Grafika si našla mne, v Manhattan Graphics Center jsem pak studovala dva roky
všechny tradiční techniky.
Nakolik se tvůj výtvarný projev opírá
o vlastní prožívání a nakolik je výsledkem racionální úvahy? Pro mne je mo-

K. Kyselica–Chez Maman 14, kombinovaný hlubotisk, 230 × 240 mm

mentální citové rozpoložení zásadní
inspirací…
Tvorba pro mne není projevem nějaké
spontánní emoce. Jedním z mých témat je
téma domova, ale ne ve smyslu osobního
prožitku, jde o můj pohled na dané téma.
Inspirací mně může být tvar, který zahlédnu, něco ze života. Třeba v cyklu U mámy
to byl opravdu stůl, kdy jsem viděla geometrii v ubrusu, který ze stolu splýval. To
se mi otiskne do paměti a potom se k tomu
vracím a v médiu dohledávám formu. Nepoužívám téměř barvu. Pracuji s jemnými
nuancemi, důležitá je pro mne estetika.
Myslíš při tom na diváka?
Ano, hledám vnímavého diváka, který by
práci rozkrýval. Musí být podobně naladěn
jako já. Potěší mne, když si všimne něčeho
detailnějšího, jako je třeba to, že struktura
v grafice je vytvořená ručně psaným textem. Ale že je zrcadlově, že si jej tedy nepřečte. Během tvorby, v procesu, je spousta
věcí, které divák neobjeví, z obrazu se např.
nedozví, že ten kontinuální text jsou úryvky z pohádek bratří Grimmů, a to ty, které
vypovídají o všelijakých vztazích v rodině,
o matce, která je schopna uříznout dceři
patu, jen aby se vešla do Popelčina střevíčku. Koncept je ale důležitý pro mne. A řídí
konečnou kompozici.
Vraťme se ještě k současné grafice…
Důležitý je vztah k materiálu matrice, tradiční nebo alternativní, technologie není
zásadní. Je třeba najít v tom množství způsobů, které současné technologie nabízejí,
ty, které co nejlépe vyjádří umělecký záměr.
Pro někoho je to suchá jehla na plexiskle,
pro jiného multimediální instalace. Posunuli jsme se dál. Proč by měla umělecká
grafika ustrnout? Mechanický tiskařský lis
byl přece dávno nahrazen ofsetovým a digitálním tiskem. Proč by neměl výtvarník
jít s technologickým vývojem? Hranice

mezi uměleckými disciplínami mizí, proč
by tomu u grafiky mělo být jinak?
Je to záležitost volby…
Jistě, ale proč se nebavit o grafice v širším
smyslu? Grafika je náročnější, není přímou
disciplínou jako třeba malba, vyžaduje
komplexnější myšlení, je to zprostředkovaný otisk, se vzrušujícími momenty překvapení.
Grafik může pracovat tradičním způsobem a vytvářet současné umění…
Určitě. Ale jedna věc je tradiční technologie
a jiná „tradiční“, dle mého úzkoprsé nahlížení na grafiku.
Vždyť grafika je mnohem širší médium
než jenom příprava matrice a její výtisk na
papír.

Alena Laufrová

KATEŘINA KYSELICA (nar. v Karviné)
vystudovala v roce 2006 vysokou školu uměleckou ve
státě Virginie v USA, poté volnou grafiku v Manhattan
Graphics Center v New Yorku. Věnuje se zejména práci
na papíře. Její tvorba byla prezentována na skupinových
výstavách v International Print Center New York, Christie’s
New York, Center for Contemporary Printmaking, BBLA
Gallery či JVS Project v New Yorku, v Paříži a v Galerii
Hollar v Praze a na samostatných výstavách v New Yorku.
Je zastoupena v soukromých sbírkách. Kyselica se věnuje
kurátorské činnosti a je redaktorkou mezinárodního
časopisu Celebrating Print, zaměřeného na volnou grafiku
ve střední a východní Evropě. Žije a pracuje v New Yorku.
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Field Study:
Menší umění
Hájek–Moravec–Mulač–a Hlinovská
Barbora Kundračíková

Posedlost je pocitem
pramenícím z existence
individuálního jazyka, jazyka
neopakovatelného.
– Olga Tokarzcuková –

U

mění je oblastí svobodné tvorby a imaginace. Je to území
bez pravidel, bez limitů, z nějž si osobně nejvíce cením
toho, co všechny závazky a zvyklosti porušuje. Je to nový
svět, nebo alespoň nový kontinent toho starého, a umělec je tím,
kdo nastoluje jeho–nový–řád, kdo prosekává houští, dává jména
místům a značí trasy. Kdo projektuje mapu neznámého území, často aniž by věděl, co přesně dělá1. Velice dobře si přitom uvědomuji,
jak silně je mé přesvědčení ovlivněno romantismem2. A vím také, že
skutečnost je daleko pragmatičtější, více závislá na kompetencích,
řemeslu a jeho znalosti, na tradici–jíž si cením stejně tak, a platí
to navíc pro obě strany spektra3. Současná estetika, tj. teorie umělecké kritiky, a umělecká kritika sama, moje doména, totiž ze své
podstaty řadu pravidel dodržuje, protože prostě dodržovat musí.
Znamená to mimo jiné, že jednotlivá umělecká díla posuzuje sice
s vědomím jejich jedinečnosti, nutně však podle zažitého schématu
a s ohledem na kontext–ten subjektivizující (intencionální, vkusový)
i objektivizující (historický, kulturní a umělecký). Pokud to jde dobře, pak alespoň s vědomím toho, jak manipulativní oba jsou.
Řekne-li se tedy grafika, automaticky to znamená umění „menší“–menší než malba nebo socha4, menší než koncept5, menší než
performance6, než akce7, menší než kniha8, o videu nemluvě9, rozhodně menší než svět i menší než svět umění10. Důvodů je několik,
část z nich souvisí s tím, co toto médium odlišuje od všech ostatních,
část je dána právě historickými a kulturními konotacemi. Do první
kategorie, jež se řídí tzv. tezí specifických vlastností,11 patří technické
náležitosti věci, procesuálnost, sériovost, schopnost reprodukce ad.,
do druhé pak spíše záležitosti nesystémové, arbitrární–dominance
malby jako „primárního“ uměleckého média, vstup konceptuálního umění do kontextu světa umění, obrat k živému umění, zájem
o přeshraniční žánry a estetiku každodennosti či environment. Tytéž důvody, které vedly v sedmdesátých letech k dominanci grafiky
v běžném, každodenním prostředí (vybavení domácností, knižní produkce, spotřební vizuální kultura ad.), jsou dnes jejím handicapem–a nepřímým důvodem zvětšujících se formátů i klesajících nákladů.
Protože mě grafika zajímá nejen z profesionálního hlediska a protože její „malost“ sama nevidím, a stále mě proto překvapuje, vybírám pro tuto krátkou polní zprávu čtveřici autorů, z nichž pouze
jeden (jedna) je bezpečně etablovaný, dva působí jako vyučující na
specializovaných školách a jednoho velký nástup na scénu právě
čeká, byť nepůjde o žádné překvapení. Jedná se o Josefa Hájka, Jana
Moravce a Martina Mulače, respektive Markétu Hlinovskou, k jejíž
výstavě v pražském Colloredo-Mansfeldském paláci (GHMP, 2018)
se vrátím v závěru. Všichni uvedení jsou absolventy Ateliéru grafiky 1, tj. školy Jiřího Lindovského pražské Akademie výtvarných umění (činný do roku 2017)–a jisté konceptuální a tvůrčí zázemí sdílí stále, dál už jde ale každý svou vlastní cestou. Způsob, jakým možnosti
grafiky rozehrávají, považuji za v mnohém příznačný–pro to jsem si
je nakonec také vybrala. V prvém případě mě bude zajímat narace,
ve druhém znak, ve třetím smyslovost a v tom posledním–umění.
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Josef Hájek (1976) / Narativ
Teze specifických vlastností vychází z předpokladu, že každé médium má určité
penzum vlastností, které ho od těch ostatních odlišují, a že alespoň jednou z nich
nad ostatními vyniká. Je spojena především s modernismem (greenbergovskou
čistotou médií), ale svou roli sehrává také
v éře postmediality–kategorie, do níž dané
umělecké dílo náleží, pro jeho hodnocení
nikdy nepřestane být směrodatná a mé
dium, které je nakonec samo zprávou, má
logicky dopad značný. Aby byl vynesen náležitý soud, je nutné dílo popsat, jednotlivé
prvky určit a jejich třecí plochy či přechody
interpretovat, jeho konkrétní s potenciálně
Josef Hájek–Lidská podpora, 2012, suchá jehla, 260 × 170 mm

Josef Hájek–Sídliště 1, 2006, akryl na plátně, 2000 × 600 mm

Josef Hájek–Sídliště 2, 2006, akryl na plátně, 2000 × 600 mm

Jan Moravec (1975) / Výsledek pozorování
možným provedením porovnat atd. Řada
z těchto úkonů je nevědomá a intuitivní,
při zpětné racionalizaci se ale samozřejmě
opírá o existující pravidlo či znalost. Grafické umění je tedy ve svém výchozím stavu
chápáno jako dvourozměrný obraz opírající se o princip otisku, tj. matrici nebo
algoritmus, ve vizuální podobě rastr, je to
obraz seriální a samozřejmě technický. Ve
sledu druhém je záležitostí zvolené techniky–a jde o suchou jehlu, linoryt, počítačovou grafiku, jejich kombinace atd. atp.
Řada grafiků by ale dnes, myslím, s chutí
řekla, že grafika je cokoli, že je to všechno,
že matricí může být cokoli, že to může být
všechno–a že otisknout lze mimo jiné také
vlastní mozek (což se nakonec také poměrně běžně děje).
Josef Hájek je z mého pohledu neobjevený fenomén. A i sám jeho ateliér je fenomén. Moje první zkušenost byla zprostředkovaná, týkala se jednak jeho rastrových
maleb, ke kterým se ještě vrátím, jednak
historky z jedněch školních obhajob, u kterých komisi vysvětloval význam krásy ve
výtvarném umění. Jeho „věci“ skutečně
krásné jsou, mají v sobě řád a systém, rastr–
vracím se nazpět–jak v malbě, tak v grafice
vytváří přirozenou síť, či spíše kostru, na
kterou se nabaluje, jíž je nesen, konkrétní,
velice drobný, ale potenciálně nekonečný
narativ. Třeba sídlištní reality, třeba reality
organického uvězněného v programovém.
Jedna z jeho maleb zachycuje babičku v domácích papučích před nákupním centrem.
Jeho ateliér je fenomenální proto, že sám
něco podobného připomíná – je to docela
obyčejná dvojice místností, pravidelných,
bíle vymalovaných, v bývalém továrním
komplexu12. Veškerá nuda uměleckého
provozu však rychle bere za své, poněvadž
jakmile se ukáže jeden obraz, rozvine se
jeden příběh, automaticky následuje další
a další a další. Stopy těch předchozích jsou
přitom stále patrné a vlastně oko (i ruku)
vedou, aniž by se hlava musela nějak zvláště činit. Obžerství vizuality! Pokud je zde
cokoli ke korigování, je to především imaginace. Technika je perfektní–je mi přitom
jasné, že zdání uvolněné expresivity klame
a že radikálně realistické jiskřičky náhodné
nebudou. Jedno překvapení střídá druhé–a konce nevidno. Naštěstí toto není systematický text, nemusím si s tím tedy dělat
starosti a mohu se libovolně ztrácet. Mám
dokonce místy pocit, že některé z dějů
nebyly na papíře ani na plátně, že nebyly
vytvořeny, ale že byly. Jakkoli nepřípadně,
přesto to řeknu–M. C. Escher a jeho nekonečné světy. Jestli je tohle grafické uvažování, pánbůh s námi.

Že grafika není písmo, si uvědomuji velice
dobře. Postupný proces, kterým vzniká,
jeho fázovanost, ve mně ale pořád vyvolává
pocit, který mám právě s textem a jeho čtením spojen–že se jedná o výsledek uvážlivé
činnosti, jehož podmínkou je vědomí možných důsledků. Psát znamená soustavně
porovnávat vnější zkušenost s tou vnitřní,
reálné s imaginativním, a na tomto základě
vynášet soud. Znamená to pojmenovávat
svět, tj. definovat jeho význam, a formulovat jej přitom co možná nejpřesněji. Každá
reálně i imaginativně existující věc, každý
pohyb či pocit má své vlastní slovo. Každé
slovo má své místo v systému. Ke slovům
obyčejně přistupujeme z vnějšku, volíme
je a uchopujeme z bezpečí intelektuální
distance. Tímto vzniká prostor určený
k soustředění. Mysl se zaměřuje na to, co
je vnímáno–sled písmen utvářejících se do
slov pak reprezentuje konkrétní instance
bytnosti. Píšu strom, kopec, řeka, cesta,
dům, kostel, pole nebo nebe. Obrazy však
mohou mít úplně tentýž smysl–také jejich
prostřednictvím přemýšlíme a skutečnosti
(reálné i té fikční) se chápeme. Zkouším
nakreslit strom, řeku a nebe. V obou případech dochází k redukci–k rozložení složitého na jednoduché, na základní konstrukční jednotky, bod, čáru a plochu. Doplněno
barvou vzniká obraz. Výsledek funguje natolik, nakolik po kompresi následuje stejně
intenzivní imaginativní responze.
Jan Moravec sleduje krajinu Vysočiny,
jak jinak?, a snaží se transponovat její
systém–ne systém názvů nebo slov, ale forem, linií a tvarů. Jistě, stále platí, že člověk stojí uprostřed světa, z tohoto světa si
bere to, co potřebuje či uzná za vhodné,
a takto konstruuje celé univerzum. To, co
artikulovaný projev umělce odlišuje od intuitivní existence každého myslícího tvora,
je právě kritický poměr k viděnému, jeho
angažované nahlížení s vědomím kontextu.
Kritičnost ani angažovanost přitom neznamenají automaticky politickou kritičnost
či politickou angažovanost. Znamenají zájem–schopnost se dívat, zohlednit i pominout nabízející se souvislosti. Lidský život
se nijak výrazně nemění, mění se pouze
jeho materiální atributy, tj. grafické prvky.
Přesto či proto jsou on i prostředí, v němž
se žije, nekonečně pestré a bohaté. Janovy
tisky jsou výjimečné, chtělo by se říci mistrovské, tím spíše, že se jedná o kombinaci
suché jehly a měkkých monochromních
monotypů–a exaktní či popisné se tak příznačným způsobem střetává s nezřetelným
a archetypálním. Kombinace o to zajímavější, že Jan vlastní starou Reynkovu satinýrku a pracuje jen několik kilometrů od
jeho statku v Petrkově. Kdyby tak věci zůstávaly na svých místech a žily přirozeným
životem!

Jan Moravec–Krajina, 2004, monotyp, 700 × 500 mm

Jan Moravec–Krajina, 2004, akvatinta, 130 × 90 mm

Jan Moravec–Krajina, 2005, monotyp, 500 × 700 mm
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Martin Mulač (1988) / Smyslovost

Martin Mulač–Apocalypse now IV., Hommage à Sid Vicious, 2013‚ serigrafie, papír, 1000 × 700 mm

Martin Mulač–Apocalypse now V., Hommage à Edgar Allan Poe, 2013, serigrafie, papír, 1000 × 700 mm

Představuji si, že když Josef hovořil se
svými učiteli na akademii o kráse, byla to
krása–jaká? Když se to řekne–krása–přirozeně si vybavím Botticelliho Zrození Venuše
(okolo roku 1485). Spojení s Martinem Mulačem nemůže být na první pohled vzdálenější–jeho „čůrající holky“ a apokalyptické
scénky rozhodně krásné nejsou. Rozhodně
ne. I kdyby stokrát tvrdil, že právě krása
ho zajímá. Jenže–právě o to jde. Krása je
komplexní pojem a tím, co mě na Venuši
fascinuje, je právě její komplexnost, její
hmotnost–tíha toho, co by mělo být lehké,
lehkost toho, co by mělo být těžké, a neschopnost rozdělit tak zvaně formální od
tak zvaně obsahového. Na to konto pochybuji o tom, že to je vůbec kdy možné. Ty její
šílené zlaté vlasy skutečně vykládané zlatými plátky! Její tělo vážící oproti nim nic!
Tíha celého toho zrození–a jeho lehkost.
Výtvarné umění je určeno všem smyslům,
přesto jim samozřejmě dominuje zrak. Oko
toho ale naštěstí zvládá hodně, vidí, tápe,
hladí, přemýšlí a usuzuje. Umí být přísně
racionální–a optické, umí být ale také hmatatelně tender–a haptické. Wilhelm Wundt,
Alois Riegl a všichni jejich studenti o tom
vědí své. Hmatový vjem, pocit dotyku, má
v sobě blízkost a bezprostřednost, jež zároveň evokuje vnitřní smysl, který paralelně
s ním detekuje logická složka zraku, schopná identifikovat základní kontury a rozpoznávat jejich význam. Kompaktnost tohoto
procesu dost dobře rozdělit nelze, co lze, je
pokusit se obojí rozlišit v obraze. A tím se
dostávám k Martinovi–nejednou se mi totiž
stalo, že když jsem jeho práce ukázala neznalému divákovi, reagoval s potěšením na
měkkost jeho „kresby“, na její plastičnost,
vrstevnatost, a na to, co zachycují, skoro nedošlo. Tím nechci říci, že na tom nezáleží,
naopak. Dar jeho způsobu vyjadřování je
podle mého v tom, že na krásu věcí, které
do obecně přijímaného kánonu nepatří,
neupozorňuje zdviženým prstem a neříká–
toto je krásné, ale v tom, že to jako krásné dělá. Protože je to dobrodruh, všechno
přitom staví na hlavu–tiskne bez ustání,
na všechno, opačně, obtiskuje všechno, na
všechno i opačně atd. atp. Barvy ani nepotřebuje, pokud už s nimi ale zachází, pak
toxicky po svém. Jeho obrácený linoryt je
pověstný–výsledkem tisku z rubu je právě
ona tak měkká, haptická, vpravdě humanistická tělesnost. Představuji si Šternberskou madonu a její prsty zabořené do těla
Ježíška jako do těsta.

Markéta Hlinovská (1978) / Srst ve městě

Martin Mulač–Apocalypse now VI., Hommage à Joel-Peter Witkin, 2013, serigrafie, papír, 1000 × 700 mm

V květnu roku 2018 Galerie hlavního města Prahy otevřela výstavu Markéty Hlinovské (1978) nazvanou Srst ve městě. Grafická nestydatost a plnokrevnost celé této
expozice mě upřímně zaskočila. A musím
říci, že si nepamatuji vernisáž, která by
byla podobně radostná. Na jedné straně je
to docela pochopitelné, protože to, že jsou
Markétiny práce dobré, je vidět. Na straně
druhé se zde podle mého připomnělo celé
spektrum obecné systematiky a jejího jak
estetického, tak tvůrčího či imaginativního
základu–a potenciálu. Pokud jsou grafické prostředky obecně chápány jako právě
systematické (konceptuálně, imaginativně
i technicky), pak je to totiž zrovna systém,
co reflektuje. Lidský svět je tvořen věcmi
a kategoriemi, do kterých tyto věci řadíme.
Zvěř do města nepatří–ale žije v něm, protože zjevně užívá jiný systém než člověk. Systém je totiž arbitrární záležitost, byť může
být logický. To, co je budováno logicky,
má–z logiky věci–nutně materiální, tj. estetické provedení. Systematika je výjimečně
estetická. Vybavuji si vídeňské Naturhistorisches Museum a jeho sbírky. A Markéta je
šampionem v její dekonstrukci–nevypadá
to, že by měla jakoukoli postranní agendu,
netváří se politicky angažovaně, nevolá po
změně světa, jeho změny dosahuje pozitivní cestou. A ukazuje, že umění–že grafika–
může být skutečně docela dobře a snadno
oním „zvláštním nástrojem“ vztahování se
člověka ke světu, protože mě učí přemýšlet
o něm, aniž bych o tom věděla–protože mě
vrací do spektra encyklopedického univerza, zároveň mi ale dává k dispozici nástroje
pro jeho revizi. To, že k tomu Markéta používá šablonu a papír a že se soustředí na
věci z běžného života, je už prostě jenom
okouzlující.
S tím vším, co jsem viděla, slyšela a přečetla, docházím k jedinému závěru–grafika
je tak malá, jak malé je umění samo, a tak
velká, jak velké je i ono. Můžeme ji členit,
systematizovat a kategorizovat dle své libosti–přežije to. A navíc nám to všechno
vrátí v malbě, soše, instalaci, videu, fotografii, konceptu, akci a performance–vrátí
nám to v životě.

Pohledy do výstavy Markéty Hlinovské v Colloredo-Mansfeldském paláci (Galerie hlavního města Prahy, 2018)

Poznámky:
1	Vytváření nových světů i využívání uměleckého díla jako mapy svého druhu reflektuje mj. Alva Noë. Action in Perception. Cambridge: MIT Press, 2004. Strange Tools.
Art and Human Nature. New York: Hill and Wang, 2016.
2	Romantismus věčně živý mapuje mj. Maarten Doorman. Romantický řád. Praha: Prostor, 2008.
3	V březnu 2018 proběhla v Muzeu umění Olomouc 1. bienální konference české Společnosti pro estetiku „Unavené umění“, která se právě tvůrčím i kritickým kompetencím věnovala. Odkazuji v tomto směru jednak na záznamy jednotlivých přednášek, které jsou k dispozici zde [https://www.youtube.com/playlist?list=PLPNjTICLanCFL2dIdjYde_i2mGRwhYQlc], jednak na připravované–červnové–číslo časopisu Espes (2019/1), které bude podobně tematicky zaměřené.
4	Kvůli nárokům materiálu (citlivost na světlo, teplotu, vlhkost ad.).
5	Kvůli nárokům řemesla (zručnost a technická zdatnost).
6	Kvůli statičnosti obrazu.
7	Totéž.
8	Pokud pomineme cyklus či sérii s patřičným konceptuálním podmíněním.
9	Kvůli naratologickým omezením (statičnost obrazu podruhé).
10	Ačkoli–a to je odpověď také na všechny předchozí paušalizace–každé omezení uvedeného typu slouží podnícení fantazie. Menší než svět proto znamená také jiný
svět–z výřezu se stává samostatná entita. Stran světa umění–ten je skutečně daleko větší než svět grafiky.
11	Greenberg, Clement. Art and Culture. New York: Hill and Wang, 1961. Kritiku teze přináší mj. Nöel Carroll. The Specificity of Media in the Arts. Journal of Aesthetic
Education. 1985 / 19:4, s. 5 – 20. Medium Specificity Arguments and Self-Consciously Invented Arts: Film, Video and Photography. In.: Millenium Film Journal.
1984/1985: 14/15, s. 134.
12	Je možné, že se od našeho posledního setkání Josef musel přestěhovat jinam, nepochybuji ale, že jeho životní prostor vypadá pořád stejně.
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Laureát Ceny Vladimíra Boudníka, grafik a pedagog na FAMU Jan Měřička získal zkraje
roku 2018 hlavní cenu na Grafice roku 2017. Porota soutěže, ve složení: prof. MgA. Petr
Babák, doc. Roman Franta, M. A. Richard Drury, prof. Zbyněk Janáček, PhDr. Hana Larvová, prof. ak. mal. Jiří Lindovský, PhDr. Eva Neumannová, většinovým podílem hlasů
vybrala pro udělení hlavní ceny Grafiky roku velkoformátový tisk Jana Měřičky Moře. Ocenila nejen dokonalou technickou stránku díla, ale především neotřelé a osobité umělecké
ztvárnění tématu. Pohyb mořských vln vyjádřený zcela úspornými výrazovými prostředky
je naprosto sugestivní jak formální podobou, tak hlavně svou obsahovou výpovědí. Měřičkova grafika má svůj řád a rytmus související s pohybem, proměnností a napětím. Pohyb
a těkavost grafické linie a neustálá proměna vytvářejí nové a nové tvarové variace a odkazují k všudypřítomné nestálosti věcí a jevů.

Jan Měřička
Jan Měřička–Moře, 2017, serigrafie, vel. tisku 1400 × 2450 mm / vel. listu 1400 × 2450 mm

S
Foto © Bára Alex Kašparová

„Moře je jedním z tisků, ve kterých se
snažím jednoduchou lineární kresbou
zachytit svou představu fungování moře jako
nekontrolovatelného živlu. Jednotlivé kresby
fixem na citlivou vrstvu síta tisknu.“

etkali jsme se v listopadovém dopoledni, abychom si v klidu
křižanského ateliéru Jana Měřičky popovídali o jeho tvorbě.
Obklopeni velkorysým prostorem a mnoha a mnoha rolemi
papírů, které skrývají mnohahodinové tahy černým Centropenem,
jsme probrali nejnovější rozpracované grafiky a u kávy, která za
tu dobu vychladla, prolistovali starší autorské knihy. Na pracovní
ploše se rozprostíraly dvě nedokončené grafiky a stěny přilehlých
pokojů nechaly nahlédnout na ta nejstarší Měřičkova díla, na preciznost tradičního japonského dřevorytu nebo přitahovaly oči ke
grafice Josefa Váchala. Knihovna, osvětlena oknem do zahrady, se
při závěru rozhovoru zabarvila do pološera.

