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„Mechanické přímky harmonicky vyjadřují neomezený emoční přesah daný technikou
leptu (kontrolovaného i živelného), díky němuž obraz získává vnitřní napětí. Toto
technicky náročné, ušlechtilé a slavnostní dílo s racionálním usilováním o metaforu
a symbol dokáže diváka šokovat.“ (Zhang Minjie komentuje dílo Obytná struktura Lukasze Koniuszyho
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O tom, že skvěle technicky vybavený ateliér na umělecké škole se může stát také
místem k setkávání umělců a vytvoření původních děl, přinášejí zprávu Zbyněk
Janáček s Markem Sibinským, organizátoři mezinárodního sympozia serigrafie
na Fakultě umění Univerzity Ostrava, jehož výsledky byly již mnohokrát vystaveny,
naposledy v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.
Podobně jako minulé číslo i toto přináší bilanci přehlídky a soutěže Grafika roku 2019,
která opět našla útočiště ve výstavních sálech Obecního domu v Praze.
Dále nabízí rozhovory, zprávy o tuzemských a zahraničních výstavních počinech,
a uvádí bohužel i nekrolog Karla Malicha, nedávno zesnulého všestranného tvůrce
a také laureáta Ceny Vladimíra Boudníka.
Nedílnou součástí Grapheionu je i jeho Kronika, která přináší zprávy o akcích
týkajících se grafického umění, jež ve světě už proběhly nebo probíhají a které
ve svém souhrnu svědčí o trvalém zájmu o tento obor a jeho prezentaci.
Věřím, že Grapheion v této košatější podobě a také v nové úpravě, představuje plnější
odpověď na očekávání, která jeho čtenáři do něj vkládají. A pokud tomu tak není,
budeme vděční za jakékoli podněty, které nám budete adresovat.
Ty ostatně uvítáme v každém případě.
								

Ondřej Michálek
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LIGHT / MATTER:
Umění na křižovatce
fotografie
a grafiky
Walter Jule s přispěním Tracy Templetonové a Ingrid Ledentové

Dějiny umění a technologie byly vždy úzce propojeny.
Od vypalování hlíny, kování oceli a vynálezu papíru,
plátna a barev až po výměnné litery sazby a tiskařský
lis, bylo spojení techniky a umění ústředním bodem
snahy o poznání a rozvoj tvořivého projevu. A grafika,
možná více než kterýkoliv jiný umělecký obor,
ztělesňuje právě tuto interakci. Již více než tisíc let si
grafici a tiskaři osvojují nové technologie
reprodukování obrazů, aby v podobě originálůmultiplů ztvárnili své myšlenky a koncepty
a mohli jimi oslovit široké publikum.
I když umělci již dlouho používali
ve své práci nástroje, jako je camera
obscura, uvedení „mechanického média˝ fotografie znejistilo vztah mezi
technologií, výtvarným uměním a řemeslem, který v této podobě přetrvává
dodnes. Rozšířil se názor, že fotografie
jsou cenné jako „dokumenty”, ale neměly by být považovány za „umění”,
protože jsou pořízeny strojem a postrádají přímost ručně vytvořené práce.
Přesto mnoho umělců ihned pocítilo
neodolatelnou přitažlivost k této nové
tkanině informací, které fotografický
obraz nabízel.
Fotografie měla okamžitý a nevratný
dopad na řemeslnou stránku umění.
Do deseti let od jejího uvedení ve většině velkých měst v Evropě fotografický
obraz předstihl ve svém komerčním
uplatnění reprodukce ručně provedených kreseb. Grafici začali fotografovat
a malíři začali napodobovat fotografické přístupy, včetně rozmazaného zaostřování, asymetrického výřezu nebo
zdůrazněné perspektivy.
Vynález tzv. stop-motion neboli zachycení fází pohybu pak přizval do této
hry také vědu. V devatenáctém a dvacátém století pohyblivé obrazy a kino
v sobě propojily rychlost a čas; fotogra-

fie nabízí letecké pohledy nebo detailní
záběry, zkoumá abstraktní struktury
bez uvedení měřítka, a do malby proniká pohyb odvozený z filmového obrazu.
Zatímco fotografie stále hledá uznání
jako „umění”, na grafiku, zejména v Evropě a v Americe, se stále pohlíží jako na
„děvče k ruce” sloužící malbě a kresbě.
Od poloviny dvacátého století toto
rozlišování zastínil stále rychlejší technologický rozvoj. Dnešní obrazové
kultuře dominují fotografie a reklamní
sdělení, které vyzdvihují konzumní
přístup k životu. Obrovské projekční
plochy tvoří architekturu veřejných
prostranství, zatímco pohledy chodců
jsou upřeny na světélkující displeje
mobilních telefonů.
Tato promiskuita prostředí vytvářeného obrazy a jejich „informačním
monologem” nás drtí, ale současně
máme za to, že všechny možnosti a problémy vizuálního či obrazového jazyka
byly už vyřešeny během zápasů na poli
dějin umění, nebo se ukázaly jako
nepodstatné s ohledem na homogenizační dopady technologické globalizace.
Plochost a popření existence času,
které jsou pro komerční obrazy charakteristické, vedly mnoho současných
umělců k hledání významů právě
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ve „tření” mezi technologiemi. Setkáváme se například s kombinacemi promítaných fotografických obrazů se sochařskými prvky a zvukem, kdy nehudební
zvuky jsou smíchány do té míry, že se
celek už nepodobá svým částem.
Je toto pokušení spektáklem nevyhnutelným důsledkem našeho slepého
podvolení se vědeckému a technologickému imperativu? Jsou technologie
a post-post-modernistické názory tím,
co umělce odvedlo od předchozí praxe
využívání specifických vlastností média k dílům vycházejících především
z nápadu a faktu jejich vystavení?
V této souvislosti a ve snaze obnovit
kritickou diskusi o vztahu mezi technologií a koncepčním rámcem v umění
navrhli kurátoři, Tracy Templetonová
(USA) Walter Jule (Kanada) a Ingrid Ledentová (Belgie), určité přehodnocení
výsledků grafické tvorby používající
fotografii počínaje polovinou 20. století.
Výstava LIGHT / MATTER: Umění na křižovatce fotografie a grafiky byla otevřena
v Galerii umění Indiana University
v Grunwaldu na podzim roku 2017
a na jaře roku 2018 se přemístila do
výstavní síně University of Alberta
v kanadském Edmontonu.
Výstava představující téměř sto děl
(vytvořených mezi lety 1968–2017) čtyřiceti pěti umělců ze šestnácti zemí, se
zaměřila na příklady „simultánních
objevů”, kdy někteří grafici školení
v tradičních technikách dřevořezu, leptu
a litografie se rozhodli zpochybnit
prvořadost kresby v grafice a začali si
„půjčovat” fotomechanické techniky,
které se v komerčním tisku už staly
zastaralými.
I když technologickou vynalézavost
obvykle chválíme, „příchod” fenoménu
fotografického obrazu, který nyní trvá
už přibližně šedesát let, by mohl také
sloužit jako důležitá „případová studie”
o tom, jak kulturní tradice ovlivnila
přijetí a vývoj nových tiskových technologií. Všechna umělecká hnutí jsou
ovlivněna obecnými kulturními faktory,
ať už přicházejí ze světa umění nebo
odjinud, jako vědomé či nevědomé
impulzy, ideologické i symbolické –
a všechny pak současně rozhodnou
o tom, zda se přijímání nových postupů
a myšlenek prosadí, nebo utlumí. (1)
Na konci druhé světové války byly
společnosti v chaosu. Vzhledem
k tomu, že starým kulturám byly stanoveny nové geografické hranice, téměř
univerzální pocit zoufalství vedl k hlubokému zpochybňování konvenčních
kulturních postojů a hierarchií. Mnoho

↑) Tetsuya Noda, Japonsko
Deník, 4. dubna ´87 v Uenu 1987,
dřevořez, serigrafie, 57 × 119 cm
↖) Akira Matsumoto, Japonsko
	Fukei (Krajina s komínem) 1978,
serigrafie, 50 × 70 cm
↗) Ryoji Ikeda, Japonsko
Ze země, 2015,
fotolept, 76 × 56 cm
←) Carl Heywood, Kanada
	Oslava vidění, 1977,
fotolitografie, serigrafie, 76 × 96 cm
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umělců sledovalo čím dál chaotičtější
formy abstrakce jako existenciální
odpověď na válečné ničení a konzumní
materialismus podporovaný hromadnými sdělovacími prostředky.
V polovině padesátých let si Východoevropané uvědomili, že snadná
přenositelnost grafických listů představuje vhodnou příležitost k výměně
myšlenek a nápadů napříč stále méně

prostupnými hranicemi. Díky těmto
vizionářským iniciativám se zrodilo
první otevřené mezinárodní bienále
grafiky v Lublani v roce 1955, které
inspirovalo podobné úsilí v Krakově,
Dillí, Tokiu i v dalších městech. Tyto
výstavy a jejich katalogy poprvé umožnily grafikům na celém světě posoudit
své dílo vedle jiných a staly se svědky
nových grafických trendů.
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V Japonsku byla grafická tradice tak
silná, že dokázala přežít devastaci druhé světové války, a od padesátých let
začali japonští grafici získávat ocenění
na nových mezinárodních přehlídkách
v Brazílii, na bienále v Polsku a později
v Československu. V období hospodářského oživení a růstu pomohlo uznání
japonských grafiků v zahraničí oživit
zájem také o současnou domácí grafiku.

↑) Katsutoshi Yuasa, Japonsko
Poslouchej, příroda je plná písní a pravdy, 2012,
dřevořez, 61 × 243 cm
←) Izabella Gustowska, Polsko
	Zvláštní podobnosti, Tajemství I., II., III..
1989, kolorovaná litografie, 200 × 100 cm
→) Marlene MacCallum, Kanada
Obráceně, 1997,
rozkládací autorská kniha, fotogravura, 43 × 140 cm

Severoameričtí umělci začali objevovat
grafické tradice východní Evropy
a koncem padesátých let začala éra
zrychlené globální výměny myšlenek
v této oblasti.
V časných šedesátých létech, během
doby poněkud neurčitých autorských
práv, američtí a britští umělci pop-artu
si přivlastnili kolážové struktury kubismu, půjčovali si a včleňovali reklamní

obrazy do svých děl a parodovali vážnost poválečné generace. A současně
tematizovali efekt otupení způsobený
dopadem médií a technologií na každý
aspekt života. Někteří fotografové
zahájili obnovený útok na tradiční
dělení na „obyčejnou” a „uměleckou”
fotografii tak, že na fotografie malovali,
upravovali je na způsob koláže nebo na
ně připevňovali trojrozměrné prvky. (2)

Na jedné straně se fotografové
pokoušeli uniknout z marginalizované
pozice tím, že svá díla doplňovali ručními zásahy, a na druhé straně grafici,
ve snaze popřít představu o služebném
postavení grafiky vůči malbě a kresbě,
začleňovali do své práce fotografii
a fotochemické průmyslové postupy.
V tomto okamžiku sdílených aktivit,
začínají grafici na celém světě používat
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foto-mechanické techniky, jako je sítotisk, fotolept a foto-litografie, a vytvářejí
hybridní obrazy, které odolávají kategorizaci, a v širších souvislostech umění
se stávají kontroverzními počiny.
Cílem tohoto hnutí nebylo vymýšlet
novou technologii, nýbrž odhalit vzájemný vztah mezi technikou a estetikou, ukázat, jak lze technologický
a ruční postup kombinovat, dospět tak
k svébytnému obsahu a významu a nakonec prohlásit za „médium samotný
tento proces”. (3)
V grafice, která zažívala světovou
renesanci, často kontrastoval prostorový jazyk fotografické iluze se souběžně
uplatňovaným grafickým jazykem kresby. Tato kombinace poukázala na slabiny fotografie, pokud ji chápeme jako
sled časových sekvencí. Na rozdíl
od komerční fotografie, která stále fungovala jako „reklama na skutečnost”,
grafický obraz pracoval se záznamem
materiálovosti (řezání, škrábání, leptání, vrstvení), u diváka osvěžil haptickou paměť a přidal i připomínku historie ve smyslu melancholie spojené
s plynutím času.
Fotolept přetištěný dřevořezem nebo
potažený závojem sítotiskem nanesené
barvy může fungovat jako palimpsest.
A když budeme zpětně číst deníkové
záznamy o „archeologickém výzkumu”
jeho postupného vzniku, dovedou nás
k umělcově ruce. Prostřednictvím syntézy svých optických a taktilních kvalit
nás tyto grafické listy vybízejí k tomu,
abychom si vybavili naši osobní vzpomínku zaznamenanou fotografií nebo
kresbou. Ovšem skutečně komplexní
„čtení” vyžaduje, abychom si všimli několika aspektů obrazu téměř současně:
– prostorová struktura grafických
(kresebných) komponentů
– prostorová iluze fotografických prvků
– stopy tlaku, kterým byla matrice
vtisknuta do papíru
– proměny působení barvy v závislosti
na způsobu tisku
– textura a barva použitého papíru
– sled kroků technického postupu
I když nesdílíme všeobecné přesvědčení o nutnosti stále rostoucích hodnot
rozlišení DPI (počet tiskových bodů
na palec), „věrnost převodu” je mimořádně důležitá. Avšak když je fotografický obraz přenesen na tiskovou desku
pomocí půltónového rastru nebo ze
zrnité xerokopie a poté ručně zpracován, klade se otázka, co se stane, když
ztratíme detaily. Co je vyřazeno, co je
skryto, co se zachovalo, ale není vysloveno?