Z čeho vycházejí vaše grafiky?
Hodně jsem pracoval s fotografickými záznamy. V poslední době
kreslím modely situací. Ale s výslednou kresbou někdy pracuji, jako
by to byl reálný záznam.

Je grafika obraz?
Grafika je specifická tím, že nejde o snahu vytvořit nějakou iluzi. Grafika existuje od samého začátku třeba jako plán, schéma,
ilustrace do knihy a hlavně jako způsob komunikace prostřednictvím více výtisků. Pak je tu druhá rovina, kterou je „obraz pro
chudé“. Obraz býval drahý, grafika o mnoho levnější. V devadesátých letech se začaly formáty grafiky zvětšovat, až obraz připomínaly. Grafika ale není obraz. Je to zcela jiný přístup. Další
hledisko, které grafiku s obrazem mísí, je způsob tisku. Když se
natiskne grafika na plátno, už se formálně do škatulky „obraz“
může dostat.

Jak se vztahujete k výběru barvy ve svých dílech?
Barva má u mě většinou rozlišovací funkci. Když jsem dělal záznamy prostor, tak jsem si dav rozdělil jako příchozí, odchozí–červená,
zelená, muže, ženy–červená, modrá. Tedy schémata.

Řekl byste, že malbu od grafiky odlišuje i množství vynaloženého času, než dílo vznikne?
Dílo se počtem odpracovaných hodin neměří, to je jasné. Ale trvá
to stejně dlouho.

Jan Měřička
J. M. v ateliéru

Jaký je první tah vaším fixem?
Na začátku je obvykle nějaký koncept. Tím se to usnadní. Pak už
se to spontánně vyvíjí.

Prohlížíme si grafiku, na které jsou lidé koukající se všichni
jedním směrem. Vychází tento motiv z reálné scény?
Ta scéna je fiktivní dav. Pak jsem vytřídil lidi, kteří hledí doprava
a kteří hledí doleva. V oddělených obrazech obrazu je určitý pocit
nejistoty. Obraz se posouvá mimo realitu, protože takhle by se ti
lidé normálně neshlukli.

V těchto grafikách je množství podobných postav. Vycházel jste
z nějakého vzoru?
Když máte takových postav nakreslit tři sta a více, dostanete se
k určitému zjednodušení a takřka k nějakému typu, který pak jen
jemně obměňujete. Hlavní je, aby postavy vypadaly přirozeně. Aby
třeba všechny nestály v dokonalém postoji. Když vytvářím schéma,
tak nemůžu pracovat s perspektivou–tam je rozdíl oproti fotografickému záznamu. Ten je zacílen na to „nejdůležitější“. Moje postavy
jsou všechny stejně velké.
Vaše grafiky zobrazují vlastně docela závažné věci. Výběr postav, které se koukají pouze jedním směrem, by mohl působit
absurdně, ale podtext je daleko tíživější.
Když všechny tyto lidi sesypete do nějakého tvaru, tak si říkáte–jsou
tam vlastně vůbec dobrovolně? Přitom je to stejné, jako když si ote-
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vřete nějaký časopis, kde bude nějaká ekonomická studie a oni vám
tam ty ještě víc abstrahované panáčky narovnají do grafů. Tohle je
vlastně takový graf. Ale přestože tam ti lidé nejsou konkrétní, tak
nějak víc věříte tomu, že jsou to lidi.
Hrajete si s tou civilizací. Podle svého.
Nesnažím se vylíčit tragédii. Realita sama je často ve výsledku absurdní. Není to romantický přístup, kdy je zobrazována ta nejpůsobivější scéna, která je vymyšlená tak, aby se vám vryla do paměti.
Převažuje ve vašem tvůrčím přístupu redukce?
Také vrstvím. Třeba Moře tak vzniklo. Od prvních linií, přes které
se vršily další a v nějakých místech zase další.
Když se vrátím ke grafikám davů, to jsou prozatím vaše nejnovější práce?
Stále pracuji na Moři, to je nekonečná práce. Někde v začátku té
práce je kupodivu fotografie, kterou jsem ale nepoužil. Použil jsem
pouze kompozici z ní. Já k moři moc nejezdím. Tenkrát jsem tam
byl asi před šesti lety a z mola jsem si vyfotil moře s kusem pobřeží.
Z té kompozice to vypadá, jako bych v tom moři stál. A to schéma
z fotografie pokaždé zpracovávám jinak.
Jsou jednotlivé grafické linie Moře náhodné?
V rámci jednotlivé kresby to není nahodilost, je to takový čínský
dřevoryt. Pak se to překrývá a tam už nahodilosti jsou. Vrstev je
tam ale více. Iluze prostoru tu vzniká vrstvením v čase. Když tomu
dáte velký odstup, tak Moře vyzní spíš jako realistická kresba.
Kolikrát Moře aktuálně existuje?
Asi pětkrát. Ale když bych je vystavoval, tak vystavím dvě tři. Když
to visí, tak si to samo řekne, jak to spolu bude komunikovat.
Vaše grafiky působí ohromně lehce. Není v nich vidět spěch–
ten moment, že už je chcete dokončit. Pracujete soustavně na
jedné grafice až do jejího závěru?

Mám jich rozpracovaných víc najednou, abych se z toho nezbláznil
a nezačal to vyšívat. Když se ponoříte pouze do jedné věci, tak by
trpěla.
Kdy si řeknete, že je už grafika dokončená?
Většinou jednu odložím a prohlásím za hotovou.
Upřednostňujete své grafiky bez rámování, nebo pracujete
i s volbou té nejvhodnější podoby adjustace?
Viděla jste mých několik zarámovaných grafik. Jsou na ručním papíře a je z nich už téměř objekt. Ale mělo by to viset nezarámované.
Fotografie vás nikdy více nezajímala?
Já jsem začal s fotografií pracovat, protože digitální fotoaparáty začaly být levné. Představa, že bych si udělal záznam analogovým
fotoaparátem a pak si pořídil zvětšeniny, to by bylo příšerně drahé. Přímá cesta z digitálního obrazu, který jsem desaturoval a pak
v tom hledal ty linky, byla jednodušší. Nikdy jsem se nestaral o vizuální kvalitu vlastní fotky. Byl to prostředek, jak se dostat k těm
informacím. Spoustu času jsem strávil na Rajské zahradě, tam se
ten dav, který mě zajímal, rozprsknul během několika sekund. To
člověk musí vyfotit. Takový dav jinak zaznamenat nejde. Fotografie strašně deformuje. To si ale neuvědomujeme, protože mozek
ten obraz nějak přečte. Pokud z toho záznamu uděláte kresbu,
tak zjistíte, že to nefunguje. Vznikají deformace. Tohle je původní
předloha, screenshot cyklistů. Záznam z náměstí Nebeského klidu
v Pekingu před třiceti lety. Tato grafika je pokus o rekonstrukci události. Ze screenshotu poznáte akorát to, že má někdo kolo. Někde
vidíte, že je to chlap. Někde, že žena. Chlapi měli bílé košile. Z toho
záznamu vlastně ani není zřejmé, co se tam stalo.

Jan Měřička–Je savais que c‘était stupide, sítotiskové fotogramy‚1500 × 2000 mm

Vybral jste si tedy jako námět pro svou grafiku událost, kdy
byly mezi 15. dubnem a 4. červnem 1989 násilně potlačeny
demonstrace v čínském hlavním městě Pekingu.
Ano. V tom videu je scéna, kde už lidi začínají utíkat. Část se jich
hýbe a část zůstává na místě a objevují se zranění. Je to už ta hranice znejistění–křehká hranice mezi všedností a tragédií. Je to pocit
ze současného světa. Kousek od nás se dějí hrozné věci, ale teď
a tady zrovna ne.
Nesnažím se vybudovat tragédii. Ono je to ve výsledku absurdní.
Na vaší další grafice je zase zachycena katastrofa. Kamion,
který byl odstavený na dálnici v Maďarsku a udusilo se v něm
71 uprchlíků–z toho osm žen a čtyři děti. Řidič kamionu utekl.
Ano, to byl impulz k sérii kreseb se společným názvem Kvóta.
Co posloucháte, když tvoříte? Neruší vás to vrčení žárovek ve
vašem ateliéru?
Beru to hodně účelově. Poslouchám BBC 4, abych byl schopný komunikovat se svými studenty. Jsou tam zajímavé věci. Rozhlasové
hry, to je pro mne horší než fakta. Na ty se musí člověk víc soustředit. Bach funguje, Mozart už ne. Nedokážu ale říct proč. Jazz mi
nevadí.
Proč inklinujete k tak velkým grafickým formátům?
Držím figuru, která má přibližně těch 15 cm nebo 17 cm. A když
ta figura bude pořád stejně veliká, tak se pak propojuje s narativem
ostatních grafik.
Jak volíte počet tisků jednotlivých grafických prací?
Jednoduše. Ta dvouapůlmetrová grafika je složená ze šesti sít, takže
člověk nechce, aby byla jediná. Protože občas se něco nepovede.
Takže většinou dělám tak čtyři, abych alespoň dvě dokončil. Ale víc
by mě jich asi nebavilo. A taky by to šlo do šílených peněz. Protože
ten papír je drahý.

Jan Měřička–Kvóta 3, 2017, serigrafie na papíru, 1400 × 2400 mm

Jaké je vaše nejnovější, ač třeba ještě rozpracované dílo?
Tohle je poslední fotogram. Je to užovka. Mršina užovky, kterou
jsem našel přejetou na silnici. Náhodně jsem ji nechal padat na
citlivou vrstvu na sítotiskovém sítu a vytvořil sérii fotogramů. Vždycky se jiným způsobem stočila do tvarů, kterým jsem pak přiřadil
písmové znaky. A nakonec jsem s tímto „písmem“ vysázel větu: Je
savais que c’était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil
en me déplaçant d’un pas. Je to věta z Camusova Cizince. Tam
Francouz Meursault zabije bez zjevného důvodu Araba. Nedávno
jsem četl román alžírského spisovatele Kámela Daúda Meursault,
přešetření, kde je příběh převyprávěn z druhé strany bratrem zastřeleného, který je nakonec rovněž vrahem. Ty pohledy jsou opačné, jediné, co sdílejí, je bariéra nepochopení. Pracoval jsem s tím
pocitem bezradnosti. Věta se při troše úsilí vyluštit dá, ale zjevný
smysl to nedává.

Bára Alex Kašparová
prosinec 2018
fotografie: z rozhovoru, ©Bára Alex Kašparová
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„Tak jsem se dožil 85
let a je příjemné si ještě
něco pamatovat. A tak si
vzpomínám, že jsem kdysi
dělal grafiku a pravda dělal
jsem ji rád. Je to způsob
vyjádření, který mne provází
celý život, který přešel do
jiných technik, ale grafické
myšlení mne neopustilo.
To výtvarné zápolení má
něco do sebe. Hlavně se
člověk nenudí.“
Josef Hampl, leden 2018

osef Hampl je nenápadným umělcem. Můžeme mít pocit, že
jeho dílo známe, jsou to ale vždy jen části nebo ukázky jeho
mnohovrstevnaté, svébytné a v zásadě monumentální tvorby,
které výstavami vyvstávají na povrch.
Josef Hampl přemýšlí a tvoří v cyklech–v do důsledků promýšlených celcích, jejichž podstata tkví v grafičnosti, v poetice papíru,
v hledání „textury univerza“.
Známe zejména tu část jeho umění spjatou s tvůrčími začátky,
s okruhem Vladimíra Boudníka. Setkání s ním nebylo pro Josefa
Hampla jen motivickou inspirací, ale iniciací, počátkem soustavného myšlení uměním. „Každý den vytvořit malou grafičku“ je jeho
krédo–život s tiskem, soutiskem, s materiálem, rozvíjení imaginace.
Umění se stává součástí každodennosti a je všude kolem. V šedesátých letech, kdy Josef Hampl pracuje ve fabrice, tvoří struktury. Zkoumá způsoby tisku–negativní strukturální grafiku, frotáž,
kontratyp, aktivní grafiku, ofset. Zkoumá způsoby kresby. V letech
1967–1990, kdy působil na Akademii výtvarných umění v Praze
jako odborný asistent v grafických ateliérech, se jeho tvorba svobodně vrství v nesčetných formách osobitého a přitom se současností provázaného kresebného projevu–šitá kresba, stříhaná kresba, mikrotužková kresba, perforáž, koláž. Samotný papír nabývá
v díle Josefa Hampla na významu, není jen plochou pro otisk, ale
také efemérním objektem „vrostlým“ do krajiny (v instalacích v se-

dmdesátých letech), je nástrojem nebo objevem formovaným do
geometrických rastrů. Po roce 2010 nachází „papír“ vosích hnízd.
Hmota takového papíru je plastická a zároveň grafická, grafická
svou vnitřní kresbou, texturou, jako mramor nebo travertin. Josef
Hampl ve své pokročilé tvorbě přechází od struktury k textuře,
k textuře ve způsobu, jakým ji vnímá geologie, jako prazáklad neměnné a odvěké stavby hornin, řádu univerza. V geologii textura
vypovídá o vlastnostech horniny, charakterizuje prostorové uspořádání částí nějakého celku a síť jejich vztahů. V případě Josefa Hampla je textura metaforou skladebnosti univerza. Vtělil ji do obrazu
způsobem citlivé, poetické a zároveň racionalizované organizované
práce s papírem. Ve svých souborech vyčerpá skladebné možnosti
jednoho typu textury, logického stavebního řádu. „Vždycky tam je
kruh,“ říká rád s nadsázkou autor. Ale pokaždé jinak. Soustavná
grafická práce plná proměn, jemných fazet a tvůrčího experimentu,
monumentalita souboru děl invenčního zpracování bez časového
a generačního omezení je důvodem, proč se laureátem Ceny Vladimíra Boudníka pro rok 2017 stal právě on.

Josef Hampl–Recyklace I, 2015, rozřezaná litografie, 1000 × 700 mm

Josef Hampl–Recyklace II, 2015, rozřezaná litografie, 1000 × 700 mm

Eva Bendová
členka poroty Ceny Vl. Boudníka

Josef Hampl–1961, aktivní grafika, 145 × 145 mm
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Co všechno se pro tebe změnilo po skončení komunistického
režimu? A co po odchodu z Akademie?
Jakmile jsem se uvolnil, začal jsem velmi intenzivně pracovat. Měl
jsem před sebou několik možností vystavovat, vyjíždět do zahraničí.
V roce 1992 jsem měl výstavu v Museum of Art of Michigan v Ann
Arboru. Z pohledu dnešní generace nic světoborného. Ale já jsem
narozen v roce 1932 a většinu života jsem prožil ve zřízení, kde volný pohyb směrem západním byl nežádoucí. Pro mne to byla velká
událost. Viděl jsem Chicago, Washington a samozřejmě New York.
Paráda, muzea, mrakodrapy, muzika v Chicagu, nekonečné
brouzdání po New Yorku, kdy nám bylo líto peněz za hotel, když
ho tak málo využíváme. V Ann Arboru jsem vystavoval šitá plátna.
Jak jsi došel k šitým kolážím?
To šití se vloudilo do práce přes kresby, které jsem perforoval rádlem. Ta stopa je velmi podobná stopě po šicím stroji a nit dodala
kresbě určitou variabilitu, neukončenost. Já jsem totiž nesetrval po
těch strukturálních počátcích jen u informelu. Měl jsem dlouhé období inklinace ke geometrii. Kresby s použitím rádla jsou vlastně
ukončením té etapy. Od šití papíru jsem přešel k šití plátna hlavně
z technických důvodů. Na kloboukové plátno, které jsem používal,
se dalo také kreslit tužkou a tuší. Později jsem začal používat japan papíry atd. Horizontální šití mi vytváří základní osnovu kresby
i jemný strukturální prvek. Do toho jsem pak dále zasahoval ať už
malbou, nebo kombinací s dalšími materiály. První věci vznikaly
na začátku osmdesátých let a poslední v roce 2008. Trvalo to skoro
30 let.
Kdo z dalších českých i zahraničních umělců tě zajímal nebo
dosud zajímá?
Z českých umělců jsem obdivoval a mám rád práce Ladislava Čepeláka, Zdeňka Sýkory, Aleny Kučerové, kamaráda Eduarda OvJosef Hampl–Na jedno téma I, 1991, šitá kresba, 2000 × 900 mm

Josef Hampl–Na jedno téma II, 1991, šitá kresba, 2000 × 900 mm

Rozhovor s Josefem
Hamplem
Jiří Machalický
Jak jsi došel k aktivní a strukturální grafice a kdy ses seznámil
s Vladimírem Boudníkem?
Zpočátku jsem používal klasické grafické techniky: suchou jehlu,
linořez, dřevořez. Koncem padesátých let jsem se seznámil s Vladimírem Boudníkem, a to na jeho legendární výstavě v továrně Aero
ve Vysočanech, kde pracoval. Já jsem pracoval ve vedlejší továrně
Pragovce. Jeho grafiky pro mě byly šok. Něco nevídaného na tehdejší dobu, jak technikou, formou, barevností, tiskem… Spřátelili
jsme se, začali se scházet a debatovat, prakticky denně. V místní vysočanské hospodě Na zastávce, cestou z práce, u Boudníka doma.
Já jsem pomalu začal zkoušet Boudníkovy techniky. Nejprve aktivní
grafiku a později struktury. Poté, co jsem cítil, že jsem tento postup
zvládnul, jsem se snažil od Boudníka odlišit, najít si vlastní projev,
tak vznikly negativní tisky, kontratypy a další pokusy.
Co pro tebe znamenalo seznámení s Bohumilem Hrabalem
a Jiřím Kolářem?
Do hospody za námi chodíval pan Hrabal. Ten nás v našem úsilí
podporoval, někdy i finančně. Navštěvovali jsme ho u něj doma
„Na hrázi věčnosti“. Tam se vedly nekonečné hovory o všem možném. Pan Hrabal předčítal ze svých prací a zalévalo se to konvemi
piva. Boudník mne seznámil také s panem Kolářem. Chodíval mu

Josef Hampl–1962, aktivní grafika, 180 × 165 mm

ukazovat své práce a já chodil s ním. Kolář se zajímal, co dělám,
půjčoval mi knihy, abych se poučil o moderním umění. Seznamoval jsem se s jeho báječnými kolážemi, poslouchal jeho vyhraněné
názory na výtvarné umění. Měl jsem v životě štěstí na lidi, kteří na
mne měli dobrý vliv a byli pro mne příkladem svou kreativitou.
Jak tě inspirovalo prostředí továrny?
Doba byla podivná a továrna měla na mne a na Boudníka paradoxně blahodárný vliv. Byla tam spousta nekonvenčního materiálu, struktury, nálezy ve šrotu a odpadu. Vše lákalo použít k práci.
Různé laky, jejich škraloupy atd.
Co ti přinesla práce na pražské Akademii výtvarných umění?
Mohl jsi tu kromě pedagogické práce rozvíjet své vlastní grafické metody?
Po sedmnácti letech v továrně přišla zásadní změna. Nastoupil
jsem na AVU do grafické dílny jako brusič litografických kamenů.
Dílna byla součástí grafického ateliéru, který tehdy vedl prof. Vojtěch Tittelbach a docent prof. Ladislav Čepelák. Teprve tam jsem
začal dělat litografii, lept atd. Měl jsem možnost využívat vybavení
školy (kontrapres) pro své experimenty. Důležitý byl pro mne také
kolektiv mladých lidí. Mnozí z nich se stali zajímavými osobnostmi
české grafiky. Zažil jsem příchod Jiřího Johna a Miroslava Černého,
to už jsem pracoval jako asistent a tiskl jsem se studenty diplomové
práce. Po roce 1989, po odchodu prof. Čepeláka, jsem ještě spolupracoval s Daliborem Chatrným, s kterým jsem byl dříve dlouhá
léta ve styku. Poměry se ale natolik změnily, že pro mne bylo lákavější odejít do důchodu a být konečně svobodný. Pracoval jsem na
AVU 24 let.

Josef Hampl–1960, strukturální grafika‚150 × 235 mm
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Fotografie z předávání Ceny Vladimíra Boudníka,
14. února 2018, Clam-Gallasův palác v Praze,
Josef Hampl, prof. Eva Kislingerová,
Mgr. Kateřina Obozněnková, Ing. Michal Najman

K
Josef Hampl–1963, strukturální grafika, 385 × 290 mm

Josef Hampl–1963, strukturální grafika, 390 × 300 mm

čáčka, Dalibora Chatrného, samozřejmě Jiřího Koláře a Vladimíra
Boudníka a z mladších práce Mikoláše Axmanna a Lenky Vilhelmové. Ze zahraničních jsem obdivoval umělce ze skupiny Zero,
s nimiž jsem měl možnost se dokonce setkat. S Günterem Ueckerem jsem navázal i bližší vztah. A také mne vždycky okouzlovala
japonská grafika.
Co pro tebe znamenala účast na mezinárodních zahraničních
výstavách a ceny, které jsi dostal?
Po léta jsem se zúčastňoval nejrůznějších zahraničních výstav
a různých bienále grafiky. Pro mne to byla jednodušší možnost
sebeprezentace než v domácím prostředí. Má životní cesta byla
značně solitérní a měl jsem malou možnost zaujmout pozornost
českých teoretiků. Složky StB jsem zajímal mnohem více, protože
nebylo žádoucí vystavovat v zahraničí individuálně, bez podpory
Svazu výtvarných umělců. V zahraničí vnímali pouze mou práci.
Tam jsem získával i různá ocenění. Bylo to pro mne určité zadostiučinění a vědomí, že má práce není úplně marná.
Která svá tvůrčí období považuješ za nejdůležitější a co děláš
v současnosti?
Ze všech tvůrčích období považuji za nejdůležitější šedesátá léta
a pak dobu šitých kreseb a koláží. V současné době pracuji na cyklech recyklačních koláží.
listopad 2018
Poznámka redakce: Pan Josef Hampl nás opustil 25. března 2019, rozhovor s Jiřím
Machalickým byl tak poslední, který poskytl. Čest jeho památce. Děkujeme

Josef Hampl (*1932 †2019)
Josef Hampl obdržel v únoru 2018 prestižní Cenu Vladimíra
Boudníka, která se uděluje za významný tvůrčí přínos
v grafické tvorbě. Veřejnosti je znám jako autor koláží, malíř,
sochař, grafik a tvůrce landartových projektů. Jako průkopník
originální techniky šitých koláží je zastoupen v mnoha
zahraničních sbírkách. V aktuálním vydání Grapheionu vám
přinášíme vzpomínkový text na tohoto výtvarníka. PhDr. Eva
Bendová–členka poroty Ceny Vl. Boudníka – obhajuje udělení
ceny za mimořádný přínos grafickému oboru, Jiří Machalický
uskutečnil s mistrem pro Grapheion poslední rozhovor
a PhDr. Jiří Bernard Krtička přispěl nekrologem o významu
osobnosti Josefa Hampla.

rátce před svými sedmaosmdesátými narozeninami pokojně zemřel ve svém venkovském domě
v Hrušově všestranný tvůrce a objevitel
nových uměleckých postupů Josef Hampl.
Od počátku šedesátých let náležel k talentovaným protagonistům české strukturální
abstrakce na poli grafiky i malby. Koncem
desetiletí se jeho výtvarný názor změnil,
nikoli však autenticita jeho tvůrčího hledání.
Josef Hampl se narodil v Praze 17. dubna 1932 v rodině pánského krejčího. Po
zrušení živnosti svého otce nastoupil v padesátých let nuceně na dělnickou práci
v podniku Praga ve Vysočanech. Při tom
soukromě studoval na Škole dekorativních
umění u prof. J. Masáka. Rozhodujícím impulzem pro jeho ranou tvorbu se stal kontakt s Vladimírem Boudníkem, který byl
zaměstnán rovněž ve Vysočanech, v sousední továrně Aero. Na setkání z roku 1959
Hampl později vzpomínal slovy: „Boudník
byl velmi silná osobnost a měl na mou
práci velký vliv. I když jsem se bránil napodobovat Boudníkův rukopis a technické
postupy, prošel jsem prakticky jeho názorovou i technickou školou.“
Inspirován Boudníkem opustil figurativní tvorbu i tradiční grafické postupy
a přiklonil se k abstrakci a inovativním
technikám–aktivní a strukturální grafice.
Postupně začal nacházet svůj osobitý projev. Jeho typické strukturální matrice jsou
vytvořeny kompozicí vláken a útržků textilií různé jemnosti a textury, fixovaných
nitrolakem na kovovou desku. S oblibou
pracoval tzv. negativním tiskem, tj. tiskem
světlou barvou na černý papír, jindy používal slepotisk. Tvořil též metodou přímého
otisku zkorodovaných plechů. Vyvrcholením jeho strukturálně grafické tvorby je
cyklus Planety (1967), kde dosáhl mísením
laků s odlišnou dobou schnutí mimořádně
subtilních a bohatých struktur.
V průběhu šedesátých let se Josef Hampl
zabýval rovněž abstraktní malbou a začlenil se do historicky významného proudu
české strukturální abstrakce. Pro jeho ma-

lířský postup jsou charakteristické struktury, vytvářené přidáváním sypkých příměsí
nebo škraloupů ze zaschlých laků do pojiva. V téže době se intenzivně věnoval také
technice frotáže, prováděné na různých
reliéfních površích včetně vlastních strukturálních maleb. Vzniklé kresby, označované jako monofrotáže, někdy dotvářel
navalováním barvy z válečků různé šířky.
V této linii Hamplovy tvorby dosáhl největšího ohlasu cyklus Židovský hřbitov (1967),
který vznikl frotáží pryskyřičných odlitků
hebrejských nápisů ze starých židovských
náhrobků.
V roce 1967 získal Josef Hampl místo
instruktora v grafických dílnách Akademie
výtvarných umění, kde setrval až do roku
1990. Zde vyvinul techniku kontratypu–
monotypu tištěného na litografickém lisu.
Série kontratypů s rastry (1968), založená
na geometricky uspořádaných vertikálních
a horizontálních rastrech, signalizuje zásadní předěl v jeho uměleckém vývoji–obrat od expresivní abstrakce k racionálnímu
a úspornému uspořádání obrazové plochy.
Nové směřování se naplno projevuje v geometrizujících kresbách, malbách a reliéfech
ze sedmdesátých let, jimiž se umělec načas připojil k proudu konkrétního umění.
Osobitou autorskou technikou Josefa
Hampla se v první polovině sedmdesátých
let staly šité koláže z vrstvených papírů
různých druhů a zabarvení, vzájemně prošitých buď kancelářskými sponkami, nebo
pomocí šicího stroje. Jejich kompozice odrážejí autorovo tíhnutí ke geometrické racionalizaci. Šité koláže byly předstupněm
šitých kreseb, tvořených v nejčistší formě
světlým plátnem prošitým černými nitěmi. Šité kresby, zavěšené volně v prostoru
na způsob japonských svitků kakejiku, se
v řadě Hamplových výtvarných inovací
staly projevem nejoriginálnějším a nejvíce
oceňovaným. Dlouhé prameny jejich volných nití, jemně se pohybující v proudění
vzduchu, znamenaly vysvobození z racionální přísnosti a vrátily do díla aspekt náhody a nespoutaného života.

První zahraniční výstava Josefa Hampla
se konala roku 1967 na Staré radnici v německém městě Erkelenz, koncem šedesátých let vystavoval ještě na dalších místech
v Německu, Rakousku a Belgii. V následujících dvou desetiletích normalizačního režimu byly jeho možnosti vystavovat doma
i v zahraničí značně omezeny. Po roce
1989 se naplno vrátil na výtvarnou scénu
a své dílo prezentoval řadou samostatných
výstav doma, v Evropě i ve Spojených státech. Závěrečných pětačtyřicet let života
strávil po boku své ženy, fotografky Hany
Hamplové. Do posledních dnů tvořil v podkrovním ateliéru v malebné venkovské chalupě v obci Hrušov u Benátek nad Jizerou.
V tomto domě se jeho život také uzavřel
dne 25. března 2019.
Josef Hampl náleží k výrazným uměleckým osobnostem, které na přelomu padesátých a šedesátých let navzdory nepřízni
komunistického režimu iniciovaly široký
proud expresivně abstraktní tvorby, kterým
se české umění rovnocenně připojilo k soudobému evropskému informelu. Na počátku tvůrčí dráhy byl podobně jako mnozí
jeho vrstevníci inspirován charismatickou
osobností Vladimíra Boudníka, od něhož
se mu dostalo osobní rady i povzbuzení.
Na sklonku šedesátých let se jeho výtvarný
názor výrazně proměnil, aniž by to však cokoli ubralo na intenzitě jeho hledání v oblasti nových možností výtvarného projevu.
V řadě autorských inovací, které během
života objevil a rozvinul, je nejvíce obdivována technika šité kresby. Za originální
přínos v oblasti umělecké grafiky byla Josefu Hamplovi sice opožděně, ale právem
udělena loni Cena Vladimíra Boudníka.

Jiří Bernard Krtička
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Jaroslava Severová–výstava v Galerii Hollar, 2018

SČUG Hollar Jaroslava Severová Znovu od začátku: prostor, světlo, znak,
4. 10.–28. 10. 2018
Galerie Synagoga Hranice Jaroslava Severová JMÉNO, ZNAK
22. 11. 2018–13. 1. 2019
Dvě výstavy Jaroslavy Severové představily
rozsáhlou sérii digitálních tisků z let
2017–2018, z nichž je patrná autorčina
snaha připomenout, že pochopení obrazu
generovaného počítačem, stejně jako
jakéhokoliv jiného, nelze redukovat jen na
jeho formální stránku, protože i do tohoto
typu obrazu umělec promítá své individuální
východisko, stejně jako osobní interpretace
vědeckého či jiného poznání.

Jaroslava Severová–Rensponsoria temnot 6, počítačová grafika

A

utorka si v minulosti dokonale
osvojila techniky kresby i hlubotisku, v šedesátých a sedmdesátých
letech 20. století pracovala s jednoduchými
geometrickými tvary, rozleptávala kovové
desky na části, pohybovala s nimi a přeskupovala je; tiskla na papír různé variace,
které byly záznamem nějakého děje: cykly
Rozpadání, Růst, Změna. Elementární
tvary čtverce, trojúhelníku nebo kruhu
předjímaly první strukturovaná pole v pohybu. Zároveň zachycovaly jemné rozdíly
v pozorování určitého předmětu nebo jevu,
a právě tyto nuance se staly vlastním principem její práce; sama říká: „Jde o zlomky
času, které následují, jestliže pozorně něco
vnímáš. Je to ten okamžik složený z drobných chvil, pořád to a teď.“ Její hloubavá
povaha a experimentátorský duch ji později přivedly ke konceptuálnímu pojetí zvolených témat a následně k použití počítače.
Uvědomuje si, že hlavním tématem její
tvorby je statický obraz, který zachycuje
proces. Počítač nabízí mnoho podnětů i určitý druh estetiky, podstatou zůstává realizace konečného záměru, ostatně jak popisuje autorka: „Přemýšlela jsem o způsobu
zobrazení, aby to bylo něco doopravdy,
něco jako schéma, plán nebo dětská kresba, nebo jako znak, písmeno.“ Jaroslava

Severová neobjevuje krásu a dokonalost
počítačových programů a jejich možností,
ale zajímá se o vlastní vyjádření v podobě
zachycení signálu či fáze časové sekvence,
jakéhosi procesu mizení nebo naopak zjevení reálné situace. Severová projektuje
struktury vlastního otevřeného systému,
jež tiskne na papír jako hodnoty fyzikálních veličin závislých na čase; tyto signály
se stávají metaforami krajin, myšlenkových
map či zobrazení iluzí prostoru, které nás
nutí přemýšlet o neurčitosti vnější skutečnosti nebo naopak přílišné přesnosti jejího
promítání do našich životů.
Zaměříme-li se na předmět a vlastnosti
inkoustových znaků na obrazech Jaroslavy Severové, uvědomíme si, že inspirací
může být i tradiční persko-arabské písmo,
které poznala v rámci své pracovní cesty
v roce 2010 v tureckém Istanbulu. Autorka záměrně nepracuje s videem, zabývá se
statickým obrazem, jehož prostřednictvím
evokuje izolované okamžiky, intervaly, které vytváří topologický prostor. Její podrobný pohled je soustředěn na význam detailu
za hranicí viditelnosti zobrazovaných reál
ných procesů, na zaznamenávání sledů
událostí, jež výsledný obraz tvoří, a přesto
z něho v závěru unikají.
Jednoduchý princip ve zvětšeném výřezu
struktury písma proměňuje zdánlivé maličkosti ve světelná pole, ve smyslová data
skutečných věcí. Jaroslava Severová ukazuje, že často něco nepatrného může způsobit
změny v našem způsobu vidění, např. Slepá skvrna, Sedm, Zprávy, Světlo, Prostor,
Linie, v němž se utváří význam děje v závislosti na uspořádání černé a bílé barvy.
Součástí většího celku se stává série tisků
Semena, jež vznikla zvětšováním chyb
a nedokonalostí původně přesných tvarů.
Vizuálně vyvolávají v naší mysli představu
zárodku rostliny i procesu klíčení závisejí-

cího na vnitřních a vnějších podmínkách.
Mezi nejdůležitější vnější faktory tohoto
procesu patří i světlo nebo tma. Motiv zastřeného okna vzbuzuje pocit divákovi známý z každodenních situací vnímatelných
smysly: prosvětlenosti, tepla, jemnosti barvy, hrubosti látky, vůně květin, hladkosti
květináče, jeho lesku i stínu. Chybí zde prostorové vztahy, které vyjadřují prostorovou
orientaci v místě, kde se nacházíme. Pohled do autorčiny pracovny uzavírá okno,
jež vidíme na obraze. Když přistoupíme
ke skutečnému oknu a odhrneme závěs,
za oknem spatříme panoramatický pohled
do zahrad prvorepublikových vil, vnímáme
štít barokní sýpky, zbytek statku nacházejícího se v blízkosti, na jehož pozemku
byly postaveny eklektické bytové domy. Je
to vlastně nadhled do zvlněné krajiny, do
otevřeného prostoru města orámovaného
oblohou.
Jaroslava Severová se zabývá obrazem,
mezi prvními v České republice1 začala
používat digitální technologie a počítač
jako nástroj k vyjádření svého výtvarného
názoru. Na počátku devadesátých let vybudovala v rámci předmětu Výtvarná tvorba–počítačová grafika pracovnu pro digitální tisk na ČVUT v Praze a paralelně se
svou uměleckou tvorbou předávala nabyté
zkušenosti studentům architektury. V současné době působí na Univerzitě v Hradci
Králové. Její díla jsou zastoupena v mnoha
českých i světových galeriích.
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Jaroslava Severová
(* 1. dubna 1942, Praha) je česká grafička a pedagožka,
vedoucí ateliéru oboru Grafická tvorba–multimédia
na Univerzitě Hradec Králové. Studovala na Akademii
výtvarných umění v Praze (prof. J. Horník, V. Tittelbach,
1960–1966). V letech 1992–2008 byla pedagogem na
Institutu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT v Praze
a roku 1995 byla jmenována docentkou (AVU, Praha).
Od roku 2005 působí na Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové, katedra výtvarné kultury, kde je garantem
oboru Grafická tvorba–multimédia.
V roce 2005 získala Cenu Vladimíra Boudníka za osobitý
a nepřehlédnutelný podíl na rozvoji soudobé české
grafiky.

Jana Šindelová
1 Zdeněk Sýkora vystavoval v roce 1965 poprvé počítačové struktury, na
kterých spolupracoval s matematikem Jaroslavem Blažkem, digitální tisky
Josefa Jankoviče a Jaroslavy Severové a jejich studentů byly prezentovány
na výstavě Počítačová grafika v Galerii Hollar v Praze v roce 1996, výstavu
připravil kurátor Jiří Machalický.

Jaroslava Severová–ProstorYi

Jaroslava Severová–Čtyři, počítačová grafika
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Lubomír Krupka
laureát Ceny za autorskou knihu
v soutěži Grafika roku 2017

V ruční sazárně při sazbě Falešných bankovek

V roce 2018 v rámci soutěže Grafika
roku 2017 zvítězil v kategorii autorské
knihy titul Falešné bankovky, což je
knížka vámi nejen kompletně vyrobená, ilustrovaná a svázaná, ale dokonce opatřená vaším autorským textem.
V úsměvném, a přitom strhujícím příběhu se mihne postava svérázného
všeumělce Josefa Váchala. Sehrál tento
zarputilý milovník tabáku, ezoteriky
a knih určitou inspirativní úlohu ve vašem profesním životě?
S Váchalovým dílem jsem se potkal poprvé ve strojopisné xeroxové kopii Očarované Šumavy, ze které jsem si moc dobrou
představu o jeho díle udělat nemohl. Po
dalších letech mi jeden antikvář nabízel
k prodeji za z dnešního pohledu směšných
20 000 Kčs jeho knihu o strašidlech a jen
jsem fascinovaně zíral! To už bylo něco jiného. Kromě jeho díla mě fascinoval jeho
životaběh. Výtvarná, literární a řemeslná
míza se v něm smísila a vydala úžasné dílo!
Vyučil jste se ručním sazečem a později knihařem, absolvoval jste Střední
průmyslovou školu grafickou, kde jste
též poznal svou budoucí ženu Miroslavu. Minulý režim však kulturu krásné
knihy považoval za jeden z buržoazních
přežitků a vydávání bibliofilií nebyl vůbec nakloněn. Jak jste mohli s manželkou naplňovat v těchto podmínkách své
představy o knihařství jako uměleckém
řemesle?
Ediční činnost nepřicházela v úvahu,
u knihařského řemesla to šlo. Nebylo nijak
protirežimně zaměřené, a jestli si pár desítek knihařů vázalo knihy z té materiálové
bídy, tak to nikomu nevadilo. A hlídáni
jsme stejně byli jistým pánem, který nám

uváděl výstavy!! Až později se situace s vazebním materiálem trochu zlepšila díky
Výzkumnému ústavu kožedělnému v Otrokovicích, kde se řešila výroba usní pro
restaurátorské účely. Díky Lyře Pragensis,
která měla na vydávání bibliofilií požehnání od vrchnosti, jsme tu a tam nějakou
šanci dostali. I když člověk může dnes mít
proti tehdejší ediční činnosti Lyry opravdu
velké výhrady, stejně to byl v té Husákově
farmě zázrak! A materiálová nouze ještě
neznamená, že musí vznikat špatné věci!
Ale tehdejšími pracemi bych se po výtvarné
stránce moc nechlubil!
V osmdesátých letech jste společně se
svou paní vedl knihařskou živnost pod
formální záštitou Českého fondu výtvarných umělců. Po roce 1989 jste
se rozhodl nakoupit tiskařské stroje
a zavedenou knihařskou dílnu rozšířit
o soukromou tiskárnu. Co vás přivedlo
k tomuto na první pohled odvážnému
podnikatelskému rozhodnutí?
To je na dlouhý povídání. A jakýpak podnikatelský rozhodnutí! Prostě nám bylo líto
to nechat hodit do šrotu! Kdybyste tomu rozuměl a viděl, jak to šlo všechno do kopru,
tak byste taky zaplakal! Tak šílená neúcta
k té dlouholeté tradici, jak se všechno likvidovalo, to se nedá popsat. Jak se ti všichni
kormidelníci polygrafického průmyslu bili
v prsa, že se postaví velké muzeum a tam
se všechny ty historické poklady, počínaje
ještě stále fungujícími rotačkami a konče
titulkovými stroji, zachrání, to vzalo brzy za
své. O stavovské cti ani nemluvě… Nám se
podařilo zachránit jen to, na co byly finanční prostředky. Byl to Cylinder-Heidelberg,
tastr, automatické linky Monotype, Supra-Monotype, titulkové stroje značky Ludlow

staré i nové, všechno včetně matric, prostě
kompletní technologii knihtisku. V současnosti jsme si ponechali jen Supru-Monotype včetně matric na ruční sazbu a všechno
ostatní jsme věnovali Národnímu muzeu,
které to všechno nechalo zrestaurovat a vše
je pečlivě uloženo v depozitářích v Terezíně!
Aspoň že tak! A proč to všechno? No prostě proto, abychom si, když už ta všechna
řemesla známe, dělali knížky podle svých
představ. A hlavně, k tomu se přiznám bez
mučení, když si to děláme všechno sami,
tak je to všechno podstatně levnější!
V roce 1997 jste knihařské a tiskařské
podnikání rozšířili ještě o nakladatelství Ve stráni, zaměřené na vydávání
bibliofilií. Měl jste v té době nějakou
jasnou ediční vizi, anebo vám šlo především o radost z vytváření krásných knih
a s tím spojené dobrodružství?
No, to jste nazval docela výstižně. To je
opravdu dobrodružství. Jdete za nějakou
svou vzdálenou představou a klopýtáte přes
všechny překážky a někde na obzoru nejistý výsledek. Ať je to čerpání papíru, ruční
sazba, tisk, hodně řemesel, které se musíte
naučit. Lití písma, to je to samý. Seženete
člověka, který to ještě umí a je ochoten vám
poradit, prima. A knihtiskař, vždyť to je jen
empirický řemeslo, o zkušenostech, když
víte, jak to má správně vypadat, o citu pro
věc a mít zájem se to naučit. Mám zkušenost, že každý řemeslo v základu se intenzivně naučíte do roka, máte-li tu možnost.
Fachman z vás ale bude až po dlouhých
letech. A fakt máte pravdu, je to krásný dobrodružství a já se královsky bavím…
Josef Váchal byl sice všeuměl, avšak papír pro své tisky sám nevyráběl. Nakupoval jej nejraději v prášilské ruční papírně Eggerth, jejíhož zániku při požáru
v roce 1933 trpce želel. Vy naproti tomu
tisknete většinu svých knih na rustikální ruční papír vlastní výroby. Je za tím
touha po absolutní soběstačnosti, nebo
spíše ambice vyrobit vždy papír individuálního charakteru, souznící s výtvarnou koncepcí celé knihy? Kde jste se
vyučil tomuto mizejícímu řemeslu a jak
jste si opatřil potřebné nástroje?
Dodnes jsem vděčnej losinský papírně za
to, že se s tím jejich plechovým papírem
tak akorát mohlo na divadle dělat hromobití, a ještě ke všemu byl špatně proklíženej
a nepřirozeně bílej tak, že na něj výtvarníci
nechtěli tisknout. A to jejich jednání, to snad
odradilo každého. Dnes každoročně vážeme bibliofilie na losinském papíru pro zahraniční nakladatelství a ten bych si také za
rámeček nedal. Asi se tam moc nezměnilo.
Tak si řeknete, když se to naučili oni, tak se
to naučím taky, vždyť je to jenom řemeslo.
Tak to asi má být: když je ruka Páně otevřená! V životaběhu jsme dostali šanci se to
naučit, a tak jsme ji využili. Podívejte, pro
mě je ručně čerpaný papír materiál, který
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nese ve své nedokonalosti člověčinu. Prostě ten budoucí arch není nikdy dokonalý,
i když se o to člověk snaží sebevíc. A to se
mi právě líbí, ty prvky nedokonalosti, které
se snažím co nejvíc potlačit, a přece tam budou stále vidět. Strojový papír, to je pro mě
nuda! Dnes se tisknou bibliofilie na šuntu,
kde je víc hlíny než vlákna. Proti gustu žádný dišputát. Ale k vaší otázce. Prvotní inspirací byl brněnský J. H. Kocman. Ten poskytl
vyčerpávající informace o stavbě sít a vše kolem toho. První tři síta jsem si postavil sám,
fungují krásně dosud, později jsem si nechal
udělat veliké od pana Čmehlíka z V. Losin.
No a zkoušíte to tak dlouho, až se to naučíte.
Jen vás neúspěchy nesmí odradit!
Čím je ruční papír vaší výroby charakteristický? Jak se liší například od tradičního ručního papíru z Velkých Losin?
My si čerpáme ruční papír vždy cíleně jen
pro vlastní potřebu a na určitou zakázku
nebo přímo na určitou bibliofilii. Zásadně
používáme kvalitní výchozí surovinu, jako je
bavlna, len, kozo a v současné době nejvíce
konopí, a téměř výhradně v jejich přírodních
barvách a jejich kombinacích. U melírovaných papírů ještě pravé hedvábí a jednou
jsem v holendru přimlel i staré džíny. Čerpáme nyní většinou formát 45 × 65 cm a z něj
odvozujeme další formáty. Rámcově se jedná kolem dvou set archů jednoho druhu.
Při vydávaní krásných knih zvete ke
spolupráci různé výtvarníky, kteří doprovázejí vaše knihy originálními grafickými listy. Podle jakého klíče si umělce vybíráte?
Mám jednu zásadu: nevyhledávám spolupráci s tzv. profláknutými výtvarníky. Hledám lidi, kteří jsou téměř neznámí či málo
známí nebo spíš bych to nazval méně používaní. Vím, komerčně je to zcela špatně,
ale zde není v první řadě finanční zisk. Jako
příklad bych uvedl basistu Ondřeje Balcara, který pro nás ilustroval Kafkův Ortel
nebo Hadí prostopášnost Ibuse Masujiho,
Oldu Hameru s jeho Májem nebo Pábiteli. Dalším příkladem je Eva Čapková, jejíž
ilustrační doprovod k titulům E. A. Poe:
Havran, F. Langer: Vnitřní zrak, Máchův
Máj či k Apollinairovu Pásmu patří k perlám námi vydaných bibliofilií.
Některé ze svých knih jste ovšem ilustroval vy sám, a to pozoruhodnými
inovativními technikami. Připomínám
například Kůrovce, ilustrovaného otisky smrkového dřeva s labyrintem kůrovcových chodbiček, nebo Pavučiny, kde
jsou ilustrace vytvořeny z pavoučích sítí.
Ve své Vosí knize jste na papír aplikoval materiál vosího hnízda s proměnlivými barevnými odstíny. Dá se říci, že
inspiraci hledáte zejména v přírodních
strukturách a materiálech?
To nevím, jestli jsou to inovativní techniky,
to určitě už někdo někde zkoušel, ale to nevadí. Pokusíte se tomu dát novou formu,

Lubomír Krupka–H. v. Hofmannstahl: Zemětřesení v Chile, bibliofilie

Lubomír Krupka–Pavučiny, bibliofilie

nový pohled, snad to zformovat do podoby
knihy, v které se dá listovat, vizuální vjem
rozšířit i o ten haptický. V přírodě tyto hmyzí artefakty nenávratně zaniknou, tak snad
jsem měl přání jim ten život trochu prodloužit, nevím. Příroda nikdy nezklame.
Bude to znít trochu, ne trochu, ale hodně
pateticky, tedy jak mám jako člověk velmi
soucítící s přírodou působit na okolí než
tím, jak to cítím–třeba v podobě autorských
knih na přírodní téma? Domnívám se, že
autorská kniha je pro budoucnost velké
téma, protože není tematicky, literárně,
materiálně ani jinak omezena a přístupna
každému.

jsou, ty to nezajímá. Nové oficíny ani noví
nakladatelé se nerodí.