Přestože pop-art měl v Japonsku určitý
dopad, zejména v grafickém designu,
ambivalentní postoj umělecké komunity k rostoucímu americkému vlivu vyvolal komplexní reakci, jejímž důsledkem bylo, že používání foto-mechanických technik v japonské grafice získalo
jedinečný charakter. Japonští grafici,
kteří přijali hybridní charakter pop-artu
i konceptuální východiska a přístupy,
kombinovali například sítotisk s dřevořezem a litografií, se slepotiskem nebo
leptem. A díky ručnímu papíru také
zhodnotili svou bohatou grafickou tradici, často s krásou a stručností haiku,
i když se nijak nevyhýbali protichůdným
emocím, které současný život přinášel.
Na výstavě LIGHT / MATTER jsou
zastoupena díla jedenácti japonských
umělců: Tetsuya Noda (1940) v roce
1968 vstoupil na světovou scénu, když
na Mezinárodním bienále grafiky
v Tokiu získal hlavní cenu. Bylo to
poprvé, kdy se práci s fotografickými
obrazy dostalo takového ocenění. Jeho
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↑) Tadanori Yokoo, Japonsko
6. Mezinárodní bienále grafiky v Tokiu, 1968
ofsetový plakát, 108 × 76,5 cm
↗) Nils-Erik Mattsson, Švédsko
	Ve stínu, II. stav, 2014,
litografie, 23 × 30 cm
→) Steven Dixon, Kanada
Důlní místo 24, 2010,
fotogravura, 45 × 50 cm
↘) Tracy Templetonová, Kanada, USA
	Sněžné ticho, 2016,
digitální tisk, lept, chine-collé, 41 × 90 cm

dřevořezy kombinované se sítotiskem
zobrazují scény z obyčejného života,
krajiny viděné z oken vlaku nebo auta,
zátiší květin a portréty rodiny.
Před vytvořením šablon pro sítotisk
pomocí kopírovacího stroje doplňuje
své fotografické obrazy kresbou, takže
můžeme říct, že jeho grafické listy vznikají na pomezí fotografovaného a ručně
kresleného. Lawrence Smith, bývalý
kurátor japonských starožitností v Britském muzeu, tvrdí, že Nodovy osobní
a hluboce procítěné grafické listy „nesou
energii jedinečného okamžiku, kdy byla
fotografie pořízena”.
Tadanori Yokoo (1936) se stal jedním z nejvlivnějších světových umělců.
Jeho úžasné dílo, jež tvoří plakáty, knihy,
grafické listy a malby, překonalo tehdejší dělení na kulturní žánry, ale zůstalo
ve své podstatě japonské. Dokládá to
jeho plakát pro Tokyo International Print
Biennial v roce 1968, v němž zdůraznil
aspekt rozdílných postojů k originálu
a reprodukci v umění.
Tadayoshi Nakabayashi (1937)
strávil svá učednická léta v Kamo-machi v prefektuře Niigata, kde se mu
podařilo uniknout bombovým útokům
během druhé světové války. Zážitky
z přírodního prostředí – zejména ty, kdy
bílý sníh vystupuje v protikladu k černé
zemi, – zanechaly v mladém umělci silný
dojem, který stále rezonuje v jeho
bohatých, jednobarevných leptech.
Akira Matsumoto (1936) získal
první ze svých mnoha ocenění na 4th
Northwest International Print Exhibition
v Seattlu v roce 1969. Své dílo popisuje
jako „konkrétní abstrakci” a věří, že
odstranění emocí z interpretací jeho
díla umožní změny v jeho posuzování
i zdůraznění jeho vizuálních kvalit.
Tento přístup do jisté míry sdílel
Shoichi Ida (1941–2006). Ida se také
stal jedním nejvýznamnějších grafiků
tzv. zlatého věku japonské grafiky
v pozdních šedesátých letech a časných
letech sedmdesátých. Často tiskl
po obou stranách průsvitných ručních
papírů, aby zdůraznil jejich hmotu jako
fenomén vstupující mezi dva kroky
technického postupu.
Umělci Hodaka Yoshida, Ryoji
Ikeda, Hideki Kimura a mnoho dalších
postavili Japonsko do čela tendence
využívající v grafice fotografii,
a na krátkou dobu byl tento vyjadřovací prostředek dokonce považován
za „samostatné nové médium”. Japonské grafické listy dominovaly na mezinárodních bienále a japonští grafici
a designéři se i doma stali „hvězdami”.
Někteří dokonce měli své fankluby s re-
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klamními tričky. Dnes nová generace
grafiků, např. Katsutoshi Yuasa
(1978), „poměřuje” struktury promítaných a skenovaných fotografických
obrazů tradičními ručními technikami
tisku. A právě Yuasa je v čele této nové
vlny zájmu o přehodnocení odkazu historických tiskových technik.(3)
V Polsku síly tradice, technologie
i ekonomiky hrály ve stejném období
velmi odlišnou roli. Podobně jako v Japonsku jsou však všechny prvky polské
kultury protkány ve vzájemné závislosti.
Małgorzata Żurakowska, polská
grafička a spisovatelka, píše: „Umění
převzalo roli ochrany našich jedinečných kulturních hodnot, jako je náboženství, jazyk a historie ... Dokonce
i přijetí avantgardních vlivů v letech
1920–30 bylo prodchnuto duchovními
hodnotami.”(4)
Silná polská tradice grafického umění vychází z mnoha kořenů, je ale
celkem snadné rozpoznat několik vlivů,
které ji v současném polském grafickém
umění charakterizují. Vliv „unismu”,
který inicioval dílo Wladyslawa Strzeminského (1893–1952), spočívá v tom,
že mystika umění by měla být nalezena
v jednotě vizuálních prostředků. Toto
pojetí nalézá svou obdobu v linorytech
Stanislava Fijalkowského, ale jeho
trvalý vliv můžeme odhalit i v práci dalších generací polských grafiků.
Stejně jako v Japonsku i v Polsku
ovlivnil pop-art místní tvorbu, ale
v opačném směru. Jak upozorňuje Żurakowska: „V USA otevřel pop-art dveře
muzeí pro plechovky Coca-coly, zatímco
polský plakát (i malba) nacházely své
uplatnění na veřejných plotech. Na jedné straně vstupovaly obrazy dovnitř,
na druhé umění směřovalo ven do veřejného prostoru.”
Zdá se, že polské umělce fascinovalo
to, co bychom mohli nazvat DNA půltónové fotografie, s jejím zvětšením, ručním zpracováním a někdy záměrným
přeleptáním tiskových desek. Grafické
práce se často dotýkají problematiky
paměti a identity. Izabella Gustowska

↖) Krystyna Piotrowska, Polsko, Švédsko
Skupinový portrét s Grzegorzem. 1989,
lept, 70 × 100 cm
←) Ryoji Ikeda, Japonsko
	Ze země, 2015,
fotolept, 76 × 56 cm
→) Ryoji Ikeda, Japonsko
Ze země, 2015,
fotolept, 76 × 56 cm

(1948) pracuje v oblasti grafiky, malby,
performance a instalace. Její rozměrné
litografie upravené jako objekty působí
svým tajemstvím a vizuální energií.
Krystyna Piotrowska (1949) se zaměřuje na „skupinové” portréty, v nichž se
občas mění nebo „vyměňují” oči nebo
ústa. Dorota Nowak-Rodzinska (1976)
často figuru pojímá jako metaforu vzpomínek, které se promítají do současnosti i s prvky naznačujícími budoucnost.
Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz (1974)
kombinuje linoryt se sítotiskem v pracích, které by
mohly být považovány
za figurativní, byť směřují
spíše k abstrakci. Fascinují ho objekty, které
používá ve své práci
téměř libovolně; buduje
sbírku kuriozit nebo
redukuje jejich smysl
na symboly.
Zatímco práci severoamerických umělců
povzbudil nedávný vývoj
v Japonsku a ve východní
Evropě, používání fotomechanických metod
v grafice zde zpočátku
příliš rozšířené nebylo.
Ekonomický úspěch pop-artu znovu oživil zájem
o grafiku jako komerční
médium a povzbudil zakládání profesionálních
grafických dílen se školenými techniky. Někteří
známí malíři a sochaři
rozšiřovali svou tvorbou
vokabulář grafického
umění, ostatní tvořili tištěné verze obrazů, které
byly primárně koncipovány v jiných médiích.
Zatímco regionální styly a „ismy” si
ponechávaly svůj vliv, na univerzitách
se grafické umění etablovalo v nových
provozech a např. v Kanadě vznikl řetězec veřejně financovaných uměleckých
dílen, kde mladí umělci mohli realizovat svá díla a výsledky své práce taky
vystavovat. V Severní Americe se tak
grafika používající fotografii vymanila
z vlivu jednotlivých umělců pracujících
v relativní izolaci.
Jennifer Dicksonová (1936) je jednou z nejvýznamnějších kanadských
fotografek. Její počáteční práce v oblasti fotoleptu zpochybnily tehdejší názory
týkající se genderových a sexuálních
rolí v západní společnosti a měly téměř
okamžitý dopad na grafické umění
v celé zemi. Carl Heywood (1941) stu-

doval v Ateliéru 17 Stanleyho Williama
Haytera v Paříži na počátku 70. let.
Jeho experimenty se zvětšovacími přístroji směřující k vytvoření „organické”
zrnité struktury v dílech kombinujících
fotolitografii a fotolept se sítotiskem
získaly v roce 1980 několik mezinárodních ocenění. Ve svých jemných a nuancovaných tiscích se zaměřoval na drobnosti každodenního života a zároveň
divákovi předkládal své pojetí spirituality, krásy světa kolem nás a životních

radostí. Steven Dixon (1960) je známý
svými fotogravurami, v nichž zobrazuje
opuštěné průmyslové areály a krajinu,
jež je obklopuje, s důrazem na materiálovou texturu, jež je současně svědectvím o akumulované historii místa.
V USA se Jack Damer (1938) zaměřuje na samotný akt „tvorby” a na to,
jak bychom měli jeho kreace chápat.
Jeho dílo odráží vztah mezi obrazem
a nalezením formy, je oslavou zkoumání procesu, přepracovávání výsledku
a variací. Leslie Golombová (1953)
používá fotogravuru k vizualizaci linií
imaginárních i realistických, zatímco
Deborah Cornellová (1947) ve svým
tiscích, instalacích, videu a obrazech
virtuální reality sleduje příběhy zaměřené na paměť, čas a vědomí.

Brit Donald Wilkinson (1937) získal
první z mnoha ocenění na Britském mezinárodním bienále grafiky v roce 1974.
Pracoval s ocelovými plechy a jednoduchou fotografickou šablonou, používal
akvatintu s tradičním zrnitým rastrem
nebo i bez něho, tj. přímým leptem
obnažených ploch matrice. Jeho kombinace textu a obrazu v sérii „Deník pana
Graye” oslovila umělce na celém světě.
Ir Tim Mara (1948–1997) získal své
ceny na Britském mezinárodním bienále grafiky v letech 1982
a 1984. Zatímco jeho grafické listy řadila kritika
do pop-artu šedesátých let,
on sám viděl perspektivu
své práce spíše v tom, co
nazýval termínem „staří
mistři v moderních šatech.”
Světlo, jas a klid, opakované vzory, odraz a lom. Margaret Ashmanová (1959)
nalezla inspiraci ve svém
vědeckém vzdělání, aby prozkoumala asociace mezi
sluchem a viděním. Její fotolepty zkoumají téma víry,
spirituality a emocí.
V mnoha nových
grafických listech vycházejících z fotografie se měřítko stalo důležitou součástí
obsahu. Často oceněná díla
Vojtěcha Kováříka (1976)
z České republiky reflektují
každodenní bezprostřední
realitu, která ho obklopuje.
Vytváří obrovské tisky
ručním rytím zvětšeného
obrazu skenovaných fotografií do linolea. Transformuje trojrozměrný prostor
do dvourozměrné iluze
a přiznává efekty lehkých
či záměrných chyb hrubého rastru tiskárny. Finka Janne Laineová (1970)
pracuje s fotopolymerovým hlubotiskem a vytváří rozsáhlé, atmosférické
obrazy krajiny. Australanka Rebecca
Beardmorová (1974) kombinuje sítotisk a inovativní komerční tiskové procesy ve velkém měřítku a dospívá tak
k optické oscilaci mezi různými režimy
čtení (text a textura).
Vedle umělců s pozoruhodnými
osobními úspěchy byli na výstavě
zastoupeni i ti, které bychom mohli
označit za mezinárodní grafické velvyslance: Alicia Candiani (1953) z Argentiny se pohybuje po světě jako kreativní podporovatelka výměn umělců
a nových technických řešení. Taida
Jasarevičová (1979) z Bosny a Herce-
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svou strukturou linoryt, v Japonsku
a Číně se digitální technologie často
považuje za hrozbu pro přežití volné
grafiky. Někteří umělci v občasném
cynickém úsilí „předběhnout” tyto
argumenty uspěli při výrobě digitálních
obrazů, které vypadají jako kresby;
dokonce i s pomocí ručně vyrobeného
papíru a použití techniky chine-collé
k dokončení iluze.
Zatímco většina současných umělců
experimentovala s kombinacemi fotografického obrazu a analogové grafiky
jen v určité fázi svého vývoje, několik
dalších, roztroušených po celém světě,
v tomto prolnutí stále objevuje téměř
alchymistickou energii, díky níž se hranice grafiky rozšiřují, a která tvůrci
umožňuje dospět k originální osobní
vizi.
Věříme, že výstava LIGHT / MATTER: Umění na křižovatce fotografie
a grafiky, která se soustředila na fenomén použití fotografie v grafice, přinesla současně argumenty pro uznání
a ocenění tohoto hybridního jazyka,
který v sobě nese schopnost proměňovat způsob našeho vidění.

goviny studovala v Japonsku, získala
magisterský titul na Joshibi University
of Art and Design a pak se vrátila
na University of East Sarajevo. Katsutoshi Yuasa (1978) studoval na Royal
College of Art ve Velké Británii. Angličanka Birgit Skioldová (1923–1982)
založila v roce 1958 slavnou grafickou
dílnu v George Street Marylebone
v Londýně, kam zavítali i někteří z uvedených japonských umělců.
Práce na výstavě LIGHT / MATTER
přinášejí podstatu historických grafických tradic do rozpravy o současné teorii a kritickém myšlením ve vizuální
kultuře. Tato díla žijí společným emocionálním „naladěním”. Historická linie
a hluboká afinita k oboru často umělce
vedou k meditacím o identitě, paměti,
nepřítomnosti či účasti, které se odvíjejí v sekvencích, na rozdíl od filmu
i v odmlkách, a zvolna modelují celé
panorama. Když si dopřejeme důkladnou a promyšlenou prohlídku děl,
najdeme intimní destilaci podstaty
času, jež vytváří unikátní vizuální
jazyk, který se zřídka objevuje v běžných
dílnách nebo ateliérech. Můžeme pozorovat vlivy surrealismu i dominanci

fotografie pojaté jako „tableau” nebo
„režisérské pojetí”, kdy autoři manipulují s objekty jako rekvizitami, proměňují prostor a kontrolují osvětlení, aby
výsledek získal narativní nebo alegorické významy.
Se zavedením inkoustového tisku
v roce 1951, laserového v roce 1969
a digitálního v roce 1991 zmizela potřeba hmatatelné matrice nebo tiskové
desky. Slovo „tisk” se stále častěji používá k popisu téměř všeho, co se vyrábí
v násobcích. Umělci používají digitální
procesy k napodobení vzhledu tradičního tisku, kresby nebo malby, stejně
jako hudebníci používají syntetizátory
k tomu, aby se přiblížili zvukům symfonického orchestru.
Debata o používání fotografických
obrazů v grafice trvá i nadále. Dokonce
samotný název reprízy krakovského
trienále v Opole roku 2009 obsahoval
otázku: Je to stále grafika nebo fotografie? Jiní aktivně volají po návratu
k přesnější definici. „Je zřejmě nespravedlivé porovnávat ve stejné aréně tisk
zhotovený ručním rytím s digitálním
tiskem. Stejně jako ve sportu by se nemělo očekávat, že jízdní kola budou

↑) Vojtěch Kovářík, Česká republika
Garáž, 2014,
linoryt, 133 × 205 cm
↗) Donald Wilkinson, UK
	Rajský den, z deníku pana Graye, 1974,
lept a akvatinta, 64 × 45 cm
		
→) Margaret Ashmanová, UK
		Čas tančit II. 2009,
		
fotolept, 37 × 27 cm

„Každé rozšíření řeči – od malby přes hieroglyfy, abecedu, tiskařský lis až po televizi – vytváří také jedinečné způsoby, jak
vnímat svět, zdůrazňovat nebo zatemňovat různé rysy reality. Každé nové médium
komunikace obnovuje nebo proměňuje
kulturu v jejím obraze.”(5)
Neil Postman