Vyrobit krásnou knihu je radost, ale
prodat ji je starost. Kolik lidí je u nás
dnes schopno kvalitní bibliofilii nejen
esteticky ocenit, ale vydat i nemalý obnos za její pořízení? Můžete porovnat
bibliofilskou poptávku v naší zemi s trhem německým, s nímž máte zkušenosti?
Asi jde o to, jestli to děláte tak, aby po tom
lidi toužili. To zaprvé. Zadruhé tam musí
být nějaké notoricky známé jméno. Zatřetí
dnes musíte věc drze a neomaleně vnutit
a do nebes vychválit, i když to nestojí za
nic. Musíte být všude vidět, slyšet, snad
i cítit… říká se tomu dnes píár. Já na to nemám ani prachy, ani žaludek. Pár lidí se
najde, kterým se tyto věci opravdu líbí. Dají
se do toho ukládat peníze jako investice.
Ale s knihami se jako sběratel moc prezentovat nemůžete. Máte je zastrčené v regálu,
tím své známé moc neoslníte. Pěkně drahé
auto, vystajlovaný kvartýr, to je jiná. Všiml
jste si, že v těch vystajlovanejch kvartýrech
žádný knihovny nejsou? No, musím se přiznat, že už si ale tyhle otázky nekladu. Mě
zajímá ta geneze, a to fyzické zhotovení, to
řemeslo. Cesta je cíl. A co se týká Německa,
to mám z první ruky. Tam to taky pomalu
skomírá. Staří sběratelé umírají a noví ne-

V soutěži Nejkrásnější české knihy
roku, pořádané Památníkem národního písemnictví a ministerstvem kultury,
byla před pár lety nově ustanovena kategorie pro bibliofilie a autorské knihy.
Může tato blahosklonná pozornost oficiálních míst něco změnit na upadajícím zájmu o bibliofilii mezi vydavateli
i sběrateli?
To by musela polovina poslanců ve sněmovně sbírat bibliofilie. Když není zájem,
nejsou sběratelé a nejsou ani ti, kteří by
si tento artefakt zvolili jako výhodnou komoditu k dobré investici, tak nebude ani
bibliofilie.
V nedávné době ukončili působení dva
významní domácí vydavatelé bibliofilií:
Bonaventura a Kniha-Grafika-Bibliofilie. Nakladatelství Aulos výrazně utlumilo svou činnost. Má v současných českých podmínkách krásná kniha ještě
naději na přežití?
To já nevím, mě to nezajímá jako byznys,
my to nyní máme s manželkou jako životní
styl. Podívejte se na naše nové webovky. To
je naše poslední úlitba bohům…
To vám věřím. Bude však stejný i životní
styl vašich dětí? A pokud ne, mají tato
krásná tradiční řemesla–výroba ručního papíru, tiskařství, knihařství–nějakou budoucnost?
Rozhodně už je do ní pádně nakročeno.
Už dnes si můžete za tučný peníz někde
uplácat papír či v tiskařské dílně vytisknout nápis dle libosti nebo navštívit s požehnáním evropských peněz vystrojenou
knihařskou dílnu, kam se jezdí důchodci
dívat, jak se knihy kdysi vázaly. V turismu
je temná budoucnost těchto řemesel. Ale
pár exotů, kteří to řemeslo berou vážně, se
tu vždy určitě objeví…
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Ondřej Michálek–Útočiště, 2001, ofsetový monotyp, koláž, 940 × 1890 mm
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JAK SE VYSTAVUJE
GRAFIKA
V REGIONÁLNÍ GALERII

V

roce 1990 jsem začala pracovat
v Letohrádku Ostrov, pobočce
Galerie umění Karlovy Vary. Ta
se od roku 1977 specializovala na sbírky
grafických listů a kreseb a také obsahovala fond umění vznikajícího v karlovarském
regionu, tedy tzv. regionální umění. Do té
doby jsem v odborné práci byla orientována na všechny obory volné tvorby, zejména
pak na malířství, a také na umělecké dění
v regionu. Moje profesní směřování nikterak nespecifikovalo ani neprotežovalo tu
či onu výtvarnou oblast. Nakonec v regionálních galeriích to ani dost dobře není
možné. Proto i v letohrádku byla skladba
výstav mnohotvárná, ale díky tomu, že
v něm byl jeden sál výstavním fundusem
předurčen k výstavám prací na papíře, stalo se zvyklostí, že se ve druhém patře této
barokní budovy každoročně uskutečňovaly výstavy grafik nebo kreseb. Nahrávaly
tomu obsáhlé sbírky, které byly do konce
osmdesátých let 20. století poměrně systematicky doplňovány. Doba po roce 1989 až
do současnosti paradoxně již nepřeje tomu,
aby se sbírky v hojné míře rozšiřovaly. Nedostatek financí na akviziční politiku velmi
negativně působí a je nutné velmi promyšleně zvažovat nákup děl. Už to nejsou desítky nových grafických listů, nýbrž takřka
jednotkové položky.
Vzmach výstavních možností po roce
1989 byl silnou motivací ke zpracování grafik a kreseb, které, zjednodušeně řečeno,
nebylo možné dříve prezentovat a odborně
interpretovat především z tehdejších ideo-

logických důvodů. V roce 1995 jsme začali
s českou grafikou, tvorbou šedesátých let
ze sbírek galerie. Byla to úžasná a objevná
práce. Dokonce byl vydán i katalog. S kolegyní Zdenkou Čepelákovou, dlouholetou
kurátorkou ostrovských sbírek, jsme doslova „hltaly“ dobový odborný tisk z šedesátých let 20. století i nově publikované odborné pohledy na problematiku grafického
tvoření, abychom mohly fundovaně posoudit silné i slabé stránky galerijní kolekce.
Bylo naprosto přirozené, že jsme v takovém studijním pohledu do galerijních sbírek pokračovaly i nadále. Naše spolupráce
pak vyvrcholila bilančními výstavami grafických listů u příležitosti jubilea vzniku
karlovarské galerie v letech 2001–2002,
v nichž jsme v několika cyklech analyzovaly a popsaly charakter sbírek. Po odchodu
mé milé kolegyně do penze jsem si pak
vybírala a sestavovala výstavní projekty
nejen z hlediska odborných zřetelů nosné,
ale také sobě pro radost z možnosti objevovat jiné, netradiční dimenze vidění světa
kolem sebe a posouvat se za jeho obvyklé
horizonty.
Zcela logicky, jak to vidím ve zpětném
pohledu, rostl od výstavy k výstavě můj zájem o české grafické umění v různých etapách vývoje v dekádách 20. století s jeho
vrcholy a vzlety, problémy i úskalími. Práce
s grafickými sbírkami byla doplňována rostoucím ponorem do aktivit mnoha a mnoha českých grafiků. Poznatky se kupily,
rozšiřovaly, a nakonec i dobře posloužily.
Základem byly stále ještě výstavy ze sbír-

František Hodonský–Z vodních záznamů, 1998, dřevořez, 600 × 300 mm

kových fondů, jako například Theatrum
mundi (Divadlo světa ve 20. století, 2003)
nebo hledání iniciačních přístupů ke krajině a přírodě ve výstavních souborech
O věcech přírodních (2006) či Doutnání
podzimu (2016). O proměnách české grafiky pojednávaly Nové výpravy na přelomu
19. a 20. století či naopak výstava Exprese, obě z roku 2006. Výstava Rozmanitá
strohost ve dvou dílech přibližovala podoby geometrické abstrakce, rozvíjející se od
šedesátých let 20. století až do současnosti.
Nemohu vyjmenovat všechny výstavy,
ale připomenu tzv. jubilejní: do roku 2011
se vklínily přehlídky reflektující skutečně
nejlepší grafická díla 20. století z ostrovských fondů, neboť to byly výstavy k šedesáti letům existence galerie, která byla založena původně jako Městská galerie v roce
1961 a v roce 1967 byla přičleněna ke
Galerii umění Karlovy Vary jako její pobočka, a posléze k 100 letům založení SČGU
Hollar Za tajemstvím hloubky, výšky a plochy (2017), která byla věnována zakladatelským osobnostem sdružení. K tomu se
řadilo vystavování, stále ještě ze sbírek,
autorských kolekcí, za mnohé si velmi ráda
připomínám jedinečné grafické listy Františka Tichého (2003) či Těžko popsatelnou skutečnost Jiřího Balcara (2009).
Ostrovské sbírky obsahují i konvolut
grafických listů tzv. českých Němců. Bylo
nasnadě, že se stanou základem k přetlumočení „výkladového diskurzu“ českého
umění, zejména v regionálním prostoru
„egerlandského“ pohraničí, jak už se stalo

Ivo Křen–Krajina po dešti, 2018, linoryt, 18 barev, 650 × 950 mm

Pavel Piekar–Rozkvetlá třešeň, 2007, linoryt, 430 × 640 mm
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Jiří Balcat–Těžko popsatelná společnost, 1966, papír, akvatinta, 333 × 213 mm

díky Z. Čepelákové v roce 1992. Novou,
rozšiřující prezentaci tohoto sbírkového
konvolutu pak umožnil jedinečný výstavní počin liberecké galerie Mladí lvi v kleci
z roku 2013, který byl reprízován v GAVU
Cheb a u nás v Letohrádku Ostrov, kdy
byla část grafiky podstatně obohacena
o grafické listy místních německých autorů. Přispěla také profilová výstava zaznamenávající secesní a symbolistní dění
přelomu 19. a 20. století pod názvem Zlatý
věk. Zde už v partnerském soužití visely
grafické listy českých, rakouských, německých i židovských autorů.
Při koncipování řady dalších různorodých výstav po roce 2000 se tento můj přirozený zájem nespokojil jen s ponorem do
historických etap vývoje grafiky, ale vyústil
v seznamování se se současnou podobou

grafického umění. Zajímalo mne, jak se tradiční technologie grafikovy práce proměňovaly v čase, jak byly využity experimentální vynálezy šedesátých let 20. století, jak
grafika se svou příslovečnou „pomalostí“,
respektive náročnými řemeslnými postupy,
které nelze oklamat, čelí nátlaku zrychleného digitálního světa naší současnosti. Snad
právě proto, že české grafické umění prošlo ve 20. století tak eskalujícím vývojem,
a při vědomí toho, že se nové generace
mladých umělců s razancí sobě vlastní přirozeně uchylují k výrazovým prostředkům
jim nejbližším, tedy k rychlým digitálním
procesům, mne o to více začaly přitahovat
možnosti přežití grafického umění a jeho
vyrovnávání se s novou situací. A jak jinak
vnímat přelomové okamžiky dění než se
podívat na individuální tvůrčí životy a osudy současných grafických tvůrců.
První v řadě autorských přehlídek byla
výstava v roce 2002 věnovaná deseti letům
grafické práce Bereniky Ovčáčkové, jejím
serigrafiím. O rok později se představovala severočeská grafička Alena Bílková.
Hned nato v roce 2005 ve výstavním programu dominovala kolekce rozměrných
grafických listů pod názvem Krajina roste
nahá od Františka Hodonského. Tato
přehlídka zaznamenala nejenom udivující
barevné krajinné záznamy autora, ale ve
struktuře a rukopisu barevných otisků zachytila tvůrčí přechod od dřevořezových
desek k dřevotřískovým matricím. Oba
způsoby autorovy technické přípravy byly
konkrétně ukázány, tiskové matrice jako
specifické artefakty se staly rovnocennými
prvky výstavy. Karlovarskému grafikovi
Eduardu Milkovi přirostla k srdci barevná
akvatinta, jejíž současné přednosti vyjevil
v souboru pod názvem Návraty do krajiny
(2008). Stěžejní výstavu roku 2009 představovala výstava Tvary sochařky a grafičky Moniky Immrové, jejíž doménou
v grafické činnosti je právě ona pomalá
práce na škrábaných akvatintách nebo rytinách skoblinou. V roce 2010 se v Ostrově
představily dvě současné osobnosti grafiky:
Jan Vičar v konceptu Lino a lžíce ukázal
monumentální příběhové listy i způsob jejich vytváření, podobně jako fenomenální
grafik využívající vlastní hlubotiskové techniky Šimon Brejcha. Oba připravili také
autorské dílny, které patřily k vrcholným
zážitkům. Jestliže Jan Vičar své linorytové matrice při tisku do výsledného efektu
postupně skládá, Ivo Křen, který pod názvem Carpe diem v roce 2013 diváky ohromil jedinečnými barevnými kompozicemi
až na hranici malířského ztvárnění, svou
tiskovou linorytovou matrici postupně po
otisku barvy po barvě odřezává. Nad těmito originálními tvůrčími postupy se pak vyklenula první retrospektivní výstava kreseb
a grafických listů Jiřího Načeradského.
To už výstavy grafiky tzv. sestoupily z grafického kabinetu druhého patra a obsadily
osm sálů výstavních prostor prvního patra
letohrádku. Skrytou ambicí všech výstav

bylo vždy „ušít jejich parametry na míru“
výstavním možnostem, lépe řečeno snahou
bylo najít vždy tu správnou míru koexistence a souladu mezi díly a prostorem. Tento
aspekt se nakonec dostal i do názvu výstavy
jako v případě expozice barevných linorytů
Pavla Piekara–Vyjdi z paláce, dojdeš do
letohrádku (2015). Přebohatá škála jeho
barevných linorytů vyjevila jeho lásku a obdiv k umění minulosti, zejména k benátské
architektuře, překvapila portrétním zachycením individualit českého i evropského
umění, ukázala na nevyčerpatelné možnosti v zachycení podob krajiny. A to vše
díky objeveným netušeným možnostem tak
„obyčejného a původně až školometského“
linorytu. Ostatně právě této technice se
od osmdesátých let 20. století začal věnovat Michal Cihlář, díky jehož „osobnímu
obsahovému pop-artovému“ přístupu, ale
především řemeslnému mistrovství začal
linoryt v udivujících barevných soutiscích
zářit na každé výstavě současné grafiky.
Michal Cihlář takto inicioval zájem o nebývalý rozkvět experimentálních přístupů
k linorytu. Právě grafické listy tohoto charakteru obohatily jeho cestovatelské putování zachycené na výstavě Ostrov (Dva kubánské deníčky) v roce 2016. Výstava měla
podtitul Z ostrova do Ostrova.
A iniciativa nekončí. Přechod roku 2018
do roku 2019 zdobí výstava experimentálních tisků Ondřeje Michálka, naplněná
originálními vizemi budoucnosti a duchovními přesahy, pod názvem Nová útočiště.
Od dubna 2019 je výstavní prostor letohrádku přidělen grafickým dílům Miloslava Polcara…
Nepřísluší mi hodnotit vlastní odbornou
práci. Co ale mohu s přesvědčením napsat,
je skutečnost, že každé setkání s představiteli současného grafického dění, s každým
autorem, bylo pro mne opravdovým svátkem, lidsky obohacujícím poutem ve všech
směrech práce odborné i kolegiální, a především nezměřitelnou jistotou nově vznikajících přátelství.
Přes všechnu administrativní drť v galerijní činnosti je to stále práce krásná
a uchvacující.
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Jiří Balcar–U baru, 1968, papír, akvatinta, 332 × 218 mm

Božena Vachudová
kurátorka sbírek
Galerie umění Karlovy Vary

Miloslav Polcar–Letohrádek Ostrov 2019, foto Alena Zeminová

Šimon Brejcha–Hledaní černých perel, 2016, strukturální grafika, linoryt, sítotisk, 1240 × 2000 mm
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Rozhovor Aleny Laufrové

s Petrem Štěpánem
Petr Štěpánek–Otisk, 2011, měkký kryt, 495 × 550 mm

Doslechla jsem se, že tady působíš jako
varhaník v kostele sv. Gotharda…
Je to tak. Vystudoval jsem varhany na konzervatoři. A zároveň jsem chodil na Národní do večerních kurzů kreslení k jistému
Nedvědovi.
Taky jsem k němu chodila a se mnou
plno mých budoucích spolužáků na
UMPRUM. Byla to proslulá přípravka
na přijímačky na vysokou uměleckou
školu.
Hodně mě to tenkrát chytlo. Nedvěd mně
jednou poradil, abych hotovou kresbu uhlem smazal hadrem a tvrdou tužkou našel
jasný, definitivní tvar. Vznikla, myslím, docela dobrá hlava, kterou tam potom ukazoval. Byla hodně grafická. Něco z toho
způsobu hledání tvaru mi zůstalo dodnes.
V podstatě jsem neměl žádné předpoklady, abych se na vysokou dostal, byla tuhá
normalizace, nebyl jsem v SSM a neměl
žádnou protekci. Vzhledem k tomu, že
jsem muzikant, navedl mne Nedvěd na
Čepeláka, který učil na Akademii. Ten byl
vášnivým amatérským houslistou a potřeboval doprovazeče. Taky housle stavěl.
Vlastně jsem protekci měl, hudbu. Když už
jsem u něho studoval, trávili jsme dost času
hraním. Dělo se to ve Svrkyni, v jeho domě.
Šmírovali jsme z listu Bacha, Beethovena, Schuberta, houslovou sonátu Caesara
Francka, před ničím jsme se nezastavili. Někdy tomu byli přítomni i spolužáci
z jeho přípravky. Často ještě v noci tisknul
v přízemní dílně a já tam byl poprvé svědkem toho podivného grafického řemesla.
Jaké byly tvoje začátky na Akademii?
Nic jsem neuměl. Bylo to pro mne těžké.
V prvním ročníku jsme měli přípravku,
to znamená dopolední kreslení uhlem na
papír, hlavy nebo akty, potom přednášky a večer ještě kresba aktu. Miloval jsem
Zrzavého a Fra Angelica, pracoval jsem
pomalu a najednou bylo potřeba odevzdat
určité penzum práce. Byl jsem z toho bez
radný, unikal mi smysl toho všeho. Vypadalo to na vyhození ze školy. To bylo zoufalství. Čepelák si našel moji adresu a zajel za
mnou na Smíchov, kde jsem tenkrát v podnájmu bydlel. Řekl mi: „Hrozí, že propadneš, tak to uděláme tak, že po prázdninách
přineseš kresby a já to obhájím.“ Na škole
jsem zůstat chtěl, zakousl jsem se do toho.

Strávil jsem prázdniny kreslením v polích,
u nás ve východních Čechách. Něco se tam
opravdu stalo, najednou jsem plno věcí
pochopil a zlomilo se to. Potom už to bylo
lepší.
Měl jsi vůbec nějaké zkušenosti s grafikou, když ses stal Čepelákovým žákem?
Zkušenosti jsem neměl vůbec žádné.
Sídlili jsme na Akademii ve Stromovce,
společně se sochaři a restaurátory. Čepelák rozdělil velkou místnost na kóje a za
plentou jsme pracovali po dvojicích. Přede
mnou seděl Mikoláš Axmann. Ten mi hodně pomohl, ukázal, jak na to, vysvětlil, jak
se co dělá, opravdu se mi hodně věnoval.
Čepelák korigoval velice diskrétně, jemně
poodhalil plentu, aby nás příliš nerušil.
Vyjadřoval se nepřímo, zdánlivě odtažitě,
ale kdo chtěl a nebyl blbej, tak pochopil.
Myslím, že měl velký respekt k individuálním odlišnostem.
A jak je to u tebe s malbou?
Po škole, asi i proto, abych se vymanil z jejího vlivu, jsem jenom maloval. Potřeboval
jsem větší formát, grafické řemeslo jsem
pociťoval jako brzdu. Také jsme, ještě na
škole, založili skupinu Corpora S (Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska,
Michal Šarše, Pavel Šlegl a já), společně
jsme vystavovali, scházeli se po ateliérech,
ukazovali si kresby. Dnes je to spíše takové
souručenství individualit, majících v sobě
silné obranné mechanismy proti jakémukoliv zařazení. Víme však o sobě a myslím,
soudě podle sebe, že spolu vedeme dialog
na dálku. Když se potom sejdeme, daří se
nám to tak jednou ročně, plynule v něm pokračujeme ústně.
Jaké je tvoje téma, když maluješ?
Snad je to hledání prostoru. Možná bych
to upřesnil, posvátného prostoru. Co mne
fascinuje, je, že jsi v obraze a dotýkáš se ho
tak dlouho, až najednou jsi to ty. Odpovídá
to tomu, co je v tobě. Na rozdíl od grafiky
je pro mne malování nekonečný proces,
nevím, kdy bude obraz hotov. Téma se odhaluje v průběhu práce.
To je zajímavé, podle mých zkušeností,
právě u grafiky jde o nekonečný proces
hledání a tápání, kdy samotný proces
tě postupně dovede do cíle. Na grafice

mne přitahovalo především to samotné
laborování. Nevidím rozdíl mezi hledáním konečného tvaru u grafiky nebo
obrazu…
Kdyby v tom nebyl rozdíl, dělal bych jen
obrazy, nebo grafiku, ale mně se to vzájemně doplňuje a vyvažuje.
Ale když je člověk bezradný, tak s tím
nic nenaděláš, ať jde o obraz, nebo
o grafický list.
To je právě ono. Když jsem bezradný v grafice, tak navaluji desku, brousím…
To se utíkáš k řemeslu.
Ano, časem jsem docenil jeho význam.
V grafice máš stále co na práci, je stále
co dělat. Mezitím se v člověku zpřesňuje
a uzrává jeho záměr. Tento čas je pro mě
důležitý. Nejsem typem experimentátora.
Rád se svěřuji technologickým postupům,
které už tu jsou, prověřené generacemi
grafiků. Usedám do nich se svým tématem
jako do luxusního vozu. Inovacím se ale
nebráním.
O jakou technologii jde?
Na škole jsem dělal akvatintu, Čepelákovu
doménu. Je to technika náročná, využívající stopy štětce, určité bezprostřednosti.
Já jsem potřeboval spíše šerosvit, ale též
razantní linii. Našel jsem si měkký kryt.
Původně jsem jej považoval za lacinou
techniku, jakousi rychlou kresbu, imitaci
měkké tužky. Kreslím přes papír, ale potom
jdu přímo do krytu štětcem a tím získám
valér. Někdy stříkám kryt přes šablonu, na
kryt nastříkám kryt, který více kryje a neproleptá se. Proces mohu i několikanásobně opakovat. Světla vybírám mechanicky
šábrem. V poslední době kombinuji měkký
kryt s tiskem z výšky. Chci rozvinout další
možnosti, doufám, že to všechno je přede
mnou.
Je jasné, že tvůj přístup ke grafice koresponduje s tvým malířským projevem.
Mám tyto dva obory spíše oddělené. Ale já
nejsem pořádný grafik…
Tomu nerozumím, jakého grafika máš
na mysli? Autora, který se vyjadřuje především prostřednictvím linií?
To není otázka výrazových prostředků, ale
vidění, vnímání reality.

A kdo je tedy pro tebe bytostný grafik?
Nejsem úplně v obraze, ale napadá mě třeba: Samek, Brejcha, Axmann, Horálková…
Kdy maluješ a kdy děláš grafiku?
Já jsem se ke grafice vrátil asi tak před deseti lety. Od té doby dělím čas rovnoměrně mezi malbu a grafiku. Potřebuji obojí.
Malba je pro mě, pomohu-li si hudební
terminologií, symfonie. Velký formát, velká
plocha a dlouhodobá práce na jedné věci
včetně opakovaných návratů a předělávek,
často i po delší době. Je tu určitý rozmach,
široká škála prostředků od kresby tužkou
po barevné plochy. Grafika, to je komorní
hudba. Intimní, na malé ploše, asketická ve
výběru výrazových prostředků. Její záběr je
užší, ale zato může být hlubší a soustředěnější. Jak se teď ke grafice více vracím, nabývám dojmu, že je též čarováním a magií.
Z velké části je to práce naslepo. Na to, co
je vidět, moc nelze spoléhat. Vidění v určité
fázi spíše rozptyluje a důležitý je hmat. Jsou
tu mnohá omezení kladená hmotou, které
je třeba získat na svoji stranu. Do procesu
též vstupují síly, které vůbec nemohu ovlivnit. Říká se tomu náhoda, mně je bližší
označení Boží prozřetelnost.
Věnuješ se také monumentálním kresbám a tzv. hudebním kresbám…
Ano, občas mám možnost dělat něco do
architektury a zde zúročuji své zkušenosti
z volné tvorby. Velké papíry si dělám vrst
vením gázy a průsvitného papíru. Pracuji
s opakovaným vrstvením, zakrýváním, prořezáváním i s principem prosvítání. Světlo
se zde setkává s hmotou papíru.
Hudební kresby, to je taková paralelní
linie mé práce, prověřování vztahu výtvarného a hudebního tvaru. Je to také zábava, protože do toho mohu vtáhnout také
další lidi. Dělám kresby určené k hudební
interpretaci mající ambici existovat též samostatně. Řadu těchto „vokálních kreseb“
jsem realizoval s naším chrámovým sborem. „Klávesové kresby“ zase s varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Toto moje experimentování docela dobře charakterizuje
název mé letošní výstavy v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku–Uvidět hudbu. Hudba mi
opravdu pomáhá a v hudebních kresbách
se k tomu přiznávám. Stojí při mně, když
maluji, i když dělám grafiku. Kouká mi
přes rameno, a když nevím, tak mi napoví.

Petr Štěpánek–Sedm světel, 2017, měkký kryt, 265 × 205 mm

Petr Štěpánek–Milosti, 2014, akvatinta, 565 × 445 mm
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mické, melodické, až tělesně mimické, jež
v nás evokují okamžitou emoci. Tyto informace však nejsou široce dostupné a rychlé,
jednosměrné či „hromadné“, jejich obsah
spočívá v načasování. Autor reaguje na
rostoucí složitost společenských vztahů
a potřebuje i nové vyjadřovací individuální prostředky, obousměrné jako například
vynález telefonu, díky němuž přichází ke
slovu znovu mluvený jazyk, slovo, řeč. Vizuální prostředky–film, televize, internet,
které do veřejné komunikace zase vracejí
všechny smyslové stránky řeči: fonetiku,
rytmus, melodii, výraz, které jsou inspirující stejně tak jako Ovčáčkova gesta grafická,
jež jsou navýsost lidská, někdy tragicko-komická, pravdivá… vesmírná. Jejich sdělení
mají formu abstraktních obrazů–dialogů
a konkrétních básní–obrazů, jež vnímáme
jako narativní. Jsou vyprávěny prostřednictvím příběhu, v němž tušíme jeho prehisto-

rii, proces vznikání, původ: „nebe–peklo–
ráj … zrod–život–smrt“. Lehkost jazykové
hříčky se postupně odžívá. Ve skutečnosti
uplynulo více než šedesát let od chvíle, kdy
Eduard Ovčáček vstoupil do soběstačného
pole vlastní imaginace a kontinuity vizuálního projevu, impulzivního a spontánního
metajazyka tvořeného prostřednictvím dopředu neplánovaných postupů a pravidel
nové gramotnosti. Radikální přístup i teoretická východiska autora jsou podmíněny
jeho sečtělostí a znalostí světové literatury
a současného umění3, jež dotváří celek
v hlavě mladého umělce, pro něhož je zásadní propojení textu s obrazem od počátku působení na výtvarné scéně. A to nejen
ve smyslu vlastní tvorby, ale i ve formulování doprovodných komentářů, tedy jasně
definovaných textů vysvětlujících, proč a za
jakých okolností dané dílo vzniklo. Ovčáček si uvědomuje univerzální komunika-

Eduard Ovčáček–Konstelace noir, 2014

Gramatika
Eduarda Ovčáčka

„Grafika ve všech technických
podobách zprostředkovává
přirozenou reflexi vnějšího
i vnitřního světa. Grafémy, znaky
a piktogramy jsou globální
řečí, kterou se lze snadno
domluvit kdekoliv na světě,
protože je vytvořila lidská touha
dorozumět se mezi sebou. Je
evidentním dokladem minulých
i současných generací uchovat
schopnost duševního potenciálu
člověka a jeho vůle k vzájemné
komunikaci i v současných
digitálních strukturách. Digitální
grafické informace zaznamenávají
události, které se již nikdy
nebudou stejným způsobem
opakovat.“
Eduard Ovčáček

V

ýstava Struktury, kterou uspořádal kurátor Richard Drury u příležitosti významného jubilea pětaosmdesátých narozenin Eduarda Ovčáčka
v galerii SČUG Hollar v Praze, prezentovala strukturální grafické práce z let 1960
až 1968, přibližující tvůrčí atmosféru šedesátých let, ve kterých vznikaly jako osobitá
reflexe doby a svobodná alternativa k oficiálnímu umění. Podobným způsobem zdokumentovala širokospektré dílo Eduarda
Ovčáčka kniha nazvaná Slova znova slova,
představující vizuální a konkrétní básně
vytvořené po roce 1962, interpretace přísloví, onomatopoické básně, ukázky textů
psaných pod vlivem LSD, fragmenty textů
Společnosti pro restauraci Magotaje, autorovu stať o grafice a texty, kterými autor
publikace objasňuje vznik a historii vizuální a konkrétní poezie, včetně vlastních
začátků i svého dalšího směřování v oblasti
poezie. Jak sám autor říká, nastal čas, čas
na vydání sbírky poezie–dosud nepublikovaných básní z padesátých a šedesátých let
20. století, stejně provokativních, jako byly
kdysi texty Tzarovy, Huelsenbeckovy nebo
Arpovy. V té době se ještě ani ne dvacetiletý Ovčáček pouští se vší silou, lehkostí
a upřímnou tvůrčí touhou do psaní. Z útlé
sbírky básní se až nyní stává kniha nazvaná Slova znova slova, jejímž prostřednictvím nám Eduard Ovčáček nabízí svůj svět,
vlastní jazyk–prajazyk, jenž má grafickou
podobu uceleného znakového i symbo-

lického systému technicky převedeného
do malby, tisků, koláží, plastiky, vizuální
a konkrétní poezie, lettris
tické fotografie
či do dokumentací uspořádaných akcí
a instalací, rozsáhlé škály vyjadřovacích
prostředků. Ve své tvorbě nic nepředstírá,
postupně odkrývá náš kulturní původ,
přirozenou a vrozenou tvůrčí schopnost,
aktivní potřebu se vyjadřovat a zaznamenávat způsob myšlení a vnímání prostředí,
věcí a prožitků originálním, osobním kultivovaným rukopisem, z něhož analyzuje
čitelné vizuální kódy a jehož zapsaná řeč
je trvalá. Vytváří pravidelný a pevný grafický systém1, který můžeme nazvat univerzálním (vizuálně-literárním) jazykem
Eduarda Ovčáčka, jehož gramatika vidění2 je zafixovaná ve formálních prvcích
expresionistického jazyka vytvářejícího
symboly sebe sama, v utváření vlastního
systému mentálních asociací a smyslových
konfrontací, jakéhosi automatismu vnímání a komunikace. Vyjadřované obsahy jsou
vtěstnávány do znaků, tedy nejen do slov,
která máme k dispozici a u nichž očekáváme, že budou vřazena do jistých kategorií
pro „věci“, pro „dějství“ a pro „vlastnosti“, ale do zdánlivě jednoduchých tvarů
vymodelovaných z mnohovrstevnatých významových struktur. Slova, písmena nebo
číslice se stávají bezprostředními symboly
v prostoru obrazu a jejich vlastnosti jsou
ve své jednoduchosti plné smyslové skutečnosti–proměněné ve hry zvukové, ryt-

vidění

Eduard Ovčáček–Easy Rider

tivní aspekt grafického projevu, experimentálních textů, vizuální i fonetické poezie.
Stejně tak vášnivě zkoumá „meziobory“
a přesahy grafických technik. Jeho potřeba
komunikace a sdělování nových obsahů je
podmíněna osobní angažovaností v organizování skupin, setkání či výstav, stejně tak
jako v experimentování s novými technologiemi. V roce 1960 iniciuje spolu s přítelem Milošem Urbáskem výstavu nezávislé
bratislavské skupiny umělců Konfrontace4, soustavně se věnuje rozvíjení techniky
strukturální grafiky a malby. V roce 1967
spoluzakládá Klub konkretistů a začíná
programově propagovat serigrafii. Zabývá
se obecnými otázkami tvorby a originality,
kategorie paměti a její kapacity, výkladu
superznaku jako jedné z nejpůvodnějších
složek estetického systému teorií informace, které konfrontuje s nejrůznějšími argumenty, posbíranými od šedesátých let od

55

56

amerických sociologů a filozofů, francouzských intelektuálů, matematiků a kybermystiků, což v kontextu politické situace
v Československu a později v období normalizace nebylo lehké. Podstatná je v životě Eduarda Ovčáčka i pedagogická činnost, v letech 1963–1968 vyučuje grafické
techniky na olomoucké univerzitě. Nebojí
se podepsat Chartu 77 a nést následky. Na
počátku devadesátých let (1991) organizuje provoz nově ustavené katedry výtvarné
tvorby a pomáhá v delším časovém horizontu iniciovat spolu s dalšími kolegy vznik
nové Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, kde jako profesor vede katedru grafiky a kresby. Pořádá serigrafické
workshopy, buduje archiv a sbírku veřejně
prezentuje. Účastní se řady mezinárodních
výstav a sympozií. Od jeho první autorské
výstavy, kterou uvedla Ludmila Vachtová
v Galerii na Karlově náměstí v Praze, uplynulo padesát let.
Klíčový proces tvorby Eduarda Ovčáčka se odehrává na poli experimentální
poezie–vizuální a konkrétní. Spolu s Bohumilou Grögerovou, Josefem Hiršalem,
Jiřím Kolářem a Ladislavem Novákem
patří Eduard Ovčáček k zakladatelským
postavám vizuální poezie československého výtvarného umění šedesátých let.5 Část
knihy nazvaná Vizuální & konkrétní poezie – výběr (1962–1993) představuje procesuální básně, typograficko-strojopisné
kresby6 v jejich autentické velikosti znaku
napsaném na psacím stroji Underwood
Standard Portable Writer z roku 1924.
Samostatnou stěžejní kapitolu zde tvoří
Partitury–dosud nepublikované interpretace notového záznamu klavírního výtahu
partitury opery Z mrtvého domu hudeb-

Eduard Ovčáček–Slova z Kabaly, 2014

ního skladatele Leoše Janáčka. Vznikly
v roce 2008 na popud muzikologa Jiřího
Zahrádky, jenž uspořádal v rámci mezinárodního festivalu Janáček Brno výstavu
Druhotvary, která byla představena v Moravském zemském muzeu a v Národním
divadle v Brně. Vyzvaní autoři se inspirovali hudebními díly Leoše Janáčka a vytvořili autentické výtvarné partitury. Eduard
Ovčáček rozpracovává rozsáhlý cyklus grafik, jejichž výsledkem je počítačové zpracování fragmentů klavírního výtahu opery,
jejíž libreto vzniklo podle Dostojevského
autobiografického románu ze vzpomínek
na sibiřskou káznici. Výsledné tisky vizuálně rozvíjí reportáž i Janáčkovu hudbu
odhalující psychologii postav bez dramatického příběhu opery s grafickou podobou notového záznamu prostřednictvím
tajnosnubné řeči malíře, grafika, sochaře
a fotografa. Ovčáček vytváří a kombinuje
významové souvislosti pomocí znakového,
strukturálního nebo schematického symbolismu, vlastních výrazových prostředků,
ovlivněných estetikou teorie informace.7
V skrytých vrstvách nalézáme fragmenty
vizuálních textů, partitur, tvořících lettristické sítě a notové osnovy pospojované
s písmem propalovaných koláží, jež se
vzájemně prostupují, jsou zmnožovány či
zvětšovány, pomocí černobílých schémat,
nových vrstev symbolů a grafických značek
generují vizuální podobu i prvotní vjemy,
záznamy velice blízké tvorbě a naturelu
Leoše Janáčka. Slovy Milana Kundery:
„… jeho posedlost: zachovat v notách živou mluvu; zanechal po sobě stovky těchto
záznamů ‚intonací mluvené řeči‘.“8 Společná je nejen krajina, kde se oba autoři
narodili a prožili část svého života, ale
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i témata, formotvorné významové prvky
a nepochybně posedlost tvořit a zprostředkovávat posluchači nebo divákovi různé
modulace konverzace v dialogu, určité formy napětí v něm. Ovčáčkovy vizuální Partitury ozvláštnily v roce 2011 titulní obálky
ročníku časopisu Opus musicum.

Lekce velkého A – 21. srpen 19689
Ovčáčkův chef d’oeuvre Lekce velkého A,
který vznikl bezprostředně po okupaci Československa 21. srpna 1968 vojsky Varšavské smlouvy v čele s vojsky Sovětského
svazu, odkrývá autorovu osobní výpověď
i pochopení bezvýchodné situace a zároveň vnitřní nutnost reagovat na ni. Je zde
jednoduchým způsobem řešena tragikomická situace satelitního státu v mocenské
sféře Sovětského svazu, orwellovsky řečeno
pod dohledem „Velkého bratra“. Monotypy Lekce velkého A nalézáme na stránkách
týdeníku Svazu českých spisovatelů Listy
a jiných, v časopisech u nás i v zahraničí. Jsou to dočasná místa pro inteligentní a citlivý humor na nezcenzurovaných
stránkách tehdejšího tisku. Kolik čtenářů
postřehlo uměleckou velikost, odvážnost
i významnost těchto monotypů? A jako
tvář, A jako vůdce, A jako Já nebo jako On,
vytištěné opět s obdivuhodnou lehkostí bytí
a schopností nalézat inspiraci v absurdní
skutečnosti.
V posledních letech Eduard Ovčáček digitalizuje své abstraktní imaginace a tiskne
počítačové grafiky, komponuje vnitřní vizuální energie písma a znaků, barvou definuje aktivní prostor plochy. Vytváří černobílé
série a konstelace, konstruuje prostor–text,
socializuje, technologizuje a utváří naše
vnímání prostoru–obrazu, zdánlivě formální sdělení se stává aktuální svou naléhavostí, tělo propojené počítačem do technologie
a do elektronických sítí reprezentuje cestu
k tématu virtuální reality a její „prostorovosti“. Jeho digitální grafický jazyk vychází
z vnímání objemu, tvaru písma a prostorové zkušenosti. Výsledné tisky připomínají
vizuální algoritmy, v nichž je koncentrován
„aktivní neklid“ prostoru10. Motiv vrstvení
ve smyslu vzájemné komunikace v grafických digitálních strukturách nalézáme
paralelně v dílech současných autorů v zahraničí.11
Instalace a performance Eduarda Ovčáčka rozšiřují jeho koncepci systému sociální grafiky na základě nové vztahové logiky a vlastní předešlé tvorby prostorovou
formou. Jsou integrovány do konkrétního
sociálního prostoru, jsou závislé na místě,
situaci a měřítku. Jsou uskutečňovány jako
události. Mohou být ukázkou definování
gramatické funkce v umění v této době,
srovnatelné se způsobem myšlení a komponování v hudbě (například v opeře),
kterou reprezentují skladatelé v posledních
dekádách jako Ligeti, Stockhausen, Cage,
Glass, Feldman, Adams. Smyslutvornými
prostředky opery jako univerzálního konceptu morálního jsou jiné formy: minima-

Eduard Ovčáček se narodil 5. března 1933
v Třinci. Je český vizuální básník, grafik, sochař, malíř,
fotograf a typograf. Po absolvování Vysoké školy
výtvarných umění v Bratislavě (1957–1963) učil grafické
techniky na katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci do roku 1968. V letech
1991–2012 působil jako vysokoškolský pedagog na
Ostravské univerzitě, v roce 1991 řídil katedru výtvarné
tvorby (KVT) a v dalších letech vedl katedru kresby
a grafiky. Mezi lety 1997–2001 pořádal mezinárodní
tvůrčí setkání, tzv. workshopy–Serigrafia, a následně
jako kurátor zorganizoval řadu výstav s názvem Česká
serigrafie u nás i v zahraničí.
Eduard Ovčáček–Rok v Česku, 2015

listická, performativní, se silným smyslem
pro komponování. Ovčáčkovy vize sociální
grafiky, pohledy a vstupy do budoucnosti
nových technologií pro tisk, jeho schopnost
a potřeba komunikovat prostřednictvím
grafického jazyka, experimentátorství nebo
založení umělecké školy mají své opodstatněné místo v historii umění i svou vážnost
stejně jako sociální architektura Lawrence
Wienera nebo sociální socha Josepha Beuyse.
Gramatika vidění Eduarda Ovčáčka je
ve své nejryzejší formě výsledkem mnohaletého usilovného procesu vrstvení
a postupného upřesňování, konečného
hledání podstaty vlastního jazyka pomocí
abstraktních symbolů plynoucích v řeči,
slovy Merleau-Pontyho: „Promluva je gesto
a jeho významem je svět.“12 Představme si
například motýla, jeho ve srovnání s námi
krátký reálný nebo fiktivní život, který nám
evokuje neopakovatelnost životního času.
Slovo motýl v češtině vychází ze slova motat se, v němčině Schmetterling může také
označit nestálého nebo těkavého člověka
a opravdu znamená v angličtině butterfly
máslovou mouchu? Ale tak bychom tvora
tak jemného, krásného a barevného přece
nenazvali. Je možné, že jeho barva připomínala barvu másla, nebo snad motýlům

máslo chutnalo? Smíme tímto způsobem
naznačit návod ke čtení, zda lze interpretovat slovy bohatost myšlení a široce prostupující multimediálnost vizuálního sdělení
Eduarda Ovčáčka–jeho svět sám za sebe.
Svět plný energie k pochopení vážnosti
poezie a humoru vlastního života v našem
přítomném či budoucím čase přeplněném
znaky a symboly s potřebou jakoby jiného
čtení se náhle jeví jako aktuální. Jeho osobitý kódovací jazyk vychází ze žité zkušenosti, není slabičný ani hláskový a nelze ho
převést na přesný počet symbolů. Z tohoto
důvodu k němu nemůžeme nalézt nějaký
univerzální klíč: neexistuje žádný všeobecný princip. S každým novým obrazem–textem znovu a znovu začínáme.

Jana Šindelová

Poznámky:
1 Eduard Ovčáček předpokládá, že ve 21. století vznikne globální jazyk, nová
gramotnost–používání písmen ke komunikaci, digitální jazyk.
2 Gramatika vidění viz Hundredwasser 1954/57 La grammaire du voir,
Editions H. Kramer, Paříž, 1957.
3 Práce současných francouzských teoretiků moderního umění a abstrakce
Marcela Briona a Michela Seuphora.
4  Konfrontácia I, 1961, vystavující umělci byli Marián Čunderlík, Jozef
Jankovič, Juraj Kočiš, Dagmar Kočišová, Pavel Máňka, Eduard Ovčáček, Miloš
Urbásek, Dušan Valocký.
5  Viz Eva Krátká. Česká vizuální poezie. Brno: Host, 2013, s. 22.
6 E. O. patří mezi světově uznávané autory, jeho práce byly zastoupeny na
výstavě Schrift und Bild konané v Amsterodamu a Baden-Badenu v roce
1963. V Praze byla výstava Obraz a písmo představena v Galerii Václava
Špály v roce 1966, dále výstava pokračovala do Kolína a do Jihlavy. Mezi
vystavujícími umělci byli Jiří Balcar, Vladimír Burda, Adolf Hoffmeister, Eva
Janošková, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kotík, Jan Kubíček, Karel Malich,
Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Zdeňek Sklenář, Karel Trinkewitz, Miloš
Urbásek a umělci ze zahraničí Olga Casová, Michel Butor, Gerhard Rühm,
Hans Mayer, Luigi Tola, Quido Ziveri, Klaus Burkhardt a další.
7  Viz Bense, Max. Teorie textů. Praha: Odeon, 1967.
8  Kundera, Milan. Můj Janáček. Brno: Atlantis, 2014, s. 24–27.
9  Lekce velkého A byla vydána s odborným textem Arséna Pohribného a Jiřího
Valocha v roce 1995 v nakladatelství Trigon v Praze.
10 Termín Carla Einsteina viz Didi-Huberman, Georges. Před časem. Praha:
Barrister & Principal, 2008, s. 185.
11 Například v díle Stana VanDerBeeka, v projektech skupiny Experiments in Art
and Technology (E.A.T), Roberta Rauschenberga nebo Roberta Whitmana.
12 Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception, Paris: Gallimard,
1999, s. 214.
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Cena za tisk z výšky
Jan Holoubek za grafický list–Nano (dřevořez),
vel. tisku 700 × 550 mm /
vel. listu 900 × 700 mm
Partner ceny –
Proficheck s. r. o.

Nadace Hollar uspořádala již potřetí pod
svou patronací celostátní soutěžní výstavu
Grafika roku 2017 – 24. ročník
a 23. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
v reprezentativních prostorách Clam-Gallasova
paláce v Praze.
Ve 24. ročníku jsme registrovali rekordních 352 prací, z toho bylo
vystaveno 143 děl renomovaných autorů a studentů. Do soutěže jsme
opět zařadili kategorii autorská kniha a vystavili 15 soutěžních děl.
Udělili jsme 10 cen Grafiky roku a Cenu Vladimíra Boudníka panu Josefu
Hamplovi. Studentskou cenu jsme podpořili stipendijním pobytem. Docílili
jsme dosud nejvyššího množství 2100 návštěvníků. Výstavu jsme posunuli
dále do Plzně, kde jsme navázali pravidelnou výstavní spolupráci.
Podpořili jsme vybraný projekt Maappi talentovaného autisty Matěje
Hoška. Realizovali jsme několik doprovodných programů. Natočili jsme
video teaser k výstavě a medailonek laureáta Ceny Vl. Boudníka, video
má na sociálních sítích přes 100 000 zhlédnutí.
Grafika roku je pořádána od roku 1994 a jedná se o celostátní soutěžní výstavu
zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice. Výstava
každoročně představuje rozmanitou grafickou uměleckou tvorbu české i zahraniční,
laické i odborné veřejnosti a upozorňuje na vývojové tendence v tomto uměleckém
odvětví. Cílem Grafiky roku je zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb,
dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně
účastní.
Grafika roku se pravidelně koná pod záštitou primátorky nebo primátora
hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR, za spolupořadatelství hl. m.
Prahy a MČ Praha 1.

Hlavní cena v kategorii B–malý formát
Bronislava Bakule Malá za grafický list–Polštář (linoryt), vel.
tisku 120 × 150 mm vel. listu 210 × 297 mm
Partner ceny–Nadační fond Galerie Smečky




Grafika roku v Plzni

Hlavní cena v kategorii C–studentské práce, Cena Simeony
Hoškové
Adam Líška za grafický list–V noci (čárový lept), vel. tisku 590 × 450 mm / vel. papíru
690 × 540 mm
Partner ceny–MČ Praha 1


Kategorie C / B–malý
formát studentské práce (grafické listy menší
než 297 × 210 mm)
Adam Panáček za
grafický
list–Rybář
(čárový lept), vel. tisku
130 × 200 mm / vel. listu
210 × 290 mm
Partner ceny–společnost
IMA s. r. o.

LAUREÁTI GRAFIKY ROKU 2017

Cena za tisk z plochy–počítačová grafika (speciální ceny za
grafické techniky)
Martin Štěpánek za grafický list–Sedimenty, vel. tisku
970 × 670 mm / vel. listu 1000 × 700 mm
Cena Pedagogické fakulty UHK


Nadace Hollar v roce 2018 poprvé posunula výstavu Grafika roku
2017 a Cena Vl. Boudníka z tradičních prostor Clam-Gallasova paláce v Praze na půdu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
v Plzni. V Galerii Inkubátor byli představeni laureáti a nominovaní
na ceny Grafiky roku. Zároveň byla prezentována ukázka z tvorby
Josefa Hampla–letošního laureáta Ceny Vl. Boudníka.

Cena za tisk z hloubky
Jiří Hanuš za grafický list–Metro I–III (mezzotinta), vel. tisku
736 × 246 mm / vel. listu 945 × 635 mm
Partner ceny – Meteopress spol. s r.o.

Cena za tisk z plochy–litografie (speciální ceny za grafické
techniky)
Jiří Kornatovský za grafický list–
Ravel, vel. tisku 420 × 560 mm /
vel. listu 500 × 700 mm
Cena Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni






Doufáme, že v dalších ročnících si umělecká grafika jako nositel hodnoty
a českého kulturního dědictví zachová přízeň a podporu ze strany široké
veřejnosti, veřejných institucí a našich partnerů
Nadace Hollar děkuje partnerům

Hlavní cena v kategorii A–velký formát (grafické listy větší než
297 × 210 mm)
Jan Měřička za grafický list–Moře (serigrafie), vel. tisku
1400 × 2450 mm / vel. listu 1400 × 2450 mm
Hlavní partner ceny–Pražská plynárenská a. s.


Hlavní cena v kategorii D–autorská kniha
Lubomír Krupka za autorskou knihu – Falešné bankovky (ručně čerpaný, melírovaný, rustikální papír), rozměr 230 × 210 mm
Partner ceny – Nakladatelství Teapot


Cena za tisk z plochy–serigrafie (speciální ceny za grafické
techniky)
Alena Kožená za grafický list–Alpy (sítotisk), vel. tisku
1050 × 800 mm / vel. listu 1400 × 1000 mm
Cena společnosti ISE–informační služby, energetika a. s.
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Brusel/Belgie

Lodž/Polsko

Tallinn/Estonsko

15. února–15. května 2018
Bibliotheca Wittockiana

13.–22. dubna 2018
Art_Inkubator

2. června–15. července 2018
Estonské muzeum současného umění

Neziskovou organizaci asbl Espace René Carcan založil
v roce 1990 René Carcan (1925–1993). Jejím hlavním
úkolem je rozvíjet grafické umění. Dvacet let po jeho
smrti se Espace René Carcan ve spolupráci s Nadací
krále Baudouina rozhodly vytvořit Mezinárodní cenu
Reného Carcana za grafiku, která byla poprvé udělena
v roce 2014, a tím splnit největší přání umělce. Soutěž je
otevřena grafikům a studentům grafiky všech národností
a každého věku, kteří používají následující techniky: hlubotisk, linoryt, dřevoryt, sítotisk a monotyp. V roce 2018
bylo přihlášeno kolem 160 prací. Porota: Josse Goffin,
Lukasz Kurzatowski, Adrienne Buranyová, Roger Dewint
a Gérard Sourd.
Grand Prix, 1. cena: Paul Dumont, Bez názvu 1, monotyp /
1. čestné uznání: Ann-Kristin Källströmová, Čisto I, lept
/ 2. čestné uznání: / Grace Sippyová, Okenní výklenek
v.III, lept / Cena veřejnosti: Julianne Rickseckerová,
Poslední světlo, lept / Cena veřejnosti: Charlotte Massipová, Les belles de Cranach, lept

1. cena: Cchan Li, Čína, Starý chrám, kombinovaná
technika, 2015
2. cena a Cena Trecom-Web Digital: Joanna Janowska-Augustynová, Polsko, Vzkříšený, počítačová
grafika, 2016
3. cena: Liang Čang, Čína, Jsem jako řada krokví na
rybě, dřevoryt, 2016
Speciální cena (4. cena): Herman Noordermeer, Nizozemsko, Příroda č. 5, litografie, 2016
Cena Awagami Paper: Dimitrije Pecić, Srbsko, Ulice
s lampou…, dřevoryt, 2017
Čestná uznání: Žuej Ču, Čína; Čchung Sie, Čína; Ewelina Kołakowska, Polsko; Vladimir Milanovic, Srbsko;
Deborah Chapmanová, Kanada; Min-ťie Čang, Čína;
Thammasin Darunkan, Thajsko

V roce 2018 Tallinnské trienále grafiky oslavilo 50. výročí své existence programem složeným z výstav, filmových představení a dvěma cenami udělenými na
závěrečném ceremoniálu, jejichž nositele vybírala rada
Nadace Tallinnského trienále grafiky: Kadri Karrová,
Eve Kasková, Eha Komissarovová, Eva Näripeaová
a Elnara Taidreová.