1. James Brook a Iain Boal, eds, Resisting the Virtual Life:
The Culture and Politics of Information (San Francisco:
City Lights Publishers, 1995).
2. Naomi Rosenblum, A World History of Photography
(New York: Abbeville Press, 1984), 574–577.
3. Rosenblum, 574–577.
4. Malgorzata Zurakowska a Karin M. Weberová,
Sightlines Printmaking and Image Culture (University of
Alberta Press, Canada,1997), 6.
5. Neil Postman, Conscientious Objections: Stirring up

soutěžit se závodními vozy Formule 1
na stejné trati.”(4) Některá mezinárodní
bienále grafiky digitální tisky vítají,
jiná je vylučují.
Několik málo přehlídek přijímá
kombinované digitální tisky, pokud
alespoň jedna vrstva přetisku byla provedena „tradiční” technikou. Zatímco
v Polsku umělci rychle přijímali digitální technologie, které umožňují vytvářet
monochromatické tisky připomínajícím

Trouble About Language, Technology and Education
(New York: Vintage Books, 1992), 32.
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O třetím ročníku významné soutěžní přehlídky grafiky informuje člen její porory
a emeritní profesor University of Alberta v Edmontonu

Mezinárodní
trienále grafiky
v Macau, 2018
Walter Jule

Trienále grafiky v Macau je fascinující příklad. Dlouhá
a bohatá historie ostrovů, směs kantonské kultury
a vlivů východní Asie a západní Evropy, je jedinečná.
Podle portugalské vlády se v roce 1999 na čtyři sta let
připojilo k Hongkongu jako zvláštní administrativní
oblasti Čínské lidové republiky. Mezi známé vrcholné
události jeho nedávné historie patří slavné
mezinárodní závody automobilů a od roku 1999 vůdčí
postavení v odvětví hazardních her. V kvantitativních
ukazatelích toto tzv. „východní Las Vegas“ generuje
dvojnásobek příjmů než jeho americký protějšek.
Mezinárodní bienále grafiky, která začala ve slovinské Lublani, tehdejší Jugoslávii v roce 1955 a Krakově v roce
1966, byla katalyzátory celosvětové renesance grafiky, která pravděpodobně
pokračuje dodnes. Když už oslavujeme
pozoruhodnou vytrvalost a pokračující
dopad těchto výjimečných počinů, nemusíme možná až tak truchlit nad
mnoha dalšími, např. bienále grafiky
v Norsku, Německu, Koreji, Japonsku či
Indii, která byla po mnoha úspěšných
reprízách pozastavena.
Nestačí, aby příprava těchto výstav
byla pro jejich organizátory srdeční
záležitostí. Vždy musí existovat bezpečné financování (veřejné nebo soukromé) a také odpovídající místo,
informovaný personál nebo ochotní
dobrovolníci. Úspěšný podnik tohoto
druhu potřebuje také charismatického
„režiséra“ vybaveného nekonečným
nadšením a dobrými nervy. Aby mohla
přehlídka přežít, musí po desetiletí
získávat domácí přízeň a důvěru umělců z celého světa. Organizátoři musí
věřit v nadčasový výrazový potenciál
grafiky a odložit veškeré snahy propagovat výstavou své vlastní estetické
preference. A ještě se do této rovnováhy nesmí promítnout změny ve vládě,

hospodářské poklesy, vojenské invaze
nebo přírodní katastrofy.
Časy se mění. A zatímco se grafika
stále vyvíjí, jak technicky, tak esteticky,
její význam pro současnou „kulturu
obrazu“ se zpochybňuje. Mnoho přehlídek, které začaly jako otevřené a soutěžní, výstavy na pozvání nebo výstavy
děl vybraných porotou – s „tradičními“
technikami leptání, litografie, dřevořezby a sítotisku – nyní přijímají
(ať už naštěstí, nebo váhavě) i digitální
výstupy. Pořadatelé přehlídek v Tallinnu a Lublani se rozhodli vstoupit
za hranice média grafiky ve prospěch
kurátorských tematických výstav,
které zkoumají fenomén multiplicity
prostřednictvím instalací kombinujících média nebo zahrnujících prostředí
či virtuální realitu. Pro některé tento
posun představuje osvobození tématu
„reprodukovatelného obrazu“ od zastaralých a náročných technických omezení, zatímco pro jiné jsou tyto výstavy
téměř nerozeznatelné od přehlídek,
v nichž dominuje benevolentní, ale
současně agresivní estetika spektáklu,
s níž se dnes setkávají na mnoha
muzejních výstavách – bez ohledu
na domnělý úmysl jejich kurátorů
nebo „obsah“.
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Je však pozoruhodné, že uprostřed takové změny a nejistoty bylo po celém
světě slavnostně otevřeno několik nových bienále grafiky: Jerevan, Arménie,
Berlín, Německo, Macao a pevninská
Čína. A přestože byly dodrženy zavedené organizační modely, historie a kultura hostitelských zemí dotváří každou
novou přehlídku svou vlastní identitou
a ozvěnou.
Od finanční krize v roce 2007 se
místní vláda v Macau zaměřila na ekonomickou rozmanitost a dnes lesklé
kancelářské věže, nejmodernější
muzea a nevyzývavě nabídnutá kasina
v atraktivních budovách vytvářejí
téměř neskutečný kontrapunkt ke starověkým čínským chrámům a historické portugalské architektuře, jež společně definují výraznou vizualitu krajiny
této někdejší portugalské državy.
První počin, který měl v roce 2018
již třetí pokračování, se odehrál v roce
2000, kdy se v nově otevřeném muzeu
umění uskutečnila výstava s názvem
Revealed: Harmonize, the Macau International Exhibition of Prints (volně přeloženo: Prozrazené tajemství: Soulad.
Mezinárodní výstava grafiky v Macau).
Organizátoři vyzvali k účasti 124 umělců z 28 zemí a v katalogu výstavy publikovali podrobné eseje o zrychleném
vývoji grafiky v Macau od 80. let.
Současná podoba trienále pořádaná
Úřadem pro kulturní záležitosti se postupně vyvíjí: zatímco první přehlídka
v roce 2012 se zaměřila na asijské
grafické umění, její pokračování v roce
2015 bylo již otevřeno umělcům z celého světa.
26. a 27. října 2018, sedm porotců:
Zhang Minjie, pevninská Čína; Lin
Ping, Taipei; Sou Pui Kun, Macao; Kwak
Namsin, Korea; Luckana Kunavichayanont, Thajsko; Maurice Pasternak, Belgie a já – jsme se shromáždili v Centru
současného umění (Macau Contemporary Art Center, Navy Yard No. 1),
abychom zhodnotili 1 097 děl umělců

↗) Warranutchai Kajaree, Thajsko
	Zbytky bolesti
mezzotinta, 60 × 90 cm
2. cena
		
→) Zuo Wei, kontinentální Čína
		Tichá a pustá hora
		
dřevořez, 56 × 76 cm
		Čestné uznání
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z 39 zemí. Menší listy byly zavěšeny
na provázcích napnutých přes galerii,
střední a větší díla, až do 120 cm byla
vystavena na stěnách nebo pečlivě
prezentována na podlaze na plstěných
podložkách. Jména umělců a zemí
jejich původu byla skryta a během
několika prvních kol byli porotci požádáni, aby hlasovali bez rozpravy. Nakonec bylo pro výstavu vybráno 175 děl;
zlaté, stříbrné a bronzové ceny porota
udělila převážně na základě počtu
zaznamenaných hlasů. Každý porotce
byl také vyzván, aby vybral jednu práci
s návrhem na čestné uznání.
Zatímco sestavení poroty odpovídalo
postupům používaným v jiných soutěžích, byl jsem trochu překvapen
rozhodnutím zakrýt jména umělců.
Protože práce mnoha účastníků byla již
většině porotců dobře známa, důsledkem tohoto opatření bylo, že neznámí
umělci zůstali neznámí, tedy alespoň
zpočátku. Nicméně vhledem ke kolektivnímu duchu a dobré atmosféře, kterou se organizátorům podařilo vytvořit,
se „neverbální“ komunikace mezi organizátory, asistenty a porotci rozvinula
poměrně rychle. Pohledy, přikývnutí,
mrknutí a sdílená „řeč těla“ vytvořily
aktivní a pozitivní neverbální „diskusi“,
která pokračovala v několika jazycích
nad skvělými jídly místní kuchyně
a v příhodně pojmenovaném Art Hotelu
po mnoho dalších hodin.
Vybraná a oceněná díla pěkně ilustruje obsáhlý katalog o 228 stranách. Čtenář
v něm najde i podstatná prohlášení
každého porotce (v čínštině, portugalštině a angličtině).
Zhang Minjie nabízí shrnutí komentářů ve své bystré kritice každého oceněného tisku. List Lukasze Koniuszyho

↖) Chalita Tantiwitkosol, Thajsko
Chybí mi (Som)
litografie, 100 × 72 cm
Čestné uznání
←) Historické centrum Macaa
↗) Rattana Sudjarit, Thajsko
Způsob sklizně č. 2
akvatinta, 61 × 100 cm
3. cena
→) Porota: Sou Pui Kun,
Luckana Kunavichayanont, Lin Ping,
	Kwak Nandin, Maurice Pasternak,
Walter Jule, Zhang Minjie
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↑) Alberto Balletti, Itálie
	Nadměrná důvěra (b2)
lept a digitální tisk, 70 × 100 cm
	Čestné uznání
←) Li Can, kontinentální Čína
z cyklu Soumrak – 2
kombinovaná technika, 90 × 90 cm
Čestné uznání
↗) Bianca Cork, UK
	Proud
lept a akvatinta, 70 × 56 cm
	Čestné uznání

Obytná struktura (zlatá cena), jak se
domnívá, zasluhuje zvláštní chválu:
„Mechanické přímky harmonicky vyjadřují neomezený emoční přesah
daný technikou leptu (kontrolovaného
i živelného), díky němuž obraz získává
vnitřní napětí. Toto technicky náročné,
ušlechtilé a slavnostní dílo s racionálním usilováním o metaforu a symbol
dokáže diváka šokovat.“ Pokud jde
o dílo oceněné stříbrnou cenou Zbytky
bolestivých věcí thajského umělce
Warranutchai Kajaree, poznamenává:
„Umělec svým dílem obrací pozornost
k fenoménu neštěstí a odkazuje
ke zkoumání lidské přirozenosti. V díle
tak nalézáme jak myšlenku odevzdání
se osudu, tak touhu po regeneraci lidského života.“ Podobně v tisku oceněném bronzovou cenou Způsob letošní
sklizně thajské umělkyně Rattany Sudjaritové oceňuje schopnost autorky
použít akvatintu k vytvoření „silného“
obrazu naplněného reálnou životní
zkušeností.
Porotce Lin Ping klade relevantní
otázky o tom, zda omezení velikosti
a formátu neodrazuje od „alternativní“
grafické tvorby a Sou Pui Kun se ptá,
jestli zdánlivá popularita tisků jdoucích
„nadoraz“ vizuálních možností není
kontraproduktivní nebo zda se odstraněním limitů velikosti listů skutečně
překračují pomyslné hranice média.
Luckana Kunavichayanont přesvědčivě
píše o smyslu „historického vyprávění“
v mnoha dílech a zaměřuje se na negativní dopad naší moderní, technologické
společnosti na tradice, kulturu a samotnou lidskou povahu. Kwak Namsin
upozorňuje na měnící se demografii
nedávných mezinárodních výstav grafiky
a poukazuje na prudký nárůst příspěvků z Číny, Tchaj-wanu a Thajska a pokles
příspěvků z Japonska, Severní Ameriky
a Evropy. A Maurice Pasternak píše:
„Někteří vystavovatelé prezentují
zvláštní, inovativní a výjimečné kvality
ve snaze zaujmout postavení kritických
svědků společenské situace, politické
praxe i určitých absurdit spojených
s lidskou existencí. Aktivismus není
vždy nesen univerzálním výrazem a je
často anekdotický, ale odráží tuto utopickou touhu změnit svět. Tato vůle
nicméně přestavuje to, co máme nejlepší: naši kulturu, jedinečnou lidskou
stopu, která prochází časem.“
Začlenění těchto poznámek porotců
do katalogu pomáhá formulovat důležité otázky týkající se grafiky i výstav
umění tisku a zároveň nabízí vystavujícím umělcům a veřejnosti pohled
na tuto přehlídku z hlediska poroty.

Výstava byla otevřena na pěti místech
v Macau a Taipei a získala mimořádně
pozitivní recenze. Skvělá organizace
a pečlivé plánování a provedení byly
základem úspěchu této pozoruhodné
události. Máme tedy důvod se domnívat, že trienále v Macau bude i nadále
prosperovat a v budoucnosti růst.
I když tyto iniciativy zaznamenávají
vývoj tvůrčí praxe, fungují také jako
katalyzátory změny. Akce opírající se
o odborné znalosti mezinárodních
porotců jsou schopny sledovat národní
umělecké tendence, identifikovat nové
talenty i zaznamenávat vývoj zavedených umělců a zároveň se vyhýbat
módním kurátorským zaujatostem
nebo potlačovat regionalismus. Výsled-

né přehlídky tak ovšem bývají komplikované. Bez jasného „konceptuálního“
zakotvení se mohou někdy zdát těžkopádné, protože neberou v potaz náhodného návštěvníka. Postupem času se
však právě toto může stát jejich výhodou. Když si divák uvědomí nekonečné
možnosti tisku a prohloubí si tak svou
grafickou „gramotnost“, bude ho o to
víc přitahovat bohatý vztah mezi technikou, procesem a myšlenkou. Povzbudivé příklady najdeme v pokračující
tradici v Polsku a Japonsku nebo v rozvíjející se kultuře grafického umění
v Číně.
Ambiciózní cíle pořadatelů bienále
či trienále grafiky lze však snadno
podkopat banálními důvody. Řešení
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Kurátorka Mezinárodního trienále současné grafiky
a koordinátorka Svátku grafiky v Liège (Belgie) objasňuje

Nové směřování
Trienále grafiky
a Svátku grafiky
v Liège
Fanny Moens

Už před několika desítkami let Bienále grafiky
v belgickém Liège zakotvilo v mezinárodním
uměleckém povědomí a každé jeho pokračování
shromáždilo stovky účastníků z celého světa. Ze stovek
kandidátů bývalo však vybráno pouze asi čtyřicet
grafiků, kteří mohli představit své práce při vernisáži
výstavy. Od května 2020 tato událost dostává nový
charakter, protože se napříště bude odehrávat
v trienálním rytmu. Laureát této soutěžní přehlídky
pak získá cenu v hodnotě 5000 eur.
Nové směřování Trienále grafiky
a Svátku grafiky v Liège
Nový vítr z Liège
Grafika se dlouho považovala spíše
za prostředek reprodukce než
za prostředek výrazu nebo nezávislou
uměleckou formu. Často je odsouvána
na vedlejší kolej ve sdílené představě,

praktických a logistických problémů
představuje výzvu jak pro organizátory,
tak pro umělce. Náklady na tradiční
tiskové materiály prudce stouply a některé již nejsou k dispozici. Digitální
tisk, který zpočátku nabízel příslib
téměř neomezeného měřítka, barev
a detailů, se také stal dražší. Přepravní
náklady stále stoupají, a pokud se
od umělců vyžaduje, aby zaplatili
účastnický poplatek nebo darovali svou
práci jako podmínku vstupu, mohou se
celkové náklady na účast stát neúnosnými. Mladší umělci, kteří ještě nezaži-

li půvab těchto výstav na základě vlastní
návštěvy nebo účasti, někdy navíc zpochybňují závěry poroty. Při globálním
poklesu prodeje a cen se tak grafici
často zdráhají experimentovat s velkým
formátem nebo kombinovanými technikami.
Domnívám se však, že většinu, ne-li
všechny tyto problémy, lze vyřešit zvýšenou komunikací mezi umělci a organizátory výstav. Důležité je, že nejslibnější
platformou pro řešení těchto otázek
jsou samotné výstavy s jejich vernisážemi, konferencemi a sympozii.
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↑) Lee Wen-Jye, Taiwan
z cyklu Stavby – pokládání potrubí
suchá jehla, 99 × 69 cm
Čestné uznání 1
→) 11. mezinárodní bienále současné
grafiky v Liège 2017, La Boverie
první práce zleva: práce Valentina 		
	Caponyho, 2016

že jde o zastaralou disciplínu. Abychom
mohli zrušit tuto tradiční kategorizaci
a dát oboru novou identitu, spoléháme
na aktéry, kteří se v širokém smyslu
slova angažují v obraně tohoto média.
Každým projektem, každou výstavou se
snažíme podporovat rozšířenou a diversifikovanou vizi této formy uměleckého
výrazu.