3. mezinárodní cena
Reného Carcana za grafiku

2. mezinárodní bienále grafiky
Lodž 2018

17. tallinnské trienále grafiky
Bořitelé mraků: síla vs. záměr

Hlavní cena města Tillinnu: Andrea Büttnerová, Německo/Velká Británie, Rampa (2), 2014
Cena Estonského muzea umění: Lilli-Krõõt Repnauová, Estonsko, Holka ve světle smartphonu, 2017; Kluk
se smartphonem a polštářem, 2017

Lilli-Krõõt Repnauová, Estonsko, Holka ve světle smartphonu, 2017, Cena Estonského
muzea umění
Cchan Li, Čína, Starý chrám, kombinovaná technika, 2015, 1. cena
Paul Dumont, Bez názvu 1, monotyp, Grand Prix, 1. cena

Nové Dillí/Indie

1. mezinárodní bienále grafiky
Indie 2018
26. března–duben 2018
Lalit Kala Akademi (Národní akademie umění), NGMA
Lalit Kala Akademi, s ohledem na vášeň a důvěrnosti
grafiky jako média vizuálního umění, vyhlásila 1. mezinárodní bienále grafiky, aby objevilo nové umělecké trendy
v oblasti grafiky na národní i mezinárodní úrovni. Akademie také uspořádala pětidenní workshop oceněných
umělců, aby je mladí i nadějní grafici viděli v akci a také
byli inspirováni jejich technikou. Akademie také pozvala
na výstavu do samostatné sekce několik předních a ostřílených umělců. Přední a mezinárodně známá grafička
z Dillí Anupam Sudová byla jmenována komisařkou výstavy ročníku 2018 a členovy řídicí komise byli známí tvůrci jako Ananda Moy Banerji, Dattatraya Apte, R.S.Sham
Sunder, Paula Sen Guptová a Vijay Bagodi a předseda
C. S Krishna Setty, ředitel Akademie.
Vítězové bienále: Arup Kumar Kuity (Andhrapradéš), Satya Narayana Gavara (Andhrapradéš), Preya
Bhagatová (Uttarpradéš), Purvi Parmar (Gudžarát)
a Sonal Varshneyaová (Uttarpradéš). Vedle pěti vítězů
bylo oceněno dalších osm grafiků. Přihlášeno bylo celkem 1126 grafik od 415 umělců ze 17 zemí světa (USA,
Spojené království, Srí Lanka, Itálie, Mexiko, Čína, Izrael, Švédsko, Litva, Polsko, Argentina, Řecko, Nepál,
Bangladéš a Mauricius) včetně 364 indických umělců.

Kazanlak/Bulharsko

Miniprint Kazanlak 2018
Mezinárodní soutěž současné
grafiky malých formátů
1.–30. června 2018
Galerie umění Kazanlak
Soutěž současné grafiky malých formátů Kazanlak
má ambice stát se v nadcházejících letech fórem pro
diskusi a vzájemnou výměnu mezi umělci a milovníky
umění. Ročník 2018 vystavoval přes 450 prací od 152
umělců ze 40 zemí. Mezinárodní porota: Kuki Curitani, Japonsko; Renée Chevalierová, Kanada, a Petr
Bojadžev, Bulharsko.
1. cena za klasickou grafiku: Mikio Watanabe, Francie, Motýl II, 2017, mezzotinta
1. cena za digitální & experimentální grafiku: Jošiaki Murakami, Japonsko, Lodní deník, 2017, dřevoryt
na digitálním tisku
Čestná uznání: Valérie Boivinová, Kanada; Elsa
Charalampousová, Řecko; Takanori Iwase, Japonsko;
Rebecca Jewellová, Velká Británie; Christine Porterová,
Austrálie; Laurent Wilmet, Belgie

Sofie/Bulharsko

17. světová výroční výstava
uměleckého tisku Mini Print
galerie Lessedra
21. června–27. října 2018
Galerie Lessedra
Akceptovány práce 266 umělců ze 39 zemí.
Porota: Eva Choung-Fuxová, Rakousko, držitelka
1. ceny ze 16. ročníku Mini Printu; Cezary Klimaszewski
a Tomasz Malec, oba Fakulta umění, Univerzita Marie
Curie-Skłodowské, Lublin, Polsko; Margaret Beckerová
a Mary McGrathová, obě Leinster Printmaking Studio,
Irsko; Kira Wintherová, Dánsko, držitelka Speciální
ceny ze 16. ročníku Mini Printu; Maria Kapteijnsová,
Nizozemsko; Snezhina Bisserova, Akademie umění
a Sofijská univerzita, Bulharsko
1. cena: Anna Arminenová, Finsko
2. cena: Rikhardur Valtingojer, Island
3. cena: James Mccreary, Irsko
Speciální ceny: Adri Frigge, Nizozemsko; Diana Kleinerová, Argentina; Miwako Osová, Japonsko;
Wade Lough, USA; Zenon Burdy, Kanada
Cena pro nadějného mladého (bulharského) umělce: Aleksandra Dimitrova, Bulharsko
Anna Arminenová,
Finsko, Cvrlikání
(Liverrys),
rytina do polymeru, 2017

Krakov/Polsko

Mezinárodní trienále grafiky
2018
Ponořeni v obrazech
7. července–26. srpna 2018
Bunkier Sztuki
Oceněná díla vybírala mezinárodní porota ve složení:
Breda Škrjanecová–předsedkyně poroty, Slovinsko; Sean
Caulfield–místopředseda, Kanada; Thomas Kilpper, Německo; Marta Anna Raczek-Karczová, Polsko; Krzysztof
Tomalski, Polsko. Grand Prix d’Honneur: Ryszard
Otręba, Polsko, Katarze II + III, počítačová grafika, 2017
Grand Prix: Karol Pomykała, Polsko, Jeden směr, linoryt, virtuální realita, 2018, spolupráce: Bartosz Morawski
(VR), Marek Domański (zvuk) Evropská cena za grafiku: Tracy Hillová, Velká Británie, Černá voda z cyklu Matice pohybu, laserem řezaný dřevěný štoček tištěný na papír kozo, 2018 Cena prof. Witolda Skulicze: Zuzanna
Dyrdaová, Polsko, Povaleč, dřevořezová instalace, tisk na
lidské kůži, předmět, digitální dokumentace, 2016/2017
Speciální cena rektora Akademie výtvarných umění
Gdaňsk: Krzysztof Kula, Polsko, Koszarawské variace,
grafická instalace, performance, tisk, lepenka, dřevo, 18
svazků německé encyklopedie, zrcadlo, voda, papírová
maska, časosběrné video, projekce, 2017; Hommage à
Tomasz Struk, grafická instalace, performance, tisk, dřevo, kov, zrcadlo, 2017 Speciální cena rektora Akademie výtvarných umění v Katovicích: Morgan Wedderspoonová, Kanada, Nech to a pojď pařit, inkjet, sítotisk,
2017; Pomáhej druhým, inkjet, sítotisk, 2017, Jde o tvůj
život, inkjet, sítotisk, 2017; Chraň se, inkjet, sítotisk, 2017
Speciální cena rektora Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu: Agata Derdaová, Kanada, Změna,
linoryt, počítačová grafika, chine-collé, 2018; Trofej, linoryt, počítačová grafika, chine-collé, 2018 Speciální
cena rektora Univerzity umění v Poznani: Toyoki
Inatsugi, Japonsko, cyklus Zjevení, Fosforeskující světlo 1
+ 2, giclée, 2018 Speciální cena děkana Fakulty grafických umění na Akademii výtvarných umění ve
Varšavě: Fuki Hamadová, Japonsko, Tvar 70–Struktura
Mléčné dráhy, lept, akvatinta, chine-collé, 2016; Tvar
72–Kapka v síti, lept, akvatinta, chine-collé, 2017; Tvar
73–Nervová síť, lept, akvatinta, chine-collé, 2017 Speciální cena rektora Akademie výtvarných umění ve
Vratislavi: Ťien-tchang Wu, Čína, Zlomené větve v divočině, dřevoryt, 2017 Speciální cena Nadace Tadeusze
Kulisiewicze: Kamil Kocurek, Polsko, Aréna, hlubotisk,
2018 Speciální cena Leona Wyczółkowského založená Okresním muzeem Leona Wyczółkowského
v Bydhošti: Priscilla Romerová, Kostarika, Midasova
stopa, latexový tisk, chine-collé s lístkovým zlatem na
papíře gampi, instalace, 2018
Čestná uznání: Marlena Biczaková, Polsko; Joanna Kaczorová, Polsko; Natalie Lamanová, Rusko; Joanna Leszczyńská, Polsko; Przemysław Liput, Polsko; ROH, Norsko

Sfântu Gheorghe/Rumunsko

Londýn/Velká Británie

13. října–9. listopadu 2018
Sedmihradské centrum umění

8. listopadu 2018
Royal Academy of Arts in London

Členové poroty: Ferencz S. Apor, kurátor bienále, Miercurea Ciuc, Rumunsko; Cristian Aurel Opriș, Univerzita umění a designu v Kluži, Rumunsko; Erőss István,
Univerzita Károlyho Eszterházyho, Eger, Maďarsko;
Liou-čchun Lan, Tchajwanská národní univerzita
umění, Tchaj-pej; Anca Boeriuová, Národní univerzita
umění, Rumunsko; Kónya Ábel, Centrum moderního
a současného umění, Debrecín, Maďarsko; Zoltán Vécsi
Nagy, Sedmihradské centrum umění, Sfântu Gheorghe,
Rumunsko.

Hlavním úkolem Umělecké nadace Jejího Veličenstva
královny Sonji je vzbudit zájem o grafické umění a povzbuzovat mladé umělce k tomu, aby se rozvíjeli jak po
řemeslné stránce, tak i svůj jedinečný styl. Každý sudý
rok nadace uděluje Cenu královny Sonji za grafiku.
Vítěz obdrží peněžní cenu a vzdělávací pobyt v uměleckém ateliéru Atelje Larsen v Helsingborgu ve Švédsku.
Na cenu za rok 2018 bylo kurátory, řediteli muzeí
a kolegy umělci nominováno 42 umělců z celého světa. Nominace odrážejí šíři současné grafiky, sahající
od tradičních forem k novým přístupům, zahrnujícím
instalace, koláže a performance.
Letos Její Veličenstvo královna předala cenu kanadské umělkyni Emmě Nishimurové. Cenou za celoživotní přínos byl vyznamenán David Hockney za
svůj významný příspěvek ke grafickému umění. Cena
za celoživotní dílo byla v roce 2018 udělena poprvé.

5. bienále grafického umění
Sikulska

Hlavní cena: Ťing Liou, Čína, Mistr 03–2,
Mistr 07, Mistr 05, dřevoryt, litografie, 2017
Cena Imreho Nagye: Art Werger, USA, Život dole, lept,
2014; Na křižovatkách, mezzotinta, 2017
Cena Sándora Plugora: Samira Zamaniová, Německo, Zpátky v čase, vlastní technika, 2018; Miluji tě, řekla
svému obrazu v zrcadle, vlastní technika, 2017
Cena Pála Nagye: Jakub Jaszewski, Polsko, Xfirewall,
digitální tisk, 2018; Xerror, digitální tisk, 2018
Cena maďarského generálního konzulátu
v Miercurea Ciuc: Anton Răzvan, Rumunsko, Blednoucí studie (Synagoga), vlastní technika, 2016
Cena Univerzity Károlyho Eszterházyho: Kinga-Noémi Ácsová, Rumunsko, Hunyadiho náměstí 2,
linoryt, 2017
Cena Maďarské univerzity výtvarných umění: Marcin Bialas, Polsko, Jiná cesta 5, lept, suchá jehla, akvatinta, 2017; Prázdné vejce 1, lept, suchá jehla, akvatinta,
mezzotinta, 2017
Cena umělecké kolonie Lăzarea: Liza Lehoczkiová,
Maďarsko, V růžové je všechno krásnější I + II + III,
sítotisk, 2017
Cena umělecké kolonie Zereda: Ágota Krnácsová,
Maďarsko, Zjevení v Ceredu I–Dva svědkové, risografie,
2018; Zjevení v Ceredu II–Oděna v mracích, risografie, 2018; Zjevení v Ceredu III–Druhý bohužel zmizel,
risografie, 2018
Cena umělecké kolonie Pulzus: Éva Mayerová, Maďarsko, Vtištění I + II, počítačová grafika,
kombinovaná technika, vlastní technika, 2016
Speciální ceny: Łukasz Koniuszy, Polsko; Haruhiko
Jošinagaová, Japonsko; Zoran Mishe, Bulharsko; Liou
Fu, Čína; Haider Ali Jan, Pákistan
Ťing Liou, Čína, Mistr 07, dřevoryt, litografie,
2017, Hlavní cena

Cena královny Sonji za grafiku
2018

QSPA 2018: Emma Nishimurová
QSPA za celoživotní dílo: David Hockney

Emma Nishimurová, Archiv opakované paměti: Portrét rodiny Macuoka. Foto: majetek
autorky. QSPA 2018

New York/ USA

Veletrh umělecké grafiky
25.–28. říjen 2018
River Pavilion, Javits Center
Veletrh umělecké grafiky je hlavní událostí každoročního New York Print Weeku a největším veletrhem výtvarného umění věnovaným grafickým médiím. S 80
vystavovateli vybranými ze členů mezinárodní IFPDA
pravděpodobně představuje největší uměleckohistorický rozsah prací na jediném veletrhu; od starých mistrů
přes současná a vzácná mistrovská díla po nové edice,
které debutují na trhu. Veletrh je již dlouho významnou
destinací pro sběratele, znalce a kurátory z celého světa.

Ryszard Otręba, Polsko, Katarze III,
počítačová grafika, 2017, Grand Prix d’Honneur

Tacita Deanová, Hora pokušení, 2018, heliogravura, 7 panelů
Mikio Watanabe, Francie, Motýl II, 2017, mezzotinta, 1. cena za klasickou grafiku

62 VELETRHY A KONFERENCE 2018
Las Vegas/USA

Konference SGCI o grafice
2018
Proměny krajiny

63
um. Cílem dalšího projektu bylo vytvořit lepší spojení
se španělskými tvůrci jak v Evropě, tak v celé Jižní
a Severní Americe.

4.–7. dubna 2018
hotel Bally’s
Proměny krajiny SGCI 2018 shromáždily grafické
umělce, aby společně zkoumali napětí mezi realitou
a reprezentací; změnou a reinkarnací; akcí a dobrodružstvím; konstrukcí a rozpadem. Proměny krajiny zachytily ducha věčného obnovování Las Vegas
a klam jeho příslibů. Prostřednictvím dialogu a přehlídek zkoumaly transformaci uměleckých postojů
k přírodnímu prostředí a vyvíjející se roli grafiky
v tvůrčí a společenské praxi.

Laramie/USA

Konference MAPC 2018
Go West: a Collaborative Turn
3.–6. října 2018
hotel Hilton

Z výstavy k udělení Ceny za celoživotní dílo: grafika Jaune Quick-To-See Smithové

Lucemburk/Lucembursko

Mezinárodní výstava/fórum
Současná grafická tvorba
2018
20. dubna–1. května 2018
CARRE, 1 rue de l’Aciérie
17 dílen, institucí, kolektivů a jejich zastupující
umělci.
Ateliér jako místo pro dynamickou tvorbu (technické
know-how, využití zařízení, inspirace/výměny/diskuse) je známou a nepostradatelnou součástí světa
grafické tvorby a tištěného obrazu. V této svobodě
vznikaly různé skupiny a sdružení a každá z nich
nalezla svá vlastní specifika, tvůrčí znaky, vždy reflektující uměleckou scénu a sociální prostředí své země.

Jako umělci pracující s grafickým médiem jsme zvyklí
na spolupráci, kooperaci a sdílení v našich ateliérech
a při našich postupech. Budeme i nadále ztělesňovat
pionýry, průkopníky a hledače nových cest? A jak
v těchto rolích převezmeme a uznáme hlasy těch,
kteří byli vyhnáni nebo vysídleni? Budeme i nadále
vytvářet nové identity a zpochybňovat naši politickou a společenskou realitu, nebo se budeme snažit
najít domovy, nebo vytvořit utopické komunity, kde
se budeme stranit ostatních? Kde je v tomto procesu pohostinný, rozmanitý a všeobjímající. Západ?
Jak hledáme a navazujeme spolupráci a kooperaci
a můžeme být „drsní jednotlivci“ a zároveň „dobří
občané“? Jak reagujeme na kulturní očekávání jako
umělci? Jak zahrneme názory a zkušenosti různých
společenství? Co chceme pro umění, které vytváříme,
a pro společenství umělců, kterým jsme? Budeme
pokračovat „na Západ“ ?

Silver City/USA (New Mexico)

3. jihozápadní oslava grafiky
6.–7. října 2018
Seedboat Gallery
Southwest Print Fiestu pořádá Mimbres Region Arts
Council (Umělecká rada oblasti Mimbres), jejímž
posláním je „podporovat tvůrčí komunitu“. Událost
zahrnovala grafické workshopy, více než 30 prodejců
na trhu, soutěžní výstavu Politická grafika a plakát
a další akce. 4–5 umělců ručně vyřezalo velkoformátové (90 × 90 cm) štočky, které ručně nabarvili a otiskli průjezdem parního válce během nedělního trhu.

ně jako se dotýkat složité povahy zprávy, ve které
jsou často spojeny zdánlivě nekonzistentní motivy, hodnotové systémy a komunikační metody.
Sympozium se zabývalo široce pojatým problémem
kombinace mnoha různých zkušeností při vytváření
vizuálního poselství v jedné práci/umělecké realizaci.
„Hybridnost“ může být viděna prizmatem materiálu,
techniky, specifičnosti procesu, ale také myšlenky
a poselství, které ji nese. V moderním grafickém umění, stejně jako v příbuzných oblastech už nějakou
dobu získávají různě pojímané formy hybridnosti
vysokou popularitu, a dokonce i rozšíření. Používají se jak pro experimentální konfrontaci různých
technik a strategií v rámci média, tak i jako jeden
z prvků široce definovaných uměleckých strategií.
Nelze popřít, že hybridy v obou případech přispívají
k širší revitalizaci vlastního média, jeho redefinici.

New York/USA

Louise Bourgeoisová
Rozvinutý portrét
24. září 2017–28. ledna 2018
The Museum of Modern Art
Výstava zkoumá grafiky, knihy a tvůrčí proces oslavované sochařky Louise Bourgeoisové (1911–2010). Její
tištěné dílo, málo známý aspekt její práce, je rozsáhlé
a zahrnuje asi 1200 tištěných kompozic, vytvořených
především v posledních dvou desetiletích jejího života, ale také na počátku její kariéry ve 40. letech
minulého století. MoMA vlastní cenný archiv tohoto
materiálu a na výstavě byly představeny práce z této
kolekce spolu se zřídka vídanými zápůjčkami, dohromady zhruba 300 děl.

Brémy/Německo

Dárkový papír
Od Dürera ke Groszovi
Dary a nové přírůstky ze
sbírky Kupferstichkabinettu
11. listopadu 2017–1. dubna 2018
Kunsthalle Bremen
Touto výstavou Kupferstichkabinett srdečně děkuje
svým přátelům a mecenášům. Přehlídka přinesla
výběr asi 40 darů, nových přírůstků a zpětně odkoupených prací ztracených za války, jež přibyly
do sbírky v posledních letech. Jsou mezi nimi díla
Albrechta Dürera, Adriana Zingga, Caspara Davida Friedricha a Adolpha von Menzela i početné
práce umělců ze 20. století a současnosti, včetně
Lovise Corintha, Georgeho Grosze, Wilhelma
Wauera a Hanse D. Vosse, Karla Otty Götze, Waltera Stöhrera, Günthera Förga a Hany Usuiové,
Normana Sandlera a Matthiase Ruthenberga.

Katalog

Z instalace v MoMA

Walsall/Velká Británie
Boston/USA

Následuj Polárku
Inuitské umění ze Sbírky
Estrellity a Yousufa
Karshových
1. července 2017–7. ledna 2018
Museum of Fine Arts, Bernard and Barbara Stern
Shapiro Gallery
Výstava, zahájená při příležitosti 150. výročí vzniku
kanadské konfederace (dominia), přinesla výběr inuitské grafiky ze sbírky známého portrétního fotografa
Yousufa Karshe a jeho ženy Estrellity. Obsahuje práce předních inuitských umělců, jako jsou Kenojuak
Ashevaková, Agnes Nanogaková, Jessie Oonarková,
Pudlo Pudlat a Lucy Qinnuayuaková. Grafiky z velké části pocházejí od grafického družstva v Cape
Dorsetu, severně od Hudsonova zálivu, kam byla
grafika zavedena kolem roku 1959. Většinou se jedná o ruční otisky štočků vyřezávaných z mastku, jež
nesou vyvýšený reliéfní obraz. Práce byly uspořádány
tematicky, jednotlivé sekce se zaměřovaly na rodinu
a každodenní život; lov; šamany a mýty; tradice a výpravy do moderního světa. Vedle toho bylo vystaveno
mnoho malých sošek.

Belfast Print Workshop

Vija Celminsová

Los Angeles/USA

1917/1918
Ohlížejíce se zpátky,
kráčíme vpřed

2. února–6. května 2018
The New Art Gallery Walsall

4. listopadu 2017–1. dubna 2018
Los Angeles County Museum of Art
Tato přehlídka evropské grafiky a kresby klade důraz na
dva klíčové roky pro Německo a Rakousko, které definovaly konec jedné éry a směřování k nové budoucnosti.
Bez ohledu na střízlivou realitu I. světové války ti, kteří
žili mimo bitevní pole, toužili ve svém každodenním
životě po normálnosti. Stejně jako my–o století později–se vyrovnáváme s nejistotou a otřesy, oni vyhledávali
rutinu, zkoumali okolnosti a své přesvědčení a utíkali
se do fiktivních příběhů, her a filmů. Jak bylo vidět
na výstavě, umělci stavěli na odkazu naturalismu a expresionismu, aby evokovali složení a nálady měnící
se společnosti, povzbuzované a vzrušované změnou.
Také dodávali obrazovou náplň pro plakáty a tiskoviny,
grafickou formu komunikace, která vnášela umění do
všedního života.
Výběr prací, které vznikly v letech 1917 a 1918, je
svého druhu „časovou kapslí“, odhalující, jak umělci
zachycovali myšlenku místa a identity, náboženské
a společenské normy a kulturní a literární tradice. Ze
stanoviska své náročné přítomnosti obracejí zamžený
zrak do minulosti a odměřeným krokem kráčejí do
budoucnosti, kterou nyní v letech 2017–2018 obýváme my.

George Grosz, Pompe funèbre (Nádherný pohřeb), 1928, akvarel, rákosové pero,
pero a tuš na kartonu, 43‚2 × 29‚2 cm, Kunsthalle Bremen–Kunstverein In Bremen,
Kupferstichkabinett, Foto: Stefan Schiske for Lehr Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn
2017

Hamburk/Německo

Autorské knihy
Sbírka
Autorské knihy vyprávějí příběhy nebo na sebe berou
podobu manifestů, archivů nebo politických proklamací. Programové, vyprávěcí, hravé, nebo dokonce
odpudivé, s tradičním knižním designem se prolamují do nových prostorů pro kreativitu. Objeveny konceptuálními umělci a hnutím Fluxus jako otevřené
a všestranné médium si pro sebe dobývají prostor od
60. let jako nezávislý umělecký žánr.

Vija Celmins, Noční nebe 3, 2002, Artist Rooms, Tate and National Galleries of
Scotland. © Vija Celmins

Boston/USA

Japonská grafika
Psychedelické sedmdesátky
2. února–12. srpna 2018
Museum of Modern Arts

IMPACT 10
Encuentro (Setkání)
IMPACT je zkratka pro International Multi-disciplinary Printmaking, Artists, Concepts and Techniques
(Mezinárodní multidisciplinární grafika, umělci, koncepce a technky). Za posledních 16 let se IMPACT
vyvinul v přední evropskou akademickou diskusi
o grafické tvorbě. Grafika je nyní integrální součástí širší akademické debaty prostřednictvím praxe,
teorie, vizuální kultury a je studována v celé řadě
programů od vysokoškolského po doktorské studi-

Výstava lotyšsko-americké umělkyně Viji Celminsové
(nar. 1938) sestavená ze sbírky Artist Rooms byla
jednou ze tří expozic současných umělců vystavených v New Art Gallery Walsall, které zkoumají téma
fyzické a psychické divokosti. Hustě vrstvené kresby
a grafiky Viji Celminsové si pohrávají se světem přírody; hladinou oceánu, pouštními dálavami, pavoučími
sítěmi nebo hvězdnatým nebem. Její obrazy kladou
otázky o představách, vnímání a lidské zkušenosti
a připomínají nám složitost jednoduchých věcí, které
pozorujeme v přírodě.

1. prosince 2017–2. dubna 2018
Hamburger Kunsthalle

Santander/Španělsko
1.–9. září 2018
více než 20 lokalit

že hnutí dada. Motivy ze středověkých danses macabres se mísí s připomínkami tragických kapitol
z moderních dějin; obrazy se shodným námětem
jsou postaveny do protikladu s mytologií a folklorem;
dějiny umění a heavy metal kolidují. Jeho malby jsou
otevřeně expresionistické, často s odkazem na apokalyptická témata, a možná právě proto jsou nadčasové.
Výstava prezentovala velkoformátové dřevěné
matrice a stovku tisků Damiena Deroubaixe ve společnosti prací ze sbírky, jakož i s historickými rytinami
Dürera, Ensora, Picassa, které umělce poznamenaly.

La Louvière/Belgium

Toruň/Polsko

Hybridnost v grafice
Médium hledá svůj čas a místo

Kenojuak Ashevaková, kanadská Inuitka, Letní sova, 1975. kamenořezba

17. listopadu 2018
Galeria Sztuki „Wozownia”

Reprodukce se svolením Dorset Fine Arts. © Kenojuak Ashevak.

Sympozium doprovázelo devátý ročník trienále
Barva v grafice s podtitulem Hybridní světy, který nás odkazuje na oblast umění fungující na
rozhraní různých světů. Mohou být odvozeny jak
z technických, tak pracovních podmínek, stej-

Damien Deroubaix
Hier vloekt men niet
2. prosince 2017–1. dubna 2018
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée

a šablona. Slíbený dar Estrellity Karshové na počest Matthewa Teitelbauma.

Otto Schubert, Bez názvu, 1917, Los Angeles County Museum of Art, photo
©Museum Associates/LACMA

Umělecká tvorba Damiena Deroubaixe zahrnuje obrovskou škálu podob a technik: olejomalbu, akvarel,
rytiny, tapiserie, reliéfní dřevořezbu, ale také sochy
a instalace. Tuto různorodost kombinuje se silně náboženskými odkazy, často ožívajících v jeho pracích
způsobem, který připomíná obrazoborecké montá-

První světová výstava Expo uspořádaná ve východní
Asii, v roce 1970 v Ósace, znamenala pro Japonsko
začátek výjimečného období, které trvalo více než
desetiletí. Do velké míry více než kdy předtím se
Japonsko podílelo na vývoji světových uměleckých
stylů té doby–obzvlášť mysl matoucích motivů a chromatického chaosu psychedelického umění. Zářivé
barvy, silný smysl pro design a bouřlivá vitalita 70. let
se projevovaly také v grafikách. V této době se škála prostředků používaných japonskými grafickými
umělci rozšířila i za tradiční dřevotisk a šablony, které
dominovaly předchozímu desetiletí, až obsáhla i sítotisk, lept a litografii. Práce jako sítotisk Jokooa Tada-

64

65
noriho z roku 1974 rezonují hlasem doby, míchajícím
buddhistickou ikonografii s elektrickou paletou. Mezi
novými, mladými umělci, kteří získávali proslulost,
bylo mnoho žen, součást postupně sílícího trendu
rovnosti pohlaví v umění. Mnoho umělců zařazených
do této výstavy–včetně Tadanoriho, Hidea Takedy
a Majumi Odaové–dodnes grafiku tvoří.

Jokoo Tadanori, Šambala
(TEJAS-BHUMI) „Oheň je země“, 1974, sítotisk s ofsetovým textem. John Ware
Willard Fund. © Yokoo Tadanori.

Saská Kamenice/Německo

Dar Carla a Thomase
Heumannových
pro Kunstsammlungen
Chemnitz
25. února–10. června 2018
Kunstsammlungen Chemnitz
Při příležitosti přijetí daru z majetku Thomase Heumanna na památku jeho otce Carla Heumanna vystavují Kunstsammlungen Chemnitz asi 70 grafických
listů ze Sbírky Carla a Thomase Heumannových.
Jsou mezi nimi díla Christiana Friedricha Gilleho,
Augusta Gaula, Adolfa von Menzela a Ernsta Barlacha.

Boston/USA

M. C. Escher
Nekonečné rozměry

Vídeň/Rakousko

Carte blanche pro Jacoba
Demuse
Obrazy stromů
z Kupferstichkabinettu
Akademie výtvarných umění
ve Vídni
1. března–13. května 2018
Akademie der bildenden Künste Wien,
Kupferstichkabinett (v Theatermuseum)
Kupferstichkabinett zahájil na začátku roku 2018
nový cyklus výstav a zve umělce, aby si vybrali díla
z jeho sbírek a zapojili je do dialogu se svými vlastními
pracemi. Pro tento účel je grafická sbírka Vídeňské
akademie zvláště vhodná, protože od svého vzniku
v 17. století poskytuje neocenitelný referenční a obrazový materiál generacím umělců. První výstavu
z tohoto nového cyklu připravil Jakob Demus (narozený 1959 ve Vídni).

3. února–28. května 2018
Museum of Fine Arts
Hrátky s perspektivou a navzájem se proplétající tvary
M. C. Eschera (1898–1972) mátly a okouzlovaly miliony lidí po celém světě od plakátů až po knižní přebaly.
MFA shromáždilo pro první výstavu originálních tisků
nizozemského umělce v Bostonu 50 prací z veřejných
i soukromých sbírek, které zdůrazňují jeho bohatou představivost a hypnotizující technickou zručnost. Výstava
propátrala některá z témat, která definují jeho tvorbu,
včetně nekonečného opakování motivů nebo tvarů, které
do sebe navzájem dokonale zapadají, hrátky s perspektivou a vnímáním, odrazy v polích nebo na vodní hladině a transformace. Mezi nejdůležitější exponáty patří
čtyřmetrová Metamorfóza II (1939–40), monumentální
zkoumání plynutí času a prostoru, v níž se z nepřetržitého dřevorytu, vytištěného ze 20 štočků, odvíjejí šachovnice, včelí úly, lidová vesnička a další prvky.

Curych/Švýcarsko

Body obratu
Od Noldeho k Oppenheimovi.
100 let Schweizerische
Graphische Gesellschaft

Claes Oldenburg, Nůž v parku
Brüglingen, 1991/1992, barevný dřevoryt
a rytina do kovu, Graphische Sammlung
ETH Zürich / © Claes Oldenburg

Tappert, Stará zpěvačka, 1918, linoryt,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Georg

Praha/Česká republika

Wallerant Vaillant
Mistr mezzotinty
27. bžezna–24. června 2018
Národní galerie Praha, Schwarzenberský palác

Adolph von Menzel, Čtenářka novin, 1886, Für den Berliner Verein für
Original-Radierung, Heft 1, 1886, lept na ručním papíře, 27‚6 × 23 cm,
Kunstsammlungen Chemnitz, 1927 Schenkung Carl Heumann, Foto:
Kunstsammlungen Chemnitz/László Tóth, © 2018 Kunstsammlungen Chemnitz
Jakob Demus, Rembrandtův lesík, 1984, suchá jehla

Washington/USA

Nebe na zemi
Obrazy sv. Františka na hoře
La Verna

Düsseldorf/Německo

25. února–8. července 2018
National Gallery of Art, Galerie 22

3. března–24. června 2018
Kunstpalast

Descrizione del Sacro Monte della Vernia (1612) zachycuje klášter a dramatický skalnatý terén hory La Verna,
místa, kde se svatému Františkovi objevila stigmata.
Nadaný barokní kreslíř Jacopo Ligozzi byl najat, aby
ilustroval tento svazek a nápaditě navrhl překrytí, které
bylo nalepeno na pět z 22 ilustračních rytin, jež způsobem předtím/potom předváděly změnu topografie
od časů sv. Františka. Výstava čerpala z františkánské
ikonografie ze sbírek galerie, které sahají od 15. do
18. století, a představila Descrizione del Sacro Monte
della Vernia v nejvýznačnějším uměleckém a uměleckohistorickém kontextu zkoumáním tradičních vyobrazení zážitku sv. Františka na hoře La Verna a inovací
tradičního františkánského námětu charakteristické pro
protireformaci.

Dnes je Rembrandt známý jako malíř, ale ve své době
byl považován za superstar také díky svým leptům.
Technikou leptu zpracoval téměř všechny žánry a témata: portréty, krajiny, žánrové scény i náboženské
náměty. Vytvořil celkem více než 360 leptů, z nichž
grafická sbírka Kunstpalastu vlastní více než 230
listů, většina z nich pochází z fondů Kunstakademie
Düsseldorf.

7. února–8. dubna 2018
Graphische Sammlung ETH Zürich
Schweizerische Graphische Gesellschaft (SGG) dosahuje rovnováhy mezi stálostí a změnou. Po stovku
let objednává u vybraných současných umělců, aby
vytvořili originální dílo, které je pak vydáno v omezeném nákladu 125 kusů a distribuováno všem členům
společnosti.

Pro výstavu sáhlo Lindenau-Museum poprvé
po obsáhlé grafické sbírce Volkera Sachseho (1936 až
2011), kterou mu rodilý Berlíňan daroval. Obsahuje
četné práce ze Západu i z Východu z poválečného
desetiletí, ale její jádro tvoří spíše německá grafika z let
1914 až 1933. Tato speciální výstava se soustředila
právě na tyto grafiky a kresby, jež vznikly dokonce
převážně v Berlíně, aby zprostředkovala obraz kypící
umělcké scény té doby.

Rembrandtovský experiment

Malíř, kreslíř a grafik Wallerant Vaillant (1623 až 1677)
patří k ceněným, byť obecně méně známým reprezentantům zlatého věku holandského a vlámského
malířství 17. století. Během 40. let se osamostatnil
a působil v Amsterodamu a okolí. Jako vyhlášený
portrétista, tvořící v malbě i pastelu, byl pozván do
Frankfurtu, kde v letech 1657–1658 probíhala volba
císaře. Zde se Vaillant obeznámil s novou grafickou
technikou–mezzotintou, poprvé použitou ve 40. letech
17. století. Talentovaný princ Ruprecht Falcký, syn
českého „zimního krále“, si přizval Vaillanta jako asistenta svého experimentování s mezzotintou a společně
techniku podstatně zdokonalili. Vaillant se kolem roku
1665 natrvalo usadil v Amsterodamu, kde začal intenzivně tvořit v mezzotintě. Od poloviny 60. let do konce
života zhotovil v mezzotintě přes 200 kvalitních listů.
Grafiky vytvářel podle vlastních obrazů a invence,
ale reprodukoval také díla velkých mistrů italského
renesančního a raně barokního malířství i svých holandských a vlámských současníků.

Rembrandt van Rijn,
Potulní muzikanti, kol.
1635, lept, Kunstpalast,
Graphische Sammlung,
Foto: © Horst Kolberg–
ARTOTHEK

Altenburg/ Německo

Berlínské listy
Ze sbírky Volkera Sachseho
Nicolò Boldrini podle Tiziana, Sv. František získává stigmata, kol. 1530,
dřevoryt, National Gallery of Art, Washington, Ailsa Mellon Bruce Fund

8. března–10. června 2018
Lindenau-Museum Altenburg
Počátkem 20. století se Berlín rozvinul v dynamickou
kulturní metropoli, která se rychle stala významným
magnetem pro progresivní umělce. Z území celé říše
se stěhovali do hlavního města, aby zde svobodně
studovali, vyučovali a pracovali. Mnozí umělci, kteří
se usadili v Berlíně, čerpali důležité impulzy z nejrůznějších prostředí neklidného města, jehož jedinečnost
se rozvíjela v jejich díle.

nádhernou scenerii Japonska v kompizicích, které
proměňovaly obyčejné vesnice v atraktivní vyhlídky.
Hasui cestoval zemí, zastavoval se, kde se mu zalíbilo,
a volil neobvyklá místa i jedinečné výhledy na slavné
památky. Výstava prezentovala kaleidoskop jeho krajin, jež vznikly v průběhu 30 let, počínaje příkladem
z prvního souboru, vydaného v roce 1918. Zahrnovala
mnoho příkladů zasněžených a deštivých scén, jimiž
Hasui obzvlášť proslul.

Kawase Hasui, Rybník Benten v Šibě, srpen 1929, deskotisk, tuš a barva na papíře,
dar Paula Schweitzera P.77.28.15

Reutlingen/Německo

Aspekty sbírky
HAP potkává Mammu
Anderssonovou–Grieshaber
a současné postoje
26. května 2018–22. dubna 2019
Kunstmuseum Reutlingen

3. června–16. září 2018
Resnick Pavilion, Los Angeles County Museum of Art
14. října 2018–20. ledna 2019
National Gallery of Art, Washinton
Šerosvitný dřevořez, který vyžaduje soutisk obrazu
v různých odstínech ze dvou nebo více dřevěných štočků, se poprvé objevil v Itálii kolem roku 1516 a stal
se jedním z nejúspěšnějších raných pokusů o barevný
tisk v Evropě. Technika, jejíž název je složen z italských
slov pro „světlo“ (chiaro) a „stín“ (scuro), vytváří iluzi
hloubky pomocí tonálních kontrastů. V průběhu jednoho století chiaroscuro dřevořez doznal rafinovaný
technický pokrok v rukou talentovaných tvůrců, jako
byli Ugo da Carpi, Antonio da Trento, Niccolò Vicentino, Nicolò Boldrini a Andrea Andreani, a zaujal některé z nejslavnějších malířů včetně Tiziana, Raffaela
a Parmigianina. To, že se médium vyvíjelo co do formátu, rozsahu a námětů, svědčí o živém zájmu umělců
a sběratelů o škálu estetických možností, které nabízí.
Tato první významná přehlídka daného zaměření ve Spojených státech shromáždila přibližně 100
vzácných chiaroscuro dřevořezů společně se souvisejícími kresbami, rytinami a sochami.

Mamma Anderssonová, Absint, 2010, barevný tisk z výšky, litografie, © VG
Bild-Kunst, Bonn 2018, Foto: Kunstmuseum Reutlingen, Ralf Gottschlich

Ugo da Carpi podle Francesca Parmigianina, Diogenes, kol. 1527, Los Angeles
County Museum of Art, dar Philippy Calnanové na památku její matky Matildy Loeser
Calnanové, foto © Museum Associates/LACMA

Vídeň/Rakousko

Stanford/USA

Florentina Pakosta
30. května–26. srpna 2018
Albertina
Při příležitosti 85. narozenin rakouské umělkyně Florentiny Pakostové muzeum Albertina věnovalo jejímu
dílu rozsáhlou retrospektivu. Ve svých kresbách a grafice z 60. let reagovala na diskriminaci žen na umělecké scéně. Po staletí zobrazovali mužští umělci ženy
jako předměty nebo múzy. Pakostová naopak obrátila
svůj zrak na muže a analyzovala výrazy jejich tváře
a řeč těla. Její satirické práce útočí na patriarchální
mocenské struktury karikováním mužského chování
a převrácením tradičních rolí.

Minneapolis/USA

Alphabété
Svět očima Frédérica Brulyho
Bouabrého
20. června 2018–3. března 2019
Patricia S. Rebele Gallery, Cantor Arts Center, Stanford
University
Mezi první generací ve svém rodném Pobřeží slonoviny, která se formálně učila psát, se Frédéric Bruly
Bouabré inspiroval k tomu, aby překládal ústně šířený
jazyk bété do písemné podoby. Tento umělec, básník,
badatel a vynálezce vytvořili originální obrázkovou
abecedu jako způsob, jak si půjčovat – a přitom
rozvracet, médium francouzských kolonizátorů. Od
70. let do své smrti v roce 2014 vytvořil také stovky
pestrobarevných ilustrací velikosti pohlednic, které
obsahují africké psací systémy, populární kulturu,
vědecké teorie a ironický humor.

Frédéric Bruly Bouabré

Putování po Japonsku
prostřednictvím grafik
Kawaseho Hasuiho
Kawase Hasui byl nejplodnějším grafickým umělcem
své doby, vytvořil více než 600 deskových dřevořezů. Jeho úspěch pramenil z jeho schopnosti zachytit

Šerosvitný dřevořez
v renesanční Itálii

Největším úspěchem HAP Grieshabera bylo, že v polovině 20. století učinil ze starodávného umění dřevorytu
médium moderního umění.

Wallerant Vaillant, Hlava chlapce, mezzotinta

19. května–5. srpna 2018
Minneapolis Institute of Art

Los Angeles, Washington/USA

(Cheik Nadro), Divine
peinture prise sur une
banane jaunie image, ici,
Florentina Pakosta, Očekávání, 1981, šablona na papíře. (© Museum der

deux artistes du monde se

Moderne Salzburg, Photo: Hubert Auer © Bildrecht, Vienna, 2018)

regardent avec „art”, 2006,
pastelka a tuš na kartonu.
Dar Stefana Simchowitze,
2018.19
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Coburg/Německo

Rembrandt
Moc a bezmoc těla
22. června–9. září 2018
Kunst Sammlungen der Veste Coburg
Autoportréty, svádění, radost a smutek–Rembrandt
Harmenszoon van Rijn (1606–1669) studoval lidské
tělo z každého úhlu pohledu. Jeho bystrý zrak rozpoznal každou grimasu a gesto a účinně je zachytil ve
svém umění. Výstava byla přehlídkou grafik holandského mistra. Vyprávějí o životě a pomíjivosti, o lidské
moci a bezmoci.

chenberg narodil v Texasu a žil převážně v New Yorku
a na Floridě, Los Angeles hrálo v jeho uměleckém
rozvoji klíčovou úlohu.
Na přelomu 60. a 70. let se Rauschenberg spojil
s losangeleskými grafickými dílnami Gemini G.E.L.
a Styria Studio, kde se vzepřel konvencím tradiční
grafiky díly jako Booster a Currents. V té době byl
také hlavním účastníkem uměleckého a technického
programu LACMA, jenž spolupracoval s vědci a konstruktéry z Teledyne Technologies. V roce 1981 Rauschenberg intenzivně fotografoval L.A. pro svůj projekt
In + Out City Limits a o 17 let později metropoli znovu
zachytil ve svých sítotiscích LA Uncovered.

Snímek z výstavy, Rauschenberg: In and About L.A., art © Robert Rauschenberg
Foundation, photo © Museum Associates/LACMA

Rembrandt, Mužský akt sedící před závěsem, 1646,
lept, Inv.-Nr. VII‚380‚196

Washington/USA

Smysl pro humor
15. července 2018–3. února 2019
National Gallery of Art, West Building
Humor může být pro lidskou zkušenost zásadní, ale
jeho vyjádření v malířství a sochařství je omezeno.
Namísto toho se přirozenými nosiči komického obsahu
staly grafika–jako nejrozšířenější médium–a kresba–
jako médium nejsoukromější. Výběr ze sbírek Národní
galerie oslavuje tuto neuvěřitelně bohatou, i když snadno přehlédnutelnou tradici prostřednictvím prací od
renesanční karikatury přes kousavou anglickou satiru
po komiks z 20. století. Výstava zahrnovala významná díla Pietera Brueghela staršího, Jacquese Callota,
Williama Hogartha, Jamese Gillraye, Francisca de
Goyi a Honorého Daumiera i pozdnější příklady od
Alexandera Caldera, Reda Groomse, Saula Steinberga, Arta Spiegelmana a Guerrilla Girls.

Bremen/Německo

& co) se rozhodla zodpovědět tyto otázky a ponořila
se do sbírky Graphische Sammlung ETH Zürich.
Výsledkem byla výstava videí, prací na papíře, instalací a tisků ze sbírky. Výstavní prostor se proměnil ve
studovnu pro bádání, čtení, prohlížení a lenošení.

Los Angeles/USA

Fantazie a pohádky
8. září 2018–3. února 2019
Los Angeles County Museum of Art, Ahmanson
Building
Výstava zkoumala roli fantazie a opakovaně se vracejících lidových pohádek, mýtů a legend v grafickém umění
kolem roku 1900, spolu s výběrem ranějších příkladů
i mnohem modernějších prací. Pohádky–veřejná a sdílená podoba fantazie–nabídly umělcům známá vyprávění
a postavy, které mohli použít k prozkoumání vlastních
obav a touhy nebo společných snů a nadějí. Některé
vystavené práce vyvolávaly pocit strachu a hrůzy, kdežto
jiné nabídly romantický pohled na vymyšlenou nebo
idealizovanou minulost nebo se soustředily na kouzlo
světa kolem nás.

Mohuč/Německo

Opravdu Gutenberg?
Vynález knihtisku v Evropě
a Asii
21. září 2018–28. dubna 2019
Gutenberg-Museum
V roce 550. výročí Gutenbergova úmrtí připravilo
Gutenbergovo muzeum speciální výstavu o vynálezu
knihtisku v Evropě a Asii.

Leverkusen/Německo
James Gillray, Midas, měnící vše v papír, 1797, lept, ručně kolorovaný akvarelem
na žebrovaném papíře, Wright and Evans 1851, no. 168, National Gallery of Art,
Washington, získáno jako anonymní dar

Frieder Nake, Hommage à Paul Klee, 13/9/65 Nr. 2, 1965 (detail), počítačová
grafika: kresba plotrem, tuš na papíře, Kunsthalle Bremen–Der Kunstverein in
Bremen, © Frieder Nake

Curych/Švýcarsko
Rauschenberg
Uvnitř a kolem L.A.

RELAX
(chiarenza & hauser & co)
Co si chceme nechat?
(was wollen wir behalten?)

11. srpna 2018–10. února 2019
Los Angeles County Museum of Art, Resnick Pavilion

29. srpna–28. října 2018
Graphische Sammlung ETH Zürich

Jeden z největších průkopníků umění posledního
století Robert Rauschenberg (1925–2008) vytvořil
různorodé životní dílo charakterizované experimentováním, použitím nejrůznějších prostředků a metod
a zapojené do multikulturní výměny. Ačkoli se Raus-

Dnes na celém světě pravidelně vídáme hitparády
a žebříčky nejhodnotnějších a nejdražších uměleckých děl. Ale jak takové ligové tabulky vznikají a jak se
formovaly kánony, které definují postavení jednotlivého umělce? Společnost RELAX (chiarenza & hauser

Los Angeles/USA

Na jaře roku 2018 Peter Piller prošel Leverkusen ve
třech etapách. Vypravil se do neznámé a ignorované
periferie metropole, kde jsou odlišnosti a překvapení
vždy možné a vítané.

Markus Oehlen
Linoryty
23. září 2018–28. dubna 2019
Museum Morsbroich–Die Graphische Sammlung
Kolem roku 1990 začal malíř a hudebník Markus
Oehlen experimentovat s technikami jako linoryt
a sítotisk, aby rozšířil možnosti malířství.

Markus Oehlen, Bez názvu, 2006, z cyklu 76 linorytů, 1990–1999, Museum
Morsbroich, Leverkusen; Dauerleihgabe Museumsverein Morsbroich e.V.; © Markus
Oehlen

Anselm Kiefer, Hrob neznámého malíře (Grab des unbekannten Malers), 1982,
dřevoryt, koláž a ručně domalovaný, jediný otisk. Collection Lois B. Torf. © Anselm
Kiefer.

Paříž/Francie

Tištěné důkazy
2. října–25. listopadu 2018
François-Mitterrand, Bibliotheque National de France

Peter Piller, Divizny v dešti, 2018, tužka na papíře; Courtesy Capitain Petzel,
Berlin; Galerie Barbara Wien, Berlin; © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

29. září 2018–6. ledna 2019
Kunstsammlungen Chemnitz
Carl Otto Czeschka, Bez názvu, kol. 1905, Los Angeles County Museum of Art,
The Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies, koupeno z fondu
poskytnutého Annou Bing Arnoldovou, Museum Associates Acquisition Fund, and
deaccession funds, pfoto © Museum Associates/LACMA

Grande Decorazione
Italiská monumentální malba
v grafickém umění

23. září 2018–28. dubna 2019
Museum Morsbroich–Die Graphische Sammlung

Thomas Meier-Castel
Velkoformátové lepty

29. srpna–11. listopadu 2018
Kunsthalle Bremen

Mnichov/Německo

Peter Piller
Procházky po periferii

Saská Kamenice/Německo

Programové umění
Raná počítačová grafika
Kunsthalle Bremen vlastní jednu z největších sbírek počítačové grafiky na světě. V roce 2018 muzeum využilo tři
výročí jako příležitosti učinit z této rozsáhlé mezinárodní
kolekce ústřední bod výstavy. V expozici byl výběr počítačem generovaných grafik z brémské sbírky, které vznikly
v letech 1955 až 1979. Přehlídku doplnila dvě nová díla
Friedera Nakese (nar. 1938), který jako průkopník počítačového umění přímo vypomáhal s koncipováním výstavy.
V roce 1968 se odehrály dvě události, které napomohly
mezinárodnímu uznání počítačového umění, a v roce
2018 jsme tedy slavili 50 let od jejich konání: Výstavy Cybernetic Serendipity. Počítač a umění v Londýně a poté
v New Yorku, San Franciscu a Washingtonu a Tendencies 4. Computers and Visual Research s doprovodným
sympoziem v Záhřebu. Výsledkem nových estetických
forem byla počítačová hudba, choreografie, texty, filmy
i grafika.