V Liège se velmi záhy ustavila skupina
umělců, historiků umění a kurátorů,
kteří se trvale snaží zhodnocovat přínos umění tisku. Od 60. let 20. století
grafici Jean Donnay a Georges
Comhaire, pedagogové Akademie krásných umění v Liège, dávají svým
studentům nezbytné impulzy k překonávání hranic oboru a později jeden
z jejich žáků, Dacos, pokračuje v tomto
směřování jako jejich nástupce.
Od 70. let Liège potvrzuje svou
vedoucí pozici na poli tištěného obrazu.
Roku 1969 se v Musée des Beaux-Arts,
sídlícího tehdy ještě v rue de l’Académie, koná první Mezinárodní bienále
grafiky, pojaté jako soutěž, již inspirovalo vlivné valonské sdružení Association pour le Progrès Intellectuel et
Artistique de Wallonie (A.P.I.A.W.).1
Více než sto umělců z patnácti zemí
zde vystavilo svá díla; Belgii reprezentovali mezi jinými Dacos, Jean Dols
a Raoul Ubac. Grand Prix si z tohoto
prvního bienále odnesl Čech Jiří Anderle za svou sérii mezzotint s názvem
Komedie.
Událost, která sjednocuje
Po této jednorázové akci v roce 1969 se
organizace výstavy roku 1983 chopil
Kabinet grafických listů a kreseb města
Liège (Cabinet des Estampes et des
Dessins de la Ville de Liège) s podporou
malé skupiny dobrovolníků, jako byli
umělci a pedagogové Dacos, Jean-Pierre
Rouge nebo Françoise Safinová. Repríza
bienále v Muzeu moderního a současného umění (MAMAC) představila
aktuální tendence v dílech umělců ze
sedmnácti zemí.
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Žít se svým časem
Na bienále uspořádané v roce 2009 se
sešlo 750 přihlášek. Ve svém záměru dát
prostor soudobým inovativním přístupům se organizátoři rozhodli poněkud
upravit charakter výstavy. Její sedmé
pokračování představilo 40 umělců, kteří
praktikují tisk na různé materiály (pauzovací papír, zrcadlo, plexisklo atp.),
používají vícečetné přetisky kombinovaných technik3 nebo vytvářejí instalace.
V tom malém světě grafiky by si bienále přálo být setkáním, které není možné minout. Počet kandidatur roste, stejně
tak počet zemí, z nichž přicházejí. Některé zůstávají bienále věrné (Brazílie,
Kanada, Čína, Francie, Polsko), jiné zvolna přibývají (Rakousko, Indie, Mexiko,
Rusko). I ceny putují za laureáty do nejrůznějších zemí: : Finsko (Outsi Heiskanenová, 1987), Polsko (Dominika
Sadowska, 2007), Kanada (Ross Racine,
2011), Německo (Lola Läuferová, 2013),
USA (Grace Sippyová, 2015). Součástí
ceny je i příslib, že následující rok budou
mít svou výstavu v některé z městských
výstavních síní.
Slovo BIENÁLE se dobře pojí
se slovem SVÁTEK
Po dalším, tentokrát desetiletém přerušení se konání přehlídky ustálilo
na dvouleté frekvenci.2 Na bienále roku
2003 se sešlo 500 žádostí; organizátoři
jsou nadšení, ale taky zahlcení prací,
objevují možnosti internetové komunikace. Kvalita děl zaslaných k posouzení
porotou nabídla souhrnnou představu
o současných tendencích. Zastoupení
východoevropských zemí bylo velmi
dobré: Rusové, Bulhaři, Chorvati, Poláci,
Jugoslávci, Češi a Slováci. Porotu, která
uděluje cenu, tvořili umělci, umělečtí
kritici a historici umění z Francie,
Polska a Portugalska. Tentokrát cenu
získala Holanďanka Sandra Kruisbrinková, a aby porota mohla ocenit kvalitu
i dalších prací, udělila ještě tři zvláštní
uznání : Alexanderu Johannesu Krautovi (Německo), Lucu Etiennovi (Belgie)
a Ondřeji Michálkovi (Česko).

↖) 11. mezinárodní bienále současné
grafiky v Liège 2017, La Boverie
(prosklená hala arch. Ricciottiho)
Marina Boucheï Tichá četba, 2016
←) 11. mezinárodní bienále současné
grafiky v Liège 2017, La Boverie
	David Cauwe Con-fron-ta-tions, 2016

V roce 1985 se současně s výstavou bienále konal první Svátek grafiky. V rámci této události se mohou všechna kulturní zařízení, která si přejí k hlavní
akci přidat, stát její součástí, a rozšířit
tak divácký program tohoto „dobrodružství“ tištěného obrazu. Některá
obecní muzea, kulturní centra, školy
a umělecké galerie připravují výstavy
současných trendů, populárních skupin
či známých grafiků. Například během
jednoho z prvních Svátků grafiky hlavní
událost doprovodila pozoruhodná
výstava grafických listů Francisca de
Goyi (1746–1828) nebo Théodora de Bry
(Liège, 1528–1598), ale také litografie
Brama van Velde (1895–1981), tisky
a ryté břidlicové desky Raoula Ubaca
(1910–1985), suché jehly Geneviévy Asseové a nebo grafiky Georga Baselitze.
Snahou organizátorů Svátku grafiky
je především zahrnout do akce představitele místní kulturní scény a pořádat
satelitní výstavy. Už od počátku se Svá-

↗) Liège – reklamní poutač ve městě
↗) 8. mezinárodní bienále současné 			
grafiky v Liège, Muzeum MAMAC – 			
La Boverie, 2011 (v popředí díla Mariny Boucheï)
© Ville de Liège
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tek grafiky rozrůstá za hranice města
a získává nové partnery z celé provincie. V roce 2005 to už bylo patnáct
partnerů (kulturní centra, umělecké
školy, galerie a muzea). A v roce 2017
se jejich počet ještě rozšířil a představoval už třicet paralelních výstav, konferencí a ateliérů.
Nové nadechnutí v roce 2020?
Po náročném dvouletém rytmu pořádání
osmi pokračování bienále a svátků grafiky se organizátoři rozhodli dopřát si
víc času při posuzování vývoje současné
praxe grafického umění, takže počínaje
rokem 2020 se bienále mění na trienále,
také ve snaze pořadatelů nepřipravit se
o vzrušení spojené s organizací této přehlídky. Její principy se nicméně nemění :
stále jde o mezinárodní výstavu současné grafiky bez placené účasti nebo určeného tématu. Práce vybírá porota,
a novinkou je bezpochyby i výše odměny,
kterou mezinárodní porota laureátovi či
laureátce poukáže.
Otisk zůstává na místě
Aby výstavy zanechaly po svém ukončení nějaké stopy, město Liège už před

několika lety přijalo akviziční strategii,
která Muzeu umění umožňuje obohatit
své sbírky díky nákupu děl laureátů.4
Ta pak bývají vystavena v jeho „Černé
galerii“5, která je určena k prezentaci
děl na papíře.
Už bezmála padesát let tak město
Liège zůstává věrné svému odhodlání
podporovat grafické umění v jeho proměnách, experimentech a rozšiřování
hranic. „Kouzlo, kterým grafika na umělce
působí, se rodí ze stále se vracejícího údivu, který provází každý čerstvě vytištěný
list“6, napsal už v roce 1969 předseda
A.P.I.A.W. A my víme, že právě různorodost forem grafiky vytváří její bohatství.
Věřím, že nové trienále se pro grafiky
stane stejnou inspirací, jako jí byly
předchozí výstavy.
HISTORIE PŘEDCHOZÍCH BIENÁLE
1969: Mezinárodní bienále grafiky
v Liège
Laureát: Jiři Anderle (Československo)
Cena pro nejlepšího belgického grafika:
Jean Dols
Uznání: Doroteo Arnaiz (Španělsko)
a Dacos (Belgie)
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1983: 1. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 25 umělců z 18 zemí
Laureát: Alan Green (Anglie)
1985: 2. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 63 umělců z 21 zemí
Cena neudělena, přehlídka byla předčasně přerušena z technických důvodů.
1987: 3. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 53 umělců z 22 zemí
Laureát: Outi Heiskanenová (Finsko)
2003: 4. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 82 umělců z 19 zemí
Laureát: Sandra Kruisbrinková (Holandsko)
Uznání: Luc Étienne (Belgie), Ondřej
Michálek (Česká republika) a Alexander Johannes Kraut (Německo)
2005: 5. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 67 umělců z 24 zemí
Laureát: Ronny Delrue (Belgie)
Uznání: Ana Baena Solerová (Španělsko), Katrin Königová (Německo) a Vladimir Frelih (Německo)
2007: 6. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 65 umělců z 22 zemí
Laureát: Dominika Sadowska (Polsko)

Uznání: Jacques Clauzel (Francie)
a Yun-Jung Seo (Jižní Korea)
2009: 7. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 48 umělců z 21 zemí
Laureát: Kikie Crêvecœurová (Belgie)
Uznání poroty: Sandra Baudová
(Francie)
Uznání muzea: Marcelo Moscheta
(Brazílie)
2011: 8. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 58 umělců z 25 zemí
Laureát: Ross Racine (Kanada)
Uznání poroty: Alexandra Haesekerová
(Holandsko)
2013: 9. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 50 umělců z 22 zemí
Laureát: Lola Läuferová (Německo)
Uznání poroty: Djilian Deroche (Francie), Julie Deutschová (Francie), Sophie
Dvořák (Rakousko),
Geneviève Laplancheová (Švýcarsko)
2015: 10. výstava Mezinárodního bienále grafiky – 47 umělců z 13 zemí
Laureát: Grace Sippyová (USA)
Uznání poroty: Vladimir Milanović
(Srbsko) a Lihie Talmorová (Izrael)

←) Georg Baselitz Večer
2004, lept a rezerváž, 84 × 65 cm, Musée des Beaux-Arts de Liège
© Musée des Beaux-Arts – La Boverie, Ville de Liège
↖) Jiří Anderle Komedie No 7
1968, hlubotisk, mezzotinta, 64 × 49 cm
© Katalog výstavy Biennale de Gravure de 1969, Ville de Liège
↑) 11th International Biennial of Contemporary Prints, La Boverie
right: Giov´ Giov´– Gigposters and Things, 2016
↓) 11. mezinárodní bienále současné grafiky v Liège 2017, La Boverie
© Ville de Liège
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Autorská poznámka kurátorky výstavy

art & print /
Post.Print/ sbírka
grafiky Muzea
umění Olomouc
Barbora Kundračíková

bození provedla kritickou analýzu situace na poli vědy
a kultury ve Valonsku a jako její řešení navrhla integraci
Valonska do hlavních myšlenkových a tvůrčích proudů
v mezinárodním měřítku. Jako cíl si tato asociace vytkla
přípravu významných osobností, jejichž dílo propojí
Valonii s moderním světem. Dva občané Liège, Fernand
Graindorge (1903–1985) a Marcel Florkin (1900–1979)
pracovali v této asociaci přibližně dvacet let jako její
zakladatelé.
2. Bylo zapříčiněno technickými problémy v budovách
města Liège.

↑) 8. mezinárodní bienále současné grafiky v Liège
(2011), setkání umělců s organizačním výborem (Dacos,
Jean-Pierre Rouge, Michel Barzin a Maria Pace – zády
k fotografovi)
© Thierry Wesel.
←) katalog 11. mezinárodního bienále
současné grafiky v Liège 2017, La Boverie

V závěru roku 2019 uspořádalo Muzeum umění
Olomouc ve svých sálech rozsáhlou výstavu svých
grafických sbírek s názvem Post.print. Zahrnuje
historické tisky (Piranesi, Callot, …) a především
tvorbu 20. století, včetně tvorby současné. Vedle
umělců českých a slovenských přehlídka prezentuje
i díla představitelů evropských avantgard či
neoavantgard, tvůrčích skupin (Dviženie, Zero)
i dalších významných tvůrců (Lichtenstein, Buthe,
Maurerová, Vasarely aj.).
Pořadatel k výstavě vydal obsáhlý katalog (v úpravě Petra Šmalce) s texty kurátorky Barbory Kundračíkové (kurátorkou části výstavy prezentující historické tisky je Helena Zápalková). Výstava
i kapitoly v katalogu jsou členěny podle
tematických celků: krajina, civilismus,
exprese, hmota, dematerializace, figura,
koncept, destrukce ad. V katalogu čte-

nář navíc najde například kapitolu
Stručné dějiny české grafiky, zasvěcenou
esej Materiál a význam nebo text o tom,
co znamená sbírat grafiku.
Takto bohatou přehlídku s mezinárodní účastí bylo možné uspořádat také
díky dlouholeté akviziční strategii muzea zahrnující nákup děl autorů ze sousedních zemí.

3. To, co se zde nazývá kombinovanou (smíšenou) technikou, je použití minimálně tří grafických technik (tradičních či nikoli) k provedení jednoho a téhož obrazu.
4. Jde v zásadě o kresby a grafické listy z kolekce původního Kabinetu grafiky a kresby při městě Liège, která

Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art
Vás zve na zahájení výstavy
invites you to the opening of the exhibition

art & print / post.print
sbírka grafiky
muzea umění olomouc

dnes přešla do sbírek někdejšího Muzea valonského
umění a Muzea moderního a současného umění. Tyto

Uznání poroty: Lucile Pikettyová
(Francie) a Ondřej Michálek
(Česká republika)

5. Černou galerii tvoří tmavý prostor s nepřímým chlad-

tři sbírky dnes spoluvytváří fond Muzea krásných umění
(Musée des Beaux-Arts de Liège, Boverie), které bylo
otevřeno v roce 2016.

art & print / post.print

collection of graphics
of the olomouc museum of art
ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 18.30 hodin
v Muzeu moderního umění, Denisova 47, Olomouc
on Thursday, November 21, 2019 at 6.30 p.m.

návštěvníka, aby byla díla co nejlépe chráněna před

K výstavě promluví / Opening words by

Ondřej Zatloukal

ředitel Muzea umění Olomouc / Director of the Olomouc Museum of Art

Barbora Kundračíková, Helena Zápalková

autorky výstav / Authors of the exhibitions

Výstava potrvá do neděle 1. března 2020

světlem a vlhkostí. Doba vystavení se pohybuje mezi

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

šesti až osmi týdny z důvodů preventivní ochrany.

The exhibition will run until Sunday, March 1, 2020

V neděli volný vstup
Open daily except Mondays from 10 a.m. to 6 p.m.
Free admission on Sundays

už připravovalo na období po válce. Několik mladých
vědců navrhlo vytvořit organizaci, jejímiž členy by byli

6. Myšlenka Ernesta Schoffenielse, předsedy A.P.I.A.W.

vědci a umělci. Vznikla A.P.I.A.W. (L ‘Association pour le

(převzatá z katalogu prvního mezinárodního bienále

Progrès intellectuel et artistique), která hned po osvo-

grafiky uskutečněného v Liège roku 1969).

www.muo.cz

partneři
partners

mediální partneři
media partners

Julius Mařák, Bouře / Storm, 1877, lept / etching (detail)

1. V roce 1943 se Valonské hnutí – v přísném utajení –

ným osvětlením, které se aktivuje pouze v přítomnosti

at the Museum of Modern Art, Denisova 47, Olomouc

Alena Kučerová, Dva stromy / Two Trees, 1980, perforovaná matrice / perforated matrix (detail)

2017: 11. výstava Mezinárodního
bienále grafiky – 58 umělců z 25 zemí
Laureát: Léo François Luccioni
(Francie)

Americký historik umění William Ivins
v úvodu své knížky Prints and Visual
Communication (1953) zmiňuje diskuse,
které provázely založení sbírky grafiky
Metropolitního muzea v New Yorku
(1916/1917). Důraz přitom klade především na výjimečnou schopnost „západní
civilizace“ přesně reprodukovat obrazová
sdělení. Ivins přímo píše: „Zkušenost
následujících let mne přivedla k přesvědčení, že původní funkce tištěného
obrazu v Západní Evropě a Americe
byla zažitým zvykem považovat tisk
za předmět zájmu a hodnoty pouze
ve smyslu uměleckého díla spíše zastřena.“ (Ivins 1953, s. 1) Jeho puristický
přístup k médiu je fascinující a navíc
stále aktuální – pro mě však příliš svazující. Myslí to vážně? Moje vlastní zkušenost se sbírkou mě ale nakonec
dovedla k podobnému závěru – jen jsem
si ho po svém přizpůsobila. Jistý ozvuk
jsem totiž našla v teorii polské historičky umění Doroty Folga-Januszewské,
kterou ona sama shrnuje pod označením pangrafismus. Naše všeobjímající
inklinace ke grafickému vidění a interpretaci okolního světa, která má své
reciproční projevy v artificiálně vytvářené vizuální kultuře, je něčím, co ji
přivedlo až na sám práh uvažování
o civilizačních zvratech. V širokém
spektru současných úvah o post-medialitě, post-pravdě a konci antropocénu je
pangafismus skutečně možné chápat
jako výraz změny poměru ke světu – už
ne hierarchizovanému, ale rovnostářsky
horizontálnímu, v němž lze jednotlivé
prvky volně přemisťovat a kombinovat,
téměř jakoby i jakákoli potenciální
struktura byla pouze náhodná, bez postranní ideologie či vnitřního významu.
Přijmeme-li tento způsob uvažování,
od konkrétního obrazu se opravdu
snadno dostaneme až k samotnému
světu – a jeho vlastní organizaci. Pokud
se zdá, že nám přece jen něco chybí, tj.
třetí rozměr, který by tomu všemu dal
plastičnost (a také smysl), stačí si vzpomenout na letní výlet do hor a mapu,
kterou člověk za horka v mírném zoufalství natáčí podle světových stran.
Mapa totiž nutně znamená teritorium, tj.
svět žitý a prožívaný – v případě uměleckého díla, v tom našem jde navíc
přímo o (o)tisk, tomu není jinak. Na to
také naráží druhý z mých oblíbených
autorů, americký filosof Alva Noë, byť
jeho ztotožňování obou, mapy a umění,
je možná jinak spíše zavádějící. Právě
odtud jsem nicméně vedla svou úvahu
i já, lavírovala přitom mezi jednotlivým
tiskem, sbírkou, muzeem a světem –
a snažila se najít nějaký společný smysl.
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↑) Ludwig Hesshaimer 7. list z cyklu Porazím svět!
Duše strojů osvobodily svět, 1919, lept, 29,5 × 48,8 cm

↖) Vladimír Silovský, Ulice za noci
1945, suchá jehla, 30,2 × 23,4 cm
←) Vladimír Boudník, Kruh
1960, aktivní grafika (hlubotisk),
17,5 × 46 × 31 cm
↑) Victor Vasarely, DIA, OR, CF
1968, serigrafie, 60 × 60 cm
↓) Rimma Zanevskaja, Slunce
nedat. (konec 60. let 20. stol.),
serigrafie, 59,3 × 59,3 cm

↑) František Hudeček, Tobogan – park
1945, lept, 15,3 × 21 cm
↗) Alena Kučerová, Hladina
1981, perforovaná matrice,
53,4 × 14,7 cm
→) Max Klinger Pronásledování kentaura
1880, heliogravura, 16,5 × 37,6 cm
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Muzea umění, která by se v dnešní
době systematicky věnovala prezentaci
svého sbírkového fondu, pomalu mizí.
Priority i strategie jsou jiné, zájem
odborné veřejnosti poutá komplikovanější výzkum kontextuálního zázemí
díla, ideologií, jež ho obestírají, totéž,
tj. informace (odhalující tajemství),
láká také publikum. Už jen z uvedeného je patrný vnitřní rozpor a množství
intencí, které se zde scházejí – na straně
jedné je to instituce, která zkoumá
a svůj výzkum prezentuje, na straně
druhé umělecké dílo, jehož původ lze
dohledat jen do určité míry a které má
mimo jiné také pouze těšit (tj. tajemství
si podržet). Už vůbec přitom nemá
smysl připomínat, jak moc jsou dějiny
institucí a jejich priority, také však dějiny média či médií, žánrů a stylů, které
ta která sbírka zahrnuje, podmíněny
osobností kurátorů, kteří se o ně v průběhu let starali, přejímali zodpovědnost
za jejich rozvoj, organizaci i prezentaci,
tj. „vytvářeli hodnoty“. Ne nadarmo je
muzeum svého druhu universum –
ve všech svých činnostech, úspěších
i pochybeních přesně odrážející stav
okolního makrokosmu.
Ze všech výše uvedených důvodů,
mezi něž patří také soustavná pozornost olomouckého muzea vůči svým
kolekcím, které jsou však zároveň vždy
součástí většího celku, a navzájem se
tedy podobají, také však z těch zcela
osobních, mezi něž patří moje estetická
aprobace a také osobní tíhnutí k současným formám, k práci s „živým“ uměním, jsem se rozhodla se sbírkou moderní grafiky zacházet přesně takto
– a na půdoryse „pangrafismus a mapa“
ukázat variabilitu forem a prostředků,
které toto médium, stejně jako instituce,
má a které jsou prostě úchvatné. Ze
všech možných masterpieců, jimiž sbírka disponuje, jsem proto vybrala ty,
které mi umožnily tento půdorys vytyčit
co nejlépe – výsostně zastoupená krajinářská poloha je jednou z návodných
linek (žárových), konvolut „menších“
německých autorů a kolekce SEFO
jinou (historickou), zásadní roli sehrává
vlastní „hmota“ tisku, opakují se formy
či technologické přístupy – nepotupovala jsem přitom však lineárně, ale
po spirále. Obecně platí toto – klíčový
je obraz sám. On ukazuje, jak se liší
pohled seshora a z en face, jaký je rozdíl
mezi galerijní produkcí a kabinetním
formátem, mezi umělcem a umělcem-grafikem, jak pestře lze zacházet s tak
jednoduchým prvkem, jakým je křivka
lidské šíje, tj. vlastně linie. Bod, čára,
plocha a barva, nic jiného grafika nepo-

Rekapitulace dlouholetého ostravského sympozia a jeho představení v GASKu

Mezinárodní
serigrafické
sympozium
Ostrava / isso
Zbyněk Janáček a Marek Sibinský

V 2. pol. devadesátých let minulého století Eduard
Ovčáček společně se Zbyňkem Janáčkem na Ostravské
univerzitě položili základy serigrafického pracoviště,
jež se od roku 1999 stalo jedním z nejrespektovanějších
center serigrafie nejen v České republice. Cílem byla
podpora grafické techniky serigrafie (sítotisku,
screenprintingu) formou workshopů, odborných
přednášek, sbírkové činnosti a výstav.
Na pět ročníků SWO (Serigrafie
workshop Ostrava) v letech 1999–2004,
které provázely mj. i mezinárodní
výstavy (Itálie, Slovensko, Polsko…),
navázalo mezinárodní sympozium ISSO
– Mezinárodní serigrafické sympozium
Ostrava / International Symposium
Serigrafie Ostrava /.

třebuje. Že je v tomto smyslu dědičkou
kresby, připomíná zásah Markéty Hlinovské. Její ptáčci také, jako přirozený
navigační systém, naznačují tři základní zvraty evropské vizuální tradice –
od reprezentace světa se dostáváme
k reprezentaci nitra, odtud k obrazu.
Banální od začátku až do konce, bez
výhrad – než dojde na vlastní díla. Pak
je to, doufám, prostě ohňostroj.
Jen malá poznámka na závěr – vidíme-li svět graficky a ztrácíme přitom
pojem o souvislostech a hierarchiích,
právě tak „tradiční“ médium, jakým je
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grafika, závisející nejen na mentálních
a imaginativních kapacitách člověka,
ale také na znalosti řemesla, nás může
zase docela pěkně vrátit na správnou
cestu.

↑) Otto Piene, Červený výbuch
1977, litografie, 82,5 × 54 cm
→) Z výstavy v GASKu (30. 6–22. 9. 2019)
výběr tisků z Mezinárodního serigrafického
sympozia Ostrava (ISSO) z let 2013–2019

Zbyněk Janáček a Marek Sibinský otevřeli roku 2013 v rekonstruovaných
prostorách Fakulty umění na katedře
grafiky a kresby serigrafické dílny formou „permanentního workshopu“ řadě
výrazných uměleckých a pedagogických osobností současné středoevropské grafiky, z nichž velká část je pra-

covně svázána s vysokými uměleckými
školami v České republice (Praha, Brno,
Plzeň, Olomouc…), na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice…) a především pak v Polsku (Varšava, Krakow,
Wroclaw, Poznaň…), ale i řadě osobností
z jiných zemí (Francie: Vladimír Škoda,
Rakouska: Gregor Eldarb, Irska, USA,
atd.). Jde o cca 120 vizuálních umělců.
Do současné doby, tedy do poloviny
roku 2019, tak sbírka, jež vzniká jako
výsledek workshopů, čítá více než 250
položek a spolu s konvolutem předcházejícího serigrafického sympózia SWO
je pozoruhodným dokladem vývoje grafického média za poslední tři dekády
a současně největší sbírkou serigrafie
mimo sbírkové instituce v České republice.
Vystavený soubor je kurátorským
výběrem, jenž vycházel primárně z prostorových možností GASK, z důrazu
na mimořádné a invenční přístupy
k technice serigrafie, a konečně i z respektu k mezinárodnímu rozměru
sympózia. V prostorách kutnohorských
„Přesahů grafiky“ je zastoupeno okolo
padesáti grafických děl reprezentujících současnou tvář serigrafie. Společným jmenovatelem tohoto souboru
otisků je vedle serigrafie především
fenomén barvy; nikoliv ve smyslu jejích
opticko-fyzikálních vlastností, ale barvy
jako výsledku průchodu její hmoty přes
šablonu síta – jeden z možných názvů
pro serigrafii je sítotisk – aby na tiskové
podložce, papíru, vytvořilo hutnou stopu
(ať už v plné ploše nebo půltónech).
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↑←→) Z výstavy v GASKu (30. 6–22. 9. 2019)
výběr tisků z Mezinárodního serigrafického
sympozia Ostrava (ISSO) z let 2013–2019

Povaha tiskových barev pro serigrafii
pak umožňuje, při dodržení správných
postupů, vrstvení barevné hmoty, její
násobení a proměnu lazurováním
a přetiskováním, jež otevírá kreativní
prostor pro grafika a tiskaře. To činí
současnou serigrafii stále aktuální.
Technologická podpora ostravského
pracoviště umožňuje, což lze považovat
za zvláště cenné, otevřít grafické médium
nejen vyškoleným grafikům, ale i malířům, sochařům…
Řada zahraničních výstav v Polsku
i na Slovensku a přednášky na mezinárodních konferencích vytvářejí mezinárodní komunikační fórum pro umělce,
kteří se serigrafii věnují, ale rovněž obohacující platformu samotné ostravské
Fakulty umění, ale i řady českých
i zahraničních uměleckých škol. Výstava
v Galerii Středočeského kraje je zatím
nejrozsáhlejší a nejreprezentativnější
výstavou serigrafie v českých zemích
za poslední tři dekády a je součástí
širšího diskurzu o jejím smyslu, ale
i obecněji o místě grafiky v současném
výtvarném provozu.
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Koně v piškotech,
králové
v kostýmech a herci
pod raketami
Miroslav Kindl