Leverkusen/Německo

Při příležitosti desátého výročí úmrtí umělce Thomase Meiera-Castela (1949–2008), který po zastávkách
v Karlsruhe, Londýně a Paříži strávil většinu svého života v oblasti na pomezí Sárska a Lotrinska, vystavily
Kunstsammlungen Chemnitz výběr jeho děl ze svých
sbírek. Prostřednictvím deseti velkoformátových leptů byl představen umělec, který v současné německé
grafice zaujímá nezávislou a nezaměnitelnou pozici.

Boston/USA

Německý dřevoryt
Od 70. do 80. let
30. září 2017–19. března 2018
Museum of Fine Arts, Mary Stamas Gallery
Výstava prezentovala výběr rozmáchlých expresionistických dřevorytů a linorytů z konce 19. a z 80. let,
jejichž autory jsou němečtí umělci Georg Baselitz,
Anselm Kiefer, Felix Droese a Matthias Mansen.
Společně s doprovodnou výstavou dřevorytů Christiane Baumgartnerové, jež vycházejí z fotografií a jsou
provedeny chirurgicky přesně, poskytla tato výstava
příležitost porovnat dva radikálně odlišné přístupy
k modernímu dřevorytu. Mezi vystavenými díly byla
Kieferova jedinečná autorská kniha Teutoburský les
(1977), ilustrovaná dřevorytovými portréty postav
z německých dějin a jeho velkoformátový Hrob neznámého malíře (1982), v němž přetvořil nepoužitý
návrh válečného pomníku třetí říše–grandiózního
hrobu neznámého vojína–jako monument na počest
hrdinům umění. Baselitz, známý pro své obrazy převrácené vzhůru nohama, byl na výstavě zastoupen
pěti tisky, včetně velkoformátového linorytu Třínohý
akt (1977) a dřevorytem ze svého cyklu 45, vydaného v roce 1989 k 45. výročí konce II. světové války.
Mnoho vzácně vídaných grafik Droeseho a Mansena
pocházelo ze soukromých sbírek z oblasti Bostonu.

V rámci cyklu výstav uspořádaných v BnF na počest grafických ateliérů, jakož i tiskařů a vydavatelů,
kteří jim vdechli život, bylo vystaveno téměř 90 děl
vytvořených od roku 1979 umělci několika generací
v litografické dílně (později ateliéru digitálního tisku)
Francka Bordase. Hnán touhou oživit grafickou tvorbu, otevřel Franck Bordas první litografickou dílnu
ve svých 19 letech. To byl začátek dlouhé a plodné
spolupráce s mnoha umělci pocházejícími z velmi
odlišných oblastí, jako jsou Jean Dubuffet, Pierre
Alechinsky, Joan Mitchellová nebo Hervé di Rosa. Ať
už vznikly na litografických kamenech, nebo v počítači, grafiky představené na výstavě svědčí o bohatství, jedinečnosti a dynamice tohoto vzácného oboru
současné tvorby.

13. října 2018–6. ledna 2019
Pinakothek der Moderne, Staatliche Graphische
Sammlung München
Právě v monumentální malbě dosáhlo italské umění
svého vrcholu. Mezi nejpozoruhodnější výtvory lidské
představivosti náleží Michelangelův strop Sixtinské
kaple a Poslední soud, fresky Raffaela, Pietry da Cortony a Tiepola. Jedním z prvních exponentů italského monumentálního umění byl Andrea Mantegna,
mezi jehož hlavní díla patří Triumf Caesarův, složený
z deseti velkoformátových panelů, které byly původně instalovány na zdi. Kolem roku 1500 inovátor
Mantegna vytvořil také verzi tohoto díla v podobě
mědirytiny. Od té doby byly nástěnné a stropní malby
všeho druhu reprodukovány jako grafiky. Ze staré
umělecké formy se zrodila nová, jejímž účelem bylo
převést velké a složité dílo do formátu, jemuž se dalo
snáze porozumět a manipulovat s ním.
Výstava představila kolem 120 prací, jež ohromují svou velikostí a výjimečnou působivostí jako
zcela propracovaná umělecká díla.

La Louvière/Belgie

Frédéric Penelle, Thierry
Lenoir and Daniel Nadaud
Kroniky: 3 výstavy
13. října 2018–3. března 2019
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Výstava k oslavě dvojitého výročí–30 let Centre de
la Gravure a 150 let města La Louvière–provedla
návštěvníky zákruty minulosti a přítomnosti v příběhu vyprávěném třemi umělci: Frédéricem Penellem,
Thierrym Lenoirem a Danielem Nadaudem.
Prostřednictvím tří jejich charakteristických
vesmírů, každého na jednom podlaží, se výstava
rozprostírala od Chronique de l’ombre (kroniky stínu) v animovaných obrazech Frédérica Penella, jež
vytvořil videoumělec Yannick Jacquet kombinací digitálních zdrojů, rytin a výstřižků, přes Chronique du
quotidien (kroniku všedního dne) z provokativních
dřevorytů Thierryho Lenoira po poslední Chronique
du désastre (kroniku katastrofy) z tištěných příběhů
Daniela Nadauda, jež spojují zemědělskou a válečnou mašinerii.
Výstava byla organizována jako součást iniciativy Van lood tot pixel–Du plomb au pixel (Od
olova po pixel), v níž se spojilo pět muzeí z Vlámska
a Valonska.

Mantegnova dílna, Sloni,
1490/1500, variace na Triumf Caesův Andrea Mantegny, scéna V, kol. 1500,
mědirytina, © Staatliche Graphische Sammlung München

Berlín/Německo

Max Beckmann
Odkaz Barbary Göpelové
26. října 2018–13. ledna 2019
Kulturforum
V březnu 2018 získala Státní muzea v Berlíně významný odkaz z majetku historičky umění Barbary
Malwiny Augusty Göpelové (1922–2017), jejž tvořily
dvě malby, 46 kreseb a 52 grafik Maxe Beckmanna
spolu s obrazem Hanse Purrmanna. Díla byla zařazena do sbírek Nationalgalerie a Kupferstichkabinettu. Celý tento historicky významný odkaz byl takto
veřejně prezentován poprvé.

Max Beckmann,
Siesta, 1923, suchá jehla, © VG Bild-Kunst, Bonn 2018/Staatliche Museen zu
Berlin, Kupferstichkabinett/Dietmar Katz

Frédéric Penelle, Chronique de l’ombre, reliéfní asambláž tři vystřižených rytin
(laser na dřevě a oceli), 20 výtisků
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Berlín/Německo

Vídeň/Rakousko

13. listopadu 2018–24. února 2019
Gemäldegalerie

5. prosince 2018–3. března 2019
Akademie der bildenden Künste Wien,
Kupferstichkabinett (v Theatermuseum)

Hvězda nad Betlémem
Obrazové vyprávění
z Nového zákona u Hendricka
Goltziusa a jeho současníků
Virtuózní tvorba rytce Hendricka Goltziuse (1558–
1617) představuje vrchol holandské grafiky 16. století.
Jako malíř/grafik Goltzius pozdvihl mědirytinu do
nových výšin jako nezávislý umělecký prostředek.

O Čarodějnicích, Mořských
pannách a Apokalypse
Raná grafická tvorba
Albrechta Dürera

Několik desetiletí po vzniku prvních dřevorytů
a mědirytin v Evropě zdokonalil tyto dvě techniky
tisku Albrecht Dürer. Již po své první cestě do Itálie
(1494/95) vytvořil grafiky a cykly, které jsou považovány za nejvýznamnější rytiny a řezby.

O

Hendrick Goltzius, Klanění tří
králů, 1594, mědirytina, detail © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett/ Dietmar Katz

Brémy/Německo

Každý z nás je vesmír
Vztahy v obrazech
a autoportrétech
13. listopadu–30. prosince 2018
Kunsthalle Bremen
V rodině, v pracovním kolektivu, v kruhu přátel–také
znáte situace, ve kterých se jednoduše cítíte odlišně?
Ne vždycky vám rozumí? Komunikace funguje jen
částečně? Jednou z příčin je, že každá lidská bytost je
vesmír sám o sobě. Bez ohledu na věk. A příliš často
zapomínáme, že i náš protějšek se vždy pohybuje ve
svém vlastním vesmíru. Stačí se vymanit ze své společenské struktury, přijít a zamyslet se nad lidským
vesmírem prostřednictvím uměleckých děl: kresby
a grafiky z Kupferstichkabinettu se zaměřují jak na
člověka, tak na vztah mezi lidmi.

Albrecht Dürer, Mořská panna, kol. 1498, mědirytina, Kupferstichkabinett der
Akademie der bildenden Künste Wien

Freiburg/Německo

Fascinace Norskem
Edvard Munch
8. prosince 2018–17. března 2019
Städtische Museen Freiburg, Augustinermuseum
Expresivní výraz Edvarda Muncha je znám po celém
světě. S dramatičností a vášní Zkoumá existenciální
témata: smrt, strach a nemoc, lásku a sexualitu–představující věci, které okupují jeho vnitřní svět, s virzuózní
jistotou. Haus der Graphischen Sammlung vystavuje
výběr jeho grafických prací: obrazy, ve kterých okem
umělce nahlíží do propasti moderní duše.

Curych/Švýcarsko

Thomas Schütte (nar. 1954 v Oldenburgu) je přední
současný umělec, pravděpodobně nejvýznamnější
německý sochař naší doby. V této nejnovější výstavě
se Graphische Sammlung ETH Zürich soustředila
na jeho práce na papíře. Schütteovy grafiky tvoří
nedílnou součást jeho díla, o čemž svědčí ohromující
technický a tematický záběr mnoha jeho různorodých
sérií a portfolií. Výstava přinesla přehled posledních
třiceti let, nejen jeho slavné obrazy žen a květin, ale
také některé z méně známých aspektů práce tohoto
německého umělce.

d roku 2001 pořádá Galerie Klatovy / Klenová (jako jediná v České republice) téměř každoročně
na podzim ve vile Paule na Klenové mezinárodní sympozium linorytu. V roce 2018
proběhl již 17. ročník. Doposud se těchto
sympozií zúčastnilo 117 autorů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Srbska, Bosny
a Hercegoviny, Litvy, Velká Británie, USA,
Austrálie a Japonska. Programové téma
není na sympoziu určeno, autoři mohou
tvořit volně. Přesto se však mnoho výtvarníků nechává inspirovat prostředím Klenové–jejím hradem, zámkem nebo okolní
přírodou.
V roce 2016 se v galerii na klenovském
zámku konala výstava Linoryt I. Letos jsme
se rozhodli připravit její pokračovaní. Touto výstavou jsme si dali za úkol představit
návštěvníkům jednotlivá díla, která nebyla
na první výstavě z kapacitních nebo námětových důvodů prezentována. Součástí
výstavy budou také grafiky, které vznikly
na sympóziích v letech 2016, 2017 a 2018.
vernisáž 30. 3. 2019 / kurátoři výstavy: Michal Lazorčík, Ladislav Sýkora

Sladké nic
Grafické cykly Thomase
Schütteho
14. listopadu 2018–27. ledna 2019
Graphische Sammlung ETH Zürich

31. 3.–26. 5. 2019

Pohled do expozice výstavy Linoryt I., 2016, zámek na Klenové (Galerie Klatovy / Klenová)

Pohled do expozice výstavy Linoryt I., 2016, zámek na Klenové (Galerie Klatovy / Klenová)

Edvard Munch, Oblak, z cyklu Alfa a Omega, 1908/09; © Museum Kunst der
Westküste, Alkersum/Föhr, Foto: Lukas Spörl

Kaiserslautern/Německo

Philipp Hennevogl. Smetí
a příroda
Linoryty
15. prosince 2018–10. února 2019
Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern
Ve svých grandiózních linorytech se Phil Hennevogl
(nar. 1968) ukazuje jako pozorovatel dnešního každodenního života a jeho specifického světa předmětů.
Jeho vynikající grafická tvorba fascinuje i detailními
postřehy z přírody a velkoformátovými krajinami.

Thomas Schütte, Kouř, z knihy: Volume II. The Big, Nix, Düsseldorf: [vlastním
nákladem], 2005, lept, Inv.- Nr. 2013.168.13, Graphische Sammlung ETH Zürich,
© 2018, ProLitteris, Zurich

Philipp Hennevogl, Hromada dřeva, 2011, linoryt. Foto a © autor

Pohled do expozice výstavy Matej Fabian / Shitty Times, 2018, sýpka na Klenové (Galerie Klatovy / Klenová)
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ArtCamp

Pavla Aubrechtová, Bez názvu, 1997, č.254

Jiří Kolář, Božena Němcová, 1996, č.39
Toyen, Bez názvu, 1936, č.153

E

xcelentní letní škola, která dosáhla
mezinárodního věhlasu, to je ArtCamp. Art se hlásí k oblasti umění,
Camp školu situuje do univerzitního areálu–kampusu, ale též do plenéru, tábora,
kempu. ArtCamp se za svoji patnáctiletou
existenci rozvinul do největší umělecky zaměřené letní školy v České republice. Nabídl stovky kurzů pěti tisícům účastníků
včetně stovek zahraničních a přivítal též
mnoho desítek hostujících zahraničních
pedagogů.
Vedle samotných kurzů nabízí letní
škola také bohatý doprovodný program.
Účastníci ArtCampu mohou navštívit koncerty, přednášky, vernisáže výstav či krátké
workshopy. Dostanou zde vše, co potřebují.
Uchazeči o studium na vysoké škole se připraví na úspěšné přijímací řízení, studenti
vysokých škol si mohou prohloubit kvalifikaci v oboru svém či si ji rozšířit o obory
jiné. Do inspirativního prostředí ateliérů
budovy Sutnarky, Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara se vracejí umělci z praxe, aby získali know-how dle zájmu nebo
potřeby své kariéry. Je zde místo i pro ty,
kteří si vybrali umění jako hobby.
Zájemci mohou letos vybírat ze čtyř desítek uměleckých kurzů, které proběhnou
pod vedením pedagogů fakulty a hostují-

Česká koláž

cích umělců z Polska, Itálie, Velké Británie,
Íránu, Japonska, Číny, Kanady a České
republiky.
Michal Cihlář, Nástěnka, 1982, č.291
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ozoruhodná sbírka, kterou vytvořila společnost Pražská plynárenská,
se zaměřuje především na českou
poválečnou koláž, zasahuje však i hlouběji
do historie, do období mezi oběma světovými válkami. Jedním z podnětů k jejímu
založení se stala výstava Česká koláž, uspořádaná v roce 1997 Národní galerií, která
ukázala její výrazovou šíři a neobyčejnou
invenci. V kolekci se nachází řada jedinečných a dnes již v řadě případů téměř
nedostupných ukázek z tvorby výrazných
osobností nejrůznějšího zaměření. Je vlastně jedinou takto rozsáhlou a na koláž tak
výrazně orientovanou sbírkou.
Z klasiků, začínajících v období první
republiky, je několika ukázkami zastoupen
Adolf Hoffmeister. Ve sbírce se nacházejí jeho pozdější koláže z období od konce
padesátých až k počátku sedmdesátých let.
Tehdy se jí věnoval s novou invencí, do určité míry se přiklonil k lettrismu a zároveň
zcela neopustil surrealistická východiska.
Nesmírně cenné jsou surrealistické koláže
Jindřicha Štyrského z třicátých let, v nichž
se projevuje jeho vytříbená schopnost vyjádření prostřednictvím složitých symbolů.
Totéž platí pro Toyen, jejíž koláže se také
objevují jen velmi vzácně. Velkou a zároveň
všestrannou osobností českého moderního
umění se stal Václav Zykmund, vycházející
z odkazu surrealistických myšlenek.
Širší kolekcí je zastoupen i Libor Fára.
Její ozdobou je kromě osobitých asambláží
či objektů z dřevěných prvků pozoruhodný
soubor fotomontáží nazvaný Černá neděle
(1981). Pozdní surrealismus představuje ve
sbírce kvalitní soubor Jana Švankmajera,
který je jedním z mála umělců schopných
ještě dnes tvůrčím způsobem rozvíjet odkaz tohoto vlivného a pro 20. století zásadního směru.

Sbírka Pražské plynárenské
Pražská plynárenská vlastní reprezentativní soubor děl Jiřího Koláře. Je cenný
hlavně tím, že zahrnuje ukázky z různých
tvůrčích období, včetně sběratelsky vyhledávaných šedesátých let. Kolekce je vyrovnaná nejen časovým zastoupením, ale
i příklady různých postupů. Posledním
přírůstkem je cenný třírozměrný Kalendář
z pařížského období. Také koláže, asambláže i experimentální fotografie Běly Kolářové jsou dnes velmi vzácné. Autorčino pozoruhodné a velmi osobité dílo je zastoupeno
ve sbírce typickými ukázkami (kompozicemi z patentek či elektronických součástek).
Malým, ale pečlivě vybraným souborem
raných koláží z první poloviny šedesátých
let je zastoupen Jan Kotík, který se, stejně
jako Kolář, výrazným způsobem právě tehdy vřadil do mezinárodních souvislostí.
Tvorbu básníka a výtvarníka Ladislava
Nováka tu představuje kolekce zahrnující
jeho nejdůležitější metody (froasáž, alchymáž, …), které od šedesátých let až do své
smrti rozvíjel v nejrůznějších variantách
a kombinacích. Ve sbírce jsou zastoupeny
i další klasické osobnosti koláže. Jan Koblasa dospěl na přelomu padesátých a šedesátých let ke strukturálnímu vyjádření, což
se projevilo i v tehdejších kolážích. Eduard
Ovčáček systematicky využívá možnosti
koláže od první poloviny šedesátých let
a zvlášť v lettristických kompozicích v nich
dosáhl jedné z nejoriginálnějších forem.
Reprezentativní soubor tzv. šitých kreseb
či koláží má ve sbírce Josef Hampl, který
přispěl k celkovému vývoji řadou vlastních
metod. V tvorbě Karla Trinkewitze hraje
právě koláž zásadní roli. Autor není možná
z rodu objevitelů, ale zato důsledně a s osobitostí využívá metody typické hlavně pro
šedesátá či sedmdesátá léta. Jeho koláže,
asambláže a kolážované objekty na první
pohled zaujmou svou nápaditostí a hra-

vostí, námětovou různorodostí a výrazným
rytmem. Od šedesátých let až do současnosti se koláží zabývá Květa Pacovská, která se dokázala svými autorskými knihami,
objekty a instalacemi již dávno prosadit
v mezinárodním měřítku.
Z pozdějších generací jistě stojí za zmínku Pavla Aubrechtová, která si našla právě
v koláži metodu, jejíž možnosti systematicky rozvíjí a stále ještě nevyčerpala. Koláží
i asambláží se od počátku zabývá i malíř
Vladimír Gebauer.
Originální osobností současné české výtvarné scény se stal Michal Cihlář, který
svým systematickým přístupem v oblasti
koláže navázal na Jiřího Koláře, ale dospěl
k vlastním metodám vycházejícím z pečlivého, třeba i několik let trvajícího sbírání
motivů určitého typu.
Sbírka Pražské plynárenské tvoří pozoruhodný celek, který zahrnuje tvorbu výrazných představitelů výtvarného umění
několika generací. Ve svém důsledném zaměření na koláž a v soustředěném hledání
nových autorů nemá u nás obdobu. Neustále se rozšiřuje, postupně se zaplňují dosavadní mezery a dotváří se tak stále objektivnější pohled na jedno z nejdůležitějších
a nejpříznačnějších médií 20. století, které
svými výrazovými možnostmi zasahuje do
současného a snad i budoucího vývoje.
Sbírka je široké veřejnosti pravidelně
prezentována v rámci výstavního programu v Galerii Smečky, který s podporou
Pražské plynárenské připravuje Nadační
fond Galerie Smečky.
Vytváření a rozšiřování sbírky koláží
Pražské plynárenské, a. s., spojené s naznačenou výstavní činností, je v českém prostředí ojedinělým a neobyčejně záslužným
činem.

Jiří Machalický

Adolf Hoffmeister, Utrpení malé Žofie, 1963, č.117

Jan Švankmajer, Přírodopis, 1973, č.191 (4)

72 INZERCE

INZERCE 73

”
7.8
8’4
°5
49

GALERIE LADISLAVA SUTNARA
A FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ
LADISLAVA SUTNARA
ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
V SOBOTU 4. KVĚTNA 2019 V 18 HODIN
SHAPES
GALERIE LADISLAVA SUTNARA
RIEGROVA 11, PLZEŇ
ÚTERÝ — PÁTEK 10 — 18 HODIN
SOBOTA 10 — 15 HODIN
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THE LADISLAV SUTNAR GALLERY
AND THE LADISLAV SUTNAR FACULTY
OF DESIGN AND ART OF THE UNIVERSITY
OF WEST BOHEMIA CORDIALLY INVITE
YOU TO THE EXHIBITION OPENING
ON SATURDAY, MAY 4TH, 2019 AT 6 P.M.
SHAPES
LADISLAV SUTNAR GALLERY
RIEGROVA 11, PILSEN
TUESDAY — FRIDAY 10 A.M. — 6 P.M.
SATURDAY 10 A.M. — 3 P.M.

WOSa
Wrocław / Ostrava / serigrafia
02.–30.04.2019

wernisaż 02.04.2019 o godz. 13:00

Galeria Concrete

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
CSU, ul. Traugutta 19/21
50-416 Wrocław
Kurator wystawy: Marta Kubiak

Umělci / Artists:
Tereza Benešová, Yaxu Han,
Julie Hojdová, Jakub
Ivanovský, Jiayue Li, Milica
Lovisková, Julia Marsh, Matěj
Matouš, Monika Nehasilová,
Klára Plicová, Elena Pokalova,
David Polcar, Ladislav Sutnar,
Sarah Tamani, Yun Tang,
Michaela Tišerová, Rostislav
Vaněk

KURÁTOR
CURATOR
JAN VAN WOENSEL
TERMÍN VÝSTAVY
EXHIBITION DURATION
4/5—1/6 2019

Galerie Ladislava Sutnara
Jako oslavu probíhající transatlantické spolupráce Galerie Ladislava Sutnara hrdě otevírá skupinovou výstavu „SHAPES“, ve které
kurátor Jan Van Woensel převádí umělecká díla do děl fyzických,
aby vytvořil atmosférický zážitek, který podporuje progresivní vizi
Ladislava Sutnara. Vernisáž výstavy, která se koná v sobotu 4. května, je součástí programu plzeňských Slavností svobody. Výstava je
k vidění do 1. června 2019.
Sutnarka pokračuje v projektu Sutnar Shapes, v němž se studenti nechávají inspirovat dílem designéra Ladislava Sutnara. Ten
v roce 1969 navrhl knihu The World of Shape, která měla fungovat
jako přirozený průvodce dětí a dospělých světem rozmanitých tvarů, jež nás obklopují. Shapes v sobě opět propojují práce studentů
z newyorské School of Visual Arts vytvořené pod vedením Stevena
Hellera a práce studentů SUTNARKY, které vedli Kristina Fišerová, Rostislav Vaněk a Ditta Jiřičková. Výstava začne vernisáží
4. května v 18 hodin.

Skupina FEDRIGONI je největší italský výrobce designových papírů. Náš sortiment
tvoří více než 3.000 druhů papírů a kartonů a všechny jsou jednoduše dostupné
i pro český trh. Klademe vysoký důraz na
ochranu životního prostředí, naše papíry
jsou certifikované FSC. FEDRIGONI prodává přes svou vlastní prodejní síť, v Česku
zajišťuje prodej a distribuci FEDRIGONI
Deutschland GmbH.

Daněk
Drozd
Gajewski
Gertchen
Halberštát
Janáček
Krupicová
Kubiak
Moravcová
Nowicki
Ovčáček
Riesing
Sibinský
Szewczyk
Tobolewski
Warlikowska