Ještě v relativně nedávné minulosti plnilo umění tisku
z výšky, hloubky či plochy, nazývané dnes umělecká
grafika, mnohem širší spektrum úkolů a zaměstnávalo
velké množství umělců. Někteří z nich vedli
prosperující a po celé Evropě známé dílny, jiní byli
nenahraditelnou součástí složité struktury
panovnického dvora a ještě jiní nabízeli své služby
ve více i méně významných centrech více i méně
významným objednatelům a nakladatelům.
Celou škálu různým způsobem přispívajících umělců –
malířů, kreslířů a rytců dokážeme identifikovat
v podpisech před profesními značkami pinxit, fecit,
invenit, delineavit či sculpsit.
Zatímco před první čtyři se často zapisovali malíři a kreslíři, bylo čtvrté –
sculpsit a jeho obdoby sc., sculp., sculps. – vyhrazeno rytcům, kteří vytvářeli
ilustrace, univerzitní teze, oslavné či
naopak hanlivé letáky a další formy
reprodukční grafiky 17. století. Často
jako nástroj zvolna se rodící politické
propagandy, svázané téměř vždy s nejdůležitějšími hráči na historické šachovnici – císaři, králi, knížaty, papeži,
kardinály, arcibiskupy či biskupy a dalšími, kteří na mnohokrát reprodukovaných listech vystupovali v různých rolích – jako strážci světového řádu,
ochranitelé svých zemí, vítězní vojevůdci, potírači hereze či naopak v často
hanlivých pózách jako škůdci, kacíři
a antikristi. Tato přímá forma politické
propagandy, nezřídka s rysy karikatury,
je vlastní i naší době. Vedle ní ale až
do rozšíření fotografie hrála velice
důležitou roli dokumentační grafika,
která byla součástí složitějších vzorců
prezentace a reprezentace a jejíž nejskvostnější formy vznikaly v okruhu

panovnických dvorů a nejvyšších prelátů. Dokumentovala široké spektrum
událostí a pro historiky a historičky je
dnes neocenitelným a často jediným
svědectvím důležitých dějinných událostí či (v našem případě) slavnostních
okamžiků – uvedení hudebně dramatických děl, dramatizovaných ohňostrojů
a dalších forem dvorských festivit.
V roce 2017 otevřelo Muzeum umění
Olomouc výstavu na Arcibiskupském
zámku v Kroměříži nazvanou podobně
jako tento krátký příspěvek Koně v piškotech. Repríza výstavy byla otevřena
v zimě 2018 v Arcidiecézním muzeu
Olomouc a k výstavám muzeum vydalo
doprovodný katalog (Kateřina Fajtlová
– Miroslav Kindl (eds.), Koně v piškotech:
Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.,
Olomouc 2017.) Autoři pro výstavu
vybrali více než stovku exponátů, které
představili slavnosti a svátky na dvoře
císaře Leopolda I. se širokými souvztažnostmi k dějinám evropského divadla,
opery, baletu, hudby, koňské drezury,
ale také k obecným dějinám aristokratic-
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ké reprezentace, dějinám specifických
oborů výtvarného umění a možnostem
užití reprodukčních technik grafiky
v raném novověku. Více i méně skvostně
provedené grafické listy, znázorňující
scény hudebně-dramatických představení, ohňostrůjných představení, baletních intermezz, slavnostních vjezdů
do měst a efemérních architektur,
vytvářely ve výstavě nejdůležitější
linku. Vyprávěly divákovy příběh, který
doplňovala výjimečná umělecká díla –
obrazy, dobové divadelní kostýmy, slavnostní koňské postroje, oslavné knihy
a dobová historická kompendia. Podobnou úlohu hrálo grafické umění i na
Leopoldově dvoře. Zobrazovalo, doplňovalo a spoluvytvářelo komplexní příběh
dvorského života, politiky a reprezentace. Ačkoli rytci samotní nestáli v nejvyšších patrech struktury dvorského
života a ve své práci byli podřízeni scénografům a architektům, byli to právě
oni, kteří dlouhými hodinami náročné
a často velice detailní práce vytvářeli
důležitá svědectví doby. Kulisy se často
roztrhaly, kostýmy obnosily, stavby
shořely či byly strženy. Ve velkých nákladech šířené dokumentace ve formě
ilustrovaných libret a dokumentačních
letáků však alespoň v několika kusech
dlouhá desetiletí přežily. Ve spojení
s doprovodným textem a svým primárním určením – dokumentovat, jsou pak
často pro historiky a historičky (a to
i ty umělecké) přesnějšími a důležitějšími zdroji poznání než lecjaké umělecké
dílo závratné hodnoty.
Pomyslným vypravěčem příběhu
výstavy byly tedy grafické listy. Seřazeny byly chronologicky od doprovodných programů uherské královské
korunovace Leopolda I. v Prešpurku
v roce 1655 přes mědiryty dokumentovanou řadu slavnostních vjezdů a související festivity a ceremonie císařské
korunovace o tři roky později. Ceremonie volby a korunovace byly už staletí
kodifikovány přísně dodržovanými
postupy, které grafiky znázorňují, a to
skrze celé 17. století velice obdobně

↗) Caspar Merian, Korunovační ceremonie na hlavním náměstí ve Frankfurtu nad Mohanem, ilustrace
z: Caspar Merian, Beschreibung und Abbildung […],
Frankfurt am Main 1658.
→) Frans van der Steen podle Nicolause van
	Hoye, Nádvoří vídeňského Hofburgu
při uvedení La Contessa dell‘aria e dell‘acqua,
ilustrace z: Francesco Sbarra. La Contesa
	Dell’Aria, E Dell’Acqua […], Wien 1667.
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Architektonická kulisa císařského
Frankfurtu se také proměňovala jen
pomalu. V chronologii následovaly
dokumentace scén hudebně-dramatických představení (zjednodušeně dnešních oper s baletními intermezzy), které byly většinou vázány do knih jako
doprovodné dokumentace relevantních
dějství v libretech. Ve většině případů
byly tvořeny soutiskem dvou matric,
z nichž první byla tištěna scéna – v této
době již moderní hluboká, komponovaná perspektivně. Druhým otiskem byla
předscéna – proscenium. Otisky této
matrice sledujeme v průběhu času při
různých představeních a měněna byla
pouze v případě jejího fyzického opotřebování, změny podoby proscenia,
divadla či instalace nového panovníka
a s tím souvisejících insignií na kladí.
Zobrazení scén se v některých případech dochovalo i samostatně a nesvázané v knihách. Dodnes jsou fascinující
ukázkou podoby raně novověkého divadla a dokumentují hned několik dalších
oborů – kromě kulis to jsou kostýmy,
tance a taneční figury, jevištní stroje
a osvětlení. V některých složitějších

případech představují i hierarchii císařského dvora a v případě představení
komponovaných pro večery v zahradách
také podobu zahradní architektury.
Ve spojení s libretem pak znovu vyprávějí. Tentokrát příběh historických
událostí, jelikož rozpoznatelně dokumentovaly děj představení, který odrážel důležité okamžiky života dvora
a dějinné zvraty interpretované libretistou do literárních kulis antické mytologie. Grafické listy, určené pro nejurozenější či nejmovitější klientelu, byly
nezřídka ručně kolorovány a stávaly se
luxusním artiklem. Řada z nich skončila v privátní ložnici císaře Leopolda I.
Název výstavy Koně v piškotech byl
záměrně nadnesenou charakteristikou
jedné z nejdůležitějších, logisticky,
finančně i umělecky nejnáročnějších
a zároveň nejlépe dokumentovaných
festivit barokní Evropy. Jezdecký balet
La Contessa dell‘aria e dell‘acqua, byl
odehrán jako hlavní událost dlouhého
programu oslav sňatku císaře Leopoda
I. se španělskou infantkou Markétou
Terezou na vnitřním nádvoří Hofburgu
ve Vídni 24. a ve zkrácené podobě zno-
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vu 31. ledna 1667. Máme jej graficky
dokumentovaný umělecky hodnotnými
lepty, jejichž množství i kvalita činní
z knihy, do které jsou vevázány, vůbec
nejreprezentativnější záznam středoevropského dramatu 17. století. Předlohy
připravili Nikolaas van Hoy a architekt
Carlo Pasetti a celkem 27 listů vyryli
Frans van der Steen, Jan van Ossenbeeck
a Gerard Bouttats – všichni nizozemští
umělci žijící již několik let ve Vídni.
Dokumentují alegorickou architekturu
kulis a vozů, průběh představení a jednotlivé kroky jezdeckého baletu. Vše
s překvapující přesností, kompoziční
vyvážeností a odpovídajícím poměrem
popisnosti a umělecké invence.
Součástí svatebních oslav a také
kulturního života dvora byly ohňostroje, v druhé polovině 17. století již běžná
součást těch nejvýznamnějších festivit.
Řada z nich byla připravena ve spolupráci libretistů, kteří napsali jednoduchý příběh, čerpající většinou z antické
mytologie a zkušených ohňostrůjců,
často důstojníků dělostřelectva, kteří
připravili vizuální složku. Děj interpretovali herci a recitátoři a kreslily jej

stovky až tisíce nízkých i vysokých
raket, pump, granátů, dělobuchů, ohnivých koulí a koordinovaných výstřelů
z děl a mušket. Představení mohla trvat
desítky minut a mít hned několik dějství.
K těm nejvýznamnějším představením
máme dochována libreta, doprovázená
grafickými listy, zobrazujícími buďto
jednotlivá dějství zvlášť, či pro nás
nezvykle v jediném prostoru všechna
dějství dohromady Grafiky kromě
představení samotného dokumentují
i tehdejší znalost práce se střelným
prachem, detailně popisovanou v rozsáhlých a tematicky relevantních kompendiích.
Časově nejrozsáhlejším a znovu velice
reprezentativně dokumentovaným
hudebně-dramatickým představením
vídeňského dvora 17. století byla hra
Il Pomo d‘oro, odehraná v úplném závěru
svatebních slav u příležitosti 17. narozenin císařovny. Hra byla tak rozsáhlá,
že nemohla být inscenována v jediný
den a byla rozdělena mezi 12. a 14. červenec 1668. Dvorní architekt Lodovico
Ottavio Burnacini připravil 23 výměn
scény, které všechny graficky dokumentoval Matthäus Küsel. V tomto
případě (a také v následujících) již bez
proscenia. Listy byly šířeny jako
součást libreta i samostatně. Během
krátkého času k nim přibyly další dva
– úvodní dedikační list s prosceniem
vyryl Matthäusův bratr Melchior Küsel
a zobrazení interiéru novostavby Teatro
sulla Cortina vyryl Frans Geffels. Právě
libreto k rozsáhlé Il Pomo d‘oro se
dočkalo hned několika luxusních
dobarvovaných variant. Jedna z nich,
připravená pro císaře Leopolda, se
dochovala v Österreichische Nationalbibliothek (obr. 8). Sedmdesátá léta
17. století byla na císařském dvoře poznamenána smutkem i oslavami. Leopoldovi zemřeli dvě manželky – Markéta
Tereza v roce 1673 a Klaudie Felicitas

↖) Gerard Bouttats podle Carla Pasettiho, Alegorický
vůz živlu povětří s Junonou, ilustrace z: Francesco
Sbarra. La Contesa Dell’Aria,E Dell’Acqua […], Wien
1667.
↗ ↗ →) Melchior Küsel, První, druhé
a třetí dějství ohňostroje Von Himmeln
	Entzindete Und Durch Allgemainen
	Zuruff der Erde sich Himmelwerts
erschwingende Frolokhungs Flammen,
ilustrace z: Von Himmeln Entzindete
	Und Durch Allgemainen Zuruff der Erde
sich Himmelwerts erschwingende
	Frolokhungs Flammen zur Begengnüs
des Hochzeitlichen beylägers Beeder
	Khaiserlichen Maiestäten Leopoldi
des Ersten Römischen Kaisers […],
Wien 1666.
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Tyrolská v roce 1676. Uspořádal také
dvě svatby – s Klaudií Felicitas Tyrolskou 1673 a Eleonorou Magdalenou
Falcko-Neuburskou 1676. Obě svatby
i doprovodné veselí a hudebně-dramatická představení máme dokumentovány a na výstavě je představily grafické
listy Matthäuse Küsela, Corneliuse
Meyssense, Johanna Martina Lercha
a Tobiase Sattlera. Vedle slavnostních
vjezdů a efemérních architektur zobrazili rytci divadelní scénografii a ohňostroje.
Počátek 80. let 17. století byl na
vídeňském dvoře ve znamení velkých
krizí. V monarchii vypukla jedna z posledních morových ran a císařský dvůr
byl nucen odjet z Vídně. V roce 1681
zemřel Matthäus Küsel, se kterým
od roku 1668 výhradně spolupracovalo
Cosmeroviovo nakladatelství ve Vídni
na přípravě dokumentace pro libreta
hudebně-dramatických představení.

V roce 1683 oblehli Vídeň Turci a vojenští inženýři doporučili strhnout dřevěné
dvorské divadlo Teatro sulla Cortina ze
strachu z možného šíření požáru po
nešťastném zásahu dělostřeleckým granátem. Ačkoli dopadlo obléhání pro
křesťanský svět pozitivně a výhra spojených císařských vojsk u Vídně odstartovala reconquistu Uher, dokumentace
hudebně-dramatických představení už
neměla být v posledních desetiletí 17.
století tak velkorysá jako dříve. Na konci
sedmdesátých a v osmdesátých letech
se ale Leopoldovi dařilo v rodinném
životě. V roce 1678 se mu narodil první
a vytoužený dědic Josef (budoucí císař
Josef I.) a v roce 1685 Karel (budoucí
císař Karel VI.). A tak se slavilo, tančilo,
hrálo, odpalovalo, korunovalo a samozřejmě i dokumentovalo. Ze závěru 17.
století máme již jen dvě dokumentovaná představení, obě hraná v zahradách
vily Favorita u Vídně. Ryta byla shodně
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Johannem Ulrichem Krausem, který
scénu nahlédl z ptačí perspektivy se
širokým pohledem do hlediště a dlouhé, přísně symetrické perspektivy
zahradní architektury Postupem času
a především v závěru Leopoldova života
už iniciativu na přípravě a tvorbě
hudebně-dramatických představení
dvora pomalu přebírali císařovi synové
a třetí manželka. Leopold sám dával
přednost kratším a duchovnějším
hudebním kompozicím. Hudba, hudebně-dramatická představení i podoby
scénografie začaly získávat novou
podobu pod novými objednavateli
a tvůrci. Výstavu uzavřelo šest grafických listů představených jako krátký
vhled do budoucnosti. A to nejen dějin
scénografie a její dokumentace, ale
také výstavní choreografie Muzea umění
Olomouc. Johann Andreas Pfeffel ryl divadelní scény podle architekta Giuseppa
Galli Bibieny pro císaře Karla VI.

↖) Matthäus Küsel podle Lodovica Ottavia
Burnaciniho, Jeskyně vládce větrů Aeoluse, volný
list dokumentující hudebně-dramatické
představení Il Pomo d‘oro, Österreische
Nationalbibliothek.
↙)Johann Ulrich Kraus podle Lodovica
Ottavia Burnaciniho, Hudebně-dramatické představení L’Euleo Festeggiante
Nel Ritorno D’Alessandro Magno 		
Dall’Indie, ilustrace z: Giovanni
Bononcini (1670–1747), L’Euleo
Festeggiante Nel Ritorno
D’Alessandro Magno Dall’Indie,
Wien 1699.

soutěž
GRAFIKA ROKU
2019
Nadace Hollar uspořádala 26. ročník
celostátní soutěžní výstavy Grafika roku
a 25. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
Slavnostní vyhlášení cen a vernisáž výstavy se
uskutečnilo v pondělí 27. ledna 2020 v 18.00 hodin
v Obecním domě v Praze. Výstavu bylo možné
navštívit od 28. ledna do 29. února 2020.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno
419 prací, z toho bylo vystaveno 213 děl
a 19 autorských knih. Výstava nabídla
různorodé grafické práce a krásné autorské knihy renomovaných grafiků,
studentů a výtvarníků s přesahem
do různých oborů. Grafika roku patří
mezi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší
výstavní akce v zemi, je výstavním projektem s dlouholetou tradicí. Soutěže
se každý rok účastní stovky renomovaných českých autorů i studentů, výstava se stává platformou pro navázání
mezigeneračních uměleckých vztahů,
umožňuje teoretikům i samotným
umělcům každoročně zhodnotit posun
a trendy ve volné grafické tvorbě.
Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské
ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos
české grafice, za přesvědčivý a výrazný
soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat i na perspektivní tvůrčí výkony
umělců mladší generace. Projekt se
koná pod Záštitou primátora hl. města
Prahy Zdeňka Hřiba a Ministerstva kultury ČR za spolupořadatelství hl. m.
Prahy, MČ Praha 1
Udělovanými oceněními jsou:
Cena Vladimíra Boudníka
Hlavní cena v kategorii A – velký formát
Hlavní cena v kategorii B – malý formát
Hlavní cena v kategorii C/A – studentské práce velký formát, Cena Simeony
Hoškové
Hlavní cena v kategorii C/B – studentská
práce malý formát
Hlavní cena v kategorii D – autorská
kniha
Cena za tisk z výšky
Cena za tisk z hloubky
Cena za litografii
Cena za serigrafii
Cena za počítačovou grafiku
Cena poroty
Kurátory výstavy byli: Zdeněk Freisleben
a Hana Larvová
Cena Vladimíra Boudníka
Ondřej Michálek
Členové poroty: Jana Hubatková, Petr
Ingerle, Markéta Kroupová, Ivan Neumann, Miloslav Polcar, Lenka Vilhelmová
Nominováni na 25. Cenu Vl. Boudníka
byli: Šimon Brejcha, Oldřich Hamera,
Pavel Hayek, Vladimír Kokolia, Jiří Šalamoun, a Jan Fišar. Zasedání komise
proběhlo 20. 11. 2019.
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velikost listu 477 × 318 mm
Členové poroty: Šimon Brejcha, Vilma
Hubáčková
Vyjádření poroty:
Porotu zaujala bohatost autorova vnitřního světa, pro který našel adekvátní
vyjádření ve špičkově zvládnuté technice mezzotinty.

←) Jan Hísek, Tobogan – Černý kocour,
2019, mezzotinta, 477 × 318 mm
↓) Veronika Hoppová, Gorazdova 6,
2019, hlubotisk z kamene,
333 × 421 mm

Hlavní cena v kategorii C/A – velký
formát studentská práce, Cena
Simeony Hoškové (grafické listy větší
než 297 x 210 mm)
Galerie Klatovy / Klenová poskytuje
vítězi stipendijní pobyt.
Veronika Hoppová – Gorazdova 6,
hlubotisk z kamene, velikost listu
333 × 421 mm Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, 3. ročník, Ateliér ilustrace
a grafika, vedoucí ateliéru Mikoláš Axmann
Členové poroty:
Barbora Kundračíková, Pavel Mrkus,
Markéta Hlinovská, Terezie Zemánková,
Jakub Zich.
Vyjádření poroty:
Práce Veroniky Hoppové není tzv. galerijního typu – naopak těží z vlastních
tradic média intuitivně chápaného jako
prostředek zachycení povýtce intimní
zkušenosti. Je pozoruhodná jak po stránce estetické a formální, včetně nároků
techniky, tak té umělecké. Nenabízí jednoduché interpretace, mysl diváka vede
cestou imaginativních obratů a variací,
přesto je koncentrovaná a ucelená.

LAUREÁTI GRAFIKY ROKU 2019
Zasedání porot Grafiky roku 2019
proběhlo dne 6. 1. 2020 v Sále architektů
na Staroměstské radnici. Předsedou
komisí byl Zdeněk Freisleben.
Hlavní cena v kategorii A – velký
formát (grafické listy větší než
297 × 210 mm) – Cena hlavního partnera
Pražské plynárenské a.s.
Martin Velíšek – Struhadlo, prořezávaný hlubotisk, velikost listu
1400 × 800 mm

Členové poroty: Petr Babák, Tomáš
Koudela, Hana Larvová, Jiří Lindovský,
Jan Van Woensel
Vyjádření poroty:
Porota přihlédla ke kvalitnímu technickému provedení grafického díla. Zaujalo
osobité ztvárnění, vycházející z konkrétní předmětnosti odkazující k principům
modernity.
Hlavní cena v kategorii B – malý
formát
Cena Nadačního fondu Galerie Smečky
Jan Hísek – Černý kocour, mezzotinta,
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Hlavní cena v kategorii C/B – malý
formát studentská práce
(grafické tisky menší než 297 × 210 mm)
Cena IMA s. r. o.
Tereza Šrámková – Zvíře, akvatinta,
velikost listu 250 × 180 mm
AVU v Praze, 3. ročník, Ateliér sochařství II, vedoucí ateliéru Tomáš Hlavinka
Členové poroty: Šimon Brejcha,
PhDr. Vilma Hubáčková.
Vyjádření poroty:
Porota ocenila fantazii, odvahu k humorné nadsázce i schopnost jasné výpovědi
výtečně vyjádřené na malém formátu.
Adekvátně využitá technika akvatinty
podpořila celkové vyznění.
Hlavní cena v kategorii D – autorská
kniha
Cena Nakladatelství Teapot
Lenka Novotná – Kroj, počítačová
grafika, velikost 145 × 145 mm
PF UHK, vedoucí ateliéru Jaroslava
Severová
Členové poroty: Zdeněk Freisleben,
Gina Renotière, Julie Kačerovská.

↑) Tereza Šrámková, Zvíře,
2019, akvatinta, 250 × 180 mm
↖) Martin Velíšek, Struhadlo,
2019, prořezávaný hlubotisk,
1400 × 800 cm
→) Bronislav Bakuj, Prales – vnitřní život,
2019, linoryt, 660 × 960 cmm
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ročník, Ateliér ilustrace a grafiky,
vedoucí ateliéru Mikoláš Axmann
Členové poroty: Julie Kačerovská, Jan
Van Woensel, Jakub Zich.
Vyjádření poroty:
Sabina Kafková obdržela cenu díky
experimentálnímu a neobyčejně silnému
uměleckému postupu, zachycené atmosféře a na první pohled semi-abstraktnímu obrazu.

←) Lenka Novotná, Kroj,
2019, autorská kniha, počítačová grafika,
145 × 145 mm
↙) Sabina Kafková, Divý kanec,
2019, litografie, 500 × 707 mm

zde v jisté symbióze vstupuje do vlastního tisku. Výsledkem je prostý, čistý, hudební strukturaci připomínající záznam,
přesto pozoruhodně vtipný – volající
po domýšlení chybějících polotónů
a prostorových „výplní”.

Vyjádření poroty:
Originální koncepce čerpající z ornamentů lidových krojů. Precizní provedení
digitálního tisku. Nápadité převedení
tradičního tématu do současné replikace.
Tisk z výšky (speciální ceny
za grafické techniky)
Cena Fakulta umění a designu UJEP
v Ústí nad Labem
Bronislava Bakule Malá – Prales –

vnitřní život, linoryt, velikost listu
660 × 960 mm
Členové poroty: Ivo Binder, Barbora
Kundračíková, Terezie Zemánková
Vyjádření poroty:
Linoryt Bronislavy Malé je výjimečný
uchopením techniky redukované
na nezbytné minimum, ještě schopné
pojmout a vyjádřit plastickou skutečnost
existující v pozadí obrazu. Haptická
kvalita, kterou organický svět disponuje,

Tisk z hloubky (speciální ceny
za grafické techniky)
Cena Sutnar – Nadace Radoslava
a Elaine Sutnarových
Robin Kaloč – Krajina, akvatinta
a tisk z výšky, velikost listu
670 × 960 mm
Členové poroty: Šimon Brejcha, Hana
Larvová, Markéta Hlinovská
Vyjádření poroty:
Porota ocenila tyto výtvarné aspekty:
čistota, hloubka, malířskost, prostor,
zklidnění, skvělé propojení technik
a přínos prožitku.
Tisk z plochy – litografie (speciální
ceny za grafické techniky)
Cena Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Sabina Kafková – Divý kanec, litografie, velikost listu 500 x 707 mm
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, 3.

Průtisk – serigrafie (speciální ceny
za grafické techniky)
Cena Sutnar – Nadace Radoslava
a Elaine Sutnarových
Petr Kubáč – Chyba, sítotisk,
700 x 1000 mm
FUD UJEP, Ústí nad Labem, 4. ročník,
Ateliér fotografie, vedoucí ateliéru
Lukáš Japanský. Grafika vznikla v rámci
předmětu Grafické techniky, vedoucí
Miloš Michálek.
Členové poroty: Zdeněk Freisleben,
Vilma Hubáčková, Jiří Lindovský
Vyjádření poroty:
Porota ocenila kvalitu tisku. Autor nezvyklým způsobem akcentuje současné
mediální téma a formou barevných
přetisků vytváří vizuální napětí.
Počítačová grafika (speciální ceny
za grafické techniky)
Cena Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové
Kryštof Brůha – Reonar de Inter
Solaris, tisk pomocí robotického
ramene,
velikost listu 1000 × 700 mm.
Členové poroty: Petr Babák, Tomáš
Koudela, Pavel Mrkus
Vyjádření poroty:
Napětí mezi elementární formou grafického díla v protikladu se zvolenou tiskovou technologií robotické ruky zaujala
porotu s ohledem na otevírání nových
možností oboru.
Cena poroty – Grafika roku 2019
Cena Havlíkovy přírodní apotéky, s.r.o.
Patrik Hábl – Tři hory, vlastní kombinovaná technika, velikost listu
1230 × 1560 mm
Na této ceně se jednomyslně shodli
všichni členové porot.
Vyjádření poroty:
Ceny byla udělena Patriku Háblovi
za kreativní a inovativní uchopení
tématu krajiny a osobitý tvůrčí přístup
k tradiční grafické technologii.
Pro bližší informace kontaktujte
ředitelku soutěže a tajemnici Nadace
Hollar Kateřinu Obozněnkovou:
730 107 518, email: katerina@hollar.cz.

↑) Robin Kaloč, Krajina,
2019, akvatinta a tisk z výšky,
670 × 960 mm
←) Kryštof Brůha, Reonar de Inter Solaris,
2019, tisk pomocí robotického ramene
technikou unikátně vyvinutou pro kolekci
šesti tisků, 1000 × 700 cm

↓) Petr Kubáč, Chyba,
2019, sítotisk, 700 × 1000 mm
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Rozhovor
Aleny Laufrové
s Květou
Pacovskou
…obrazy, grafiky a plakáty na stěně, na stolech
a v policích objekty různé velikosti a materiálu, všude
knížky, skici i útržky papírů. Sytě červené, modré,
zelené a černé tvary, linie a plochy… to je svět malířky
a grafičky KVĚTY PACOVSKÉ
Studovala jste malbu u profesora Emila
Filly. Jak na něj vzpomínáte?

Po absolvování školy jste už byla nasměrovaná?

Filla byl osobnost renesanční, protože
nejenom maloval, ale také psal o umění
a napsal velmi zajímavou knížku O svobodě.

Řekla bych, že nasměrovaná jsem byla,
už než jsem na Umprum přišla. Nejdřív
jsem chodila do Grafické školy, ta je
čtyřletá, ale za dva roky jsem se pokusila udělat zkoušku na Umprum. Byla
jsem mladičká, bylo to s dispenzí,
a na školu mne přijali. Těšilo mne to,
a potom tam byl kolektiv a všechno, co
jsme viděli kolem sebe.
Filla v té době už byl hodně nemocný,
chodil tam vždy jen na chvilku. Posluchači čekali, co řekne. Dával veliký důraz
na kreslení a požadoval kreslení podle
modelu, aby se lidi naučili řádně kreslit
podle skutečnosti. A potom teprve si mohou dovolit to, co si třeba dovoluje on.

Byla jste Fillou nějak ovlivněna?
Mým vzorem byla spíš celá historie
umění…
Samozřejmě jeho jsem si velice vážila
jako malíře, byl v první řadě úžasný
kolorista a bezesporu patří do historie
umění. Je jedním z důležitých kamínků,
které tam jsou.
Trvalo dlouho, než jste našla svůj výtvarný
„jazyk“?
Kreslila jsem ráda a moc už jako dítě
a kreslila jsem pořád, až z toho vznikl
určitý styl. Ale to se nezíská za jeden
rok, to je vlastně celý život kreslení,
vytváří se to, aniž o tom sama víte,
nebo aniž byste to dělala cíleně.

←) Patrik Hábl, Tři hory,
2019, kombinovaná technika,
1230 × 1560 cmm

Od 1. 10. 2019 do 1. 3. 2020 proběhne
v Coloredo-Mansfeldském paláci výstava
KVĚTA PACOVSKÁ – Grafické práce
a objekty z 60. let. Historička umění
a kurátorka Hana Larvová říká, že to byla
Vaše raná grafika, která zformulovala
základní východiska, ze kterých celé dílo,
zahrnující nejen autorské knihy a ilustrace, ale také obrazy, sochařské objekty
a kresby, vychází…
Grafika mě tehdy velice fascinovala,
dělala jsem ji ráda, protože tam pracujete s materiálem, stejně jako když to
ryjete nebo leptáte. Tenkrát jsem leptala
doma ve sklepě, protože jsem měla
malé děti a nechtěla jsem, aby se něco
stalo. Bylo to krásné období. Chodila
jsem potom tisknout do dílny V lesíčku
k bratrům Dřímalovým. Chodili tam

tenkrát mistři jako František Tichý
a další. Tenkrát to byly pro nás hvězdy
a s úctou jsme se na ně dívali.
Studovala jste malbu, jak jste se tedy
dostala ke grafice, kdo Vás k ní přivedl?
V grafice jsem samouk. Ještě v dobách
studií na Umprum jsem chodila do grafické dílny a zkoušela si lepty a suché
jehly. V grafické dílně se vlastně snoubí
spousta černě a špíny s absolutní čistotou. Je to zázrak, když deska projede
a odklopí se ten list. Sama jste zvědavá,
co se tam obtiskne.
Ale já jsem samozřejmě malířka
a všechno u mne vychází z toho prvotního impulzu malířského.
Od hlubotisku jste přešla k litografii…
Napadlo mne, že bych to zkusila. Tam
to není tolik o té technice. A je v ní
také určitá a velká krása. Přijdete
do dílny, nakreslíte to na kámen a tiskař to vytiskne. Chodila jsem pracovat
a tisknout do dílny v Říční. Ovšem já
jsem nikdy nedělala třeba 200 kusů,
k čemuž mne vždycky nutili, když už je
to na kameni. Mne bavil ten tisk, ale
dělat velký náklad a živit se prodejem,
to mne v té době nezajímalo.
Vraťme se ještě k Vaší výstavě v Coloredo-Mansfeldském paláci. Jak se na výstavu těšíte?
Na výstavu se velmi těším a hlavně se
těším, že mohu vyvětrat grafiky, které
jsem sama už dlouho neviděla, a ležely
celá léta v šuplíku.
Jsou ty grafické listy barevné?
Rozhoduji se emotivně, ale v případě
grafiky, je to taková stříbrošedá a šedavé
tóny, které vycházejí z kovu. To je dané
tou technikou.
Byly Vaše lepty a suché jehly z šedesátých let někdy vystaveny?
Ano, v Hollaru, někdy snad na konci
šedesátého a sedmdesátého roku. Co se
týče Holllaru, členkou jsem už dávno.
Do spolku jsem se dostala, tak jako většinou všichni, co se mnou tenkrát tiskli
v dílně u Dřímalů.
V kolekci, co bude vystavena, mám
i některé vzácné tisky, které ještě tiskl
Mario Pegrassi, strýc bratří Dřímalů.
Potom to byl Pavel Dřímal, který mu
v dílně pomáhal, ten vytiskl největší
část. Tak jsme se seznámili a potom
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Když pracujete na autorské knížce a pokud obsahuje text, vzniká obraz se slovem paralelně? Jak postupujete? Máte
jasnou představu?
Vizuální představa je u mne vždycky
prvotní. Slova přidávám jaksi z nouze,
že zrovna nemám, kdo by to napsal.
A tak mě lidi označují, že taky píšu.
Někde jsem četla, že první autorské knížky
jste psala pro své děti…
My jsme je vytvářeli spolu, malé, velké,
malovali jsme, někdy se nám to povedlo,
někdy ne. I texty jsme vymýšleli společně.
Moje děti mne také v mnohém inspirovaly.
Obdržela jste, většinou v zahraničí,
velkou řádku těch nejprestižnějších cen
za autorské knížky. Zároveň jste byla
zvaná jako pedagog na umělecké školy –
do Berlína i do Anglie. Co jste studenty
učila, co jim předávala?
Já vlastně nejsem pedagog, a když jsem
tam přišla, tak jsem spíš byla jejich
kamarádka a snažili jsme se vytvořit
něco hezkého společně. A sama jsem to
s nimi taky dělala.
Na čem právě pracujete?

později to byl i jeho bratr Milan. Některé
tisky jsem si zkusila vytisknout sama,
ale moje satinýrka netiskla stejnoměrně, tak to bylo jen kvůli přehledu, jak to
asi bude vypadat. A pak to překvapení,
když to bylo vytištěno profesionálně
panem Pegrassim! Byl to takový fajnový člověk a nejvíc mne zaujalo, že měl
jeden tvrdý rohlík, který si hřál zároveň
s deskou (smích). Vždycky si kousek
ulomil… Toho jsem si opravdu považovala, že jsem s ním mohla tisknout
Celý život se pohybujete mezi malbou
a grafikou (včetně autorských knih). Je
v tom pro Vás nějaký rozdíl, pominu-li
formu?

vat. Nebo jsem to malovala s nimi
dohromady. Co je stabilní, je, že jsem se
snažila celý život, pokud to šlo, pracovat
každý den. Je to taková každodenní
činnost a rytmus. Sám Filla říkal, když
nemáte myšlenku nebo nevíte, co budete
dělat, tak vás při té práci napadají určité možnosti, které pak můžete nebo
nemusíte použít.

Není, protože, když něco dělám, vždy se
snažím na to intenzivně soustředit
a udělat to co nejlépe. Někdy se mi to
povede, někdy víc a někdy míň.
Pracovala jsem podle toho, jak to
přinášel život. Když jsem třeba musela
být doma z určitých důvodů, tak jsem
dělala věci, které se mohou dělat na kuchyňském stole, když jsem uložila děti.
Když jsem měla zase volno nebo mi děti
někdo pohlídal, tak jsem mohla malo-

Ano, potom je člověk rád, že má čas si
zase něco udělat.

Měla jste někdy ve svém životě i období
ne-inspirace? Že byste nevěděla jak dál?
No, to je pak nejlepší třeba vařit polévku pro děti a pro rodinu (smích)

V jednom rozhovoru jste řekla, že soustředěná přítomnost v ateliéru, přemýšlení a zvažování je mnohdy užitečnější
než samotná výtvarná práce.
Určitě, protože přemýšlení o věcech
a vymýšlení je úžasně krásné, protože
tam má fantazie nekonečně možností.
Podle mne je to jedna z nejdůležitějších
věcí. Hezké je u tohohle povolání, že je
v tom i fyzická činnost, že se to musí
vytvořit. Že je v tom rukodělná práce.
Plocha se musí natřít, plátno se musí
napnout a tak dále. Takže jste vlastně
takový dělník pro to svoje myšlení.

Teď momentálně na už zmiňované
výstavě a pak také má vyjít moje nová
knížka. Z mé strany je hotová, ale knížka,
než se vytiskne, tak to někdy trvá i rok.
Jsou nějaká ocenění vaší tvorby, kterých
si zvlášť vážíte?
Vážím si všech ocenění, vždycky mám
z toho radost a neříkám, že to pro mne
nic není. Považuji to za pěkné uznání
mojí práce.

Květa Pacovská obdržela na Grafice roku 2018 mimořádnou Cenu poroty za autorskou knihu Oiseaux (Ptáci),
kombinovaná technika, formát 20 × 39 cm.
Vyjádření poroty:

… a čekat?

Vypadá to, jakoby Vaše tvorba byla od mládí plynulá, bez odmlk a pochybností…
Pochybnosti vynechte, protože pochybnosti má člověk pokaždé, cokoliv dělá.
Že by to mohl udělat ještě jinak a lepší.
A to se myslím se netýká jenom mne,
ale každého člověka.

Když přicházíte do ateliéru, což je víceméně denně, máte jasnou představu, na čem
budete pracovat? Ernst Hemingway si
nechával na příští den několik vět, aby
věděl, jak pokračovat.

Oceněná kniha, která má 64 stran ve formě rozkládacího
leporela, má mimořádné a kvalitní autorské a grafické
řešení. Tato zajímavá knižní galerie extravagantních
pestrobarevných ptáků má zároveň poetický podtext
určený čtenářům od 3 let do věku bez omezení. Kniha
Oiseaux navazuje na předchozí uměleckou

To je to nejlepší, že v ateliéru můžete
nechat rozdělanou práci. Doma na ni
zapomenete, a když se zas vrátíte, tak
vidíte: to musím ještě dodělat. A to je
úžasné, protože v tom prostředí se vám
zdá, že víte jak. A pak, když celý den
pracujete, tak zjistíte, že nevíte (smích).

a experimentální tvorbu umělkyně a je příkladem
významných knižních realizací této autorky.
Sama autorka ke svému dílu uvádí: „Kniha Ptáci je
publikací pro děti; je papírovou architekturou, ve které
se můžeme procházet SEM a TAM a ZASE ZPÁTKY.
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Pozoru Hodný
projekt
PETRA HEROTOVÁ, JULIE KAČEROVSKÁ

Při příležitosti kulatého výročí narození a úmrtí
vltavotýnského knihaře Ladislava Hodného
(1909–2000, dále také jako LH) vznikla výstava
Pozoru Hodný projekt, jež je koncipována
netradičním způsobem.

Propojující linií děl prezentovaných
na výstavě jsou volné odkazy na zájmy
a životní osudy pana Ladislava Hodného a s ním spojené knihařské řemeslo.
Byť při vzniku děl neměli zastoupení
autoři v úmyslu se jakkoli inspirovat
osobností LH, ukázalo se, že výtvarný
přístup a zájem o knihu jako výtvarný
artefakt mohou vytvářet nečekaná propojení napříč časem, generacemi a profesním zaměřením. Pomocí děl jiných
autorů vznikl stylizovaný portrét osobnosti LH. Ačkoliv není Ladislav Hodný
st. na výstavě fyzicky zastoupen žádným
vlastním dílem – knižní vazbou, jsou zde
přítomny podstatné prvky z jeho životního příběhu skrze (z větší části knižní)
artefakty současného umění.
Podobně jako víme z dávné historie
o některých dílech jen díky zmínkám
v jiných dílech (např. tzv. knihy o knihách), je tato výstava volnými odkazy
na životopisné údaje a charakter LH:

chlapecká touha stát se cukrářem (Zlatý řez Ivany Stránské), řemeslné a technologické základy (precizní vazby – Vyhynulé formy Elišky Čabalové), zkušenost
linkovače (ruční, jakoby strojová, linkovací práce od Jana Nálevky a ironické
žduchací Rýsování pro dva od Petra Babáka), láska k přírodě (Krajina papíru
Julie Kačerovské a Typographic Landscapes od Eveliny Kasikové), řece Vltavě
(vinoucí se stuha Petry Herotové)
a trampství (osada Samotáři, písně
Samotářů zazněly na vernisáži v podání
kapely Vandrband), uvěznění v 50. letech
(nepřístupné Knihy a hlína Mariana
Pally z cyklu Zazděné knihy), odkaz
na precizní práci (ručně šité rastry Eveliny Kasikové), šetrnost v práci s materiálem (Monogramista T. D. – Vykostěné
knihy), pořádkumilovnost (nástěnka
Petra Schandla) a láska k poezii (projekt
Máj Anny Pleštilové), úvahy o vztahu
obsahu a formy knihy (Palimpsest Petra
Jambora), čisté haptické potěšení z kontaktu s knihou (Touch Notebook Julie
Kačerovské) a také pokračování a posuny řemesla v další generaci (malba
na knize od Ladislava Hodného ml.).
Leitmotivem na tiskovinách k výstavě
je bílé auto s aplikovaným monogramem
LH, vltavotýnská ikona, se kterou jezdívá právě pan Ladislav Hodný ml.
Ladislav Hodný (1909–2000) se narodil v Týně nad Vltavou. V dětství snil
o tom, že bude cukrářem. V mládí se
však vyučil knihařskému řemeslu u knihařského mistra Františka Hájka.
V Praze pracoval jako linkovač ve firmě
Schořálek a Podaný, kde vázali převáž-

ně obchodní knihy. Vrátil se do Týna
nad Vltavou a koupil dílnu svého mistra.
Za dob protektorátu knihařině nejvíce
propadl. Studoval technologii Ludvíka
Bradáče a absolvoval u něj kurs. Měl
rád Vltavu a přírodu. Patřil k místní
trampské komunitě Samotářů. Svoje
řemeslo miloval nade vše. Bylo pro něj
nejenom zdrojem obživy, ale spíše celoživotní vášní a potřebou. Jeho knihy
byly řemeslně dokonalé a pečlivě vázané.
Dělal běžnou knihařskou práci a postupem času ji povýšil na umělecké řemeslo. V tom mu napomohl typograf Oldřich
Menhart, který mu ukázal, jak kompozičně nakládat s písmem. Oldřich Menhart je rovněž autorem známého monogramu LH. Pod jeho vlivem se LH zdokonalil i v ručním psaní. To uplatnil při
psaní listin, dopisů, tabulek a stuh pro
náhrobní věnce. Nebál se experimentovat. Jako první u nás začal používat
umělé kůže, tzv. skivertex. Nikdy nevyhodil žádný zbytek kůže či ústřižek
papíru. Vše shromažďoval za účelem
budoucího využití. I přesto však jeho
dílně vládl dokonalý systém a pořádek.
Nejraději vázal poezii. Když se chystal
zpracovávat novou vazbu, vždy se nejprve poctivě seznámil s obsahem knihy.
Každou svoji hotovou vazbu vnímal
jako své dítě, které brával do ruky
a něžně se vzpomínkami hladil. V 50.
letech byl uvězněn pro údajný kontakt
s odbojovou skupinou. Usiloval o to, aby
se řemeslo udrželo v rodině. Jeho syn se
knihařskému řemeslu věnoval dlouhou
řadu let navzdory svým malířským vášním. Tradice dále pokračuje v rukou
vnuka Ladislava Hodného nejmladšího,
ale svým způsobem i v druhé větvi – přes
dceru LH paní Annu Domnosilovou. Její
synové jsou úspěšnými podnikateli na
poli grafického a tiskařského průmyslu.
J. H. Kocman napsal roku 2009
do katalogu o LH: Byl to neuvěřitelně
laskavý člověk a osud mu přidělil také
„náležitě laskavé pojmenování“ ve smyslu Nomen omen.
Výstava se konala v Městské galerii
v Týně nad Vltavou od 14. 12. 2019
do 23. 2. 2020. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR
a Nadace pro současné umění Praha
výstavu připravily kurátorky Petra Herotová a Julie Kačerovská, architekt Tomáš
Džadoň, grafický designér Jakub Kovařík a fotograf Jan Mahr. Na vernisáži
zahrála hudební skupina Vandrband.
Gestorem byl Ochranný svaz autorský.
Za technickou podporu organizátoři
děkují Fotograf Gallery.
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Karel Malich:
Energie, která
nemizí
Zdeněk Freisleben

V závěru minulého roku jsme se rozloučili s osobností
českého výtvarného umění Karlem Malichem, který
získal v roce 2016 Cenu Vladimíra Boudníka, již uděluje
občanské sdružení Inter-kontakt-grafik.

Karel Malich patřil k současným umělcům, kteří velmi významným způsobem
ovlivnili české výtvarné umění. Narodil
se v roce 1924 v Holicích. Vystudoval
nejprve Pedagogickou školu Univerzity
Karlovy a později, v roce 1950, byl
přijat na Akademii výtvarných umění.
Zpočátku se věnoval kromě malby
i grafice a grafickému designu.

výtvarného díla, ve kterém se setkáváme s protnutím světla a energie, duchovním rozměrem a filozofickými podtexty, se tak stává novou citlivostí, jejíž
energie nemizí.

→) Jiří Benák, Portrét Karla Malicha,

Již od počátku lze sledovat autorovo
sepětí s krajinou v určité imaginativní
poloze.V jeho práci se objevuje také
forma koláží. Důležitými zdroji byly
jeho přátelství s básníky Jiřím Kolářem
a Josefem Hiršalem a výstavy se skupinou Křižovatka, v níž se objevuje řada
budoucích osobností českého výtvarného
umění. Podstatné je, že v 60. letech
minulého století se v jeho práci objevují
nezvyklá témata ztvárněná s přírodními
jevy ve formě reliéfů a plastik a zároveň
neobvyklé realizace zavěšené v prostoru.
Z materiálů používá především kovové
struktury a plexisklo.
Koncem 80. let je jeho práce oceněna
výstavou v Guggenheimově muzeu
v New Yorku a v Československém pavilonu na Bienále v Benátkách. V jeho
tvorbě se začínají výrazně objevovat
práce s vnitřním a vnějším světlem
a zhmotnělou energií a zároveň jejich
propojení s vesmírem. Od tohoto období se základem jeho tvorby stávají drátěné plastiky představující otevřený
prostor ve formě duchovní události;
tento prostor se stává samostatným
světem, v němž se prolínají a propojují
neviditelné kosmické síly s krajinou,
lidskou figurou a znakem. V 80. letech
se kromě plastik zabývá i poezií. Následuje význačné období pastelů a temper,
které ho v různých formách provázejí
celý život. Malichova témata přibližují
i názvy jeho děl jako Krajina s věčnem,
Já a ten druhý (druzí), Za stolem nebo
Kterého (Které) potkávám. V 80. letech
také vychází publikace Karla Srpa pod
názvem Vědomí a kosmické energie
a později samizdatový sborník Dech
kosmu: Práh věčna, který se rovněž zabývá literárním dílem Karla Malicha.
Od 90. let se konala řada významných
prezentací v zahraničí. Po roce 2000 se
Karel Malich prezentoval jako významná osobnost v Museu MoMa v New Yorku. V roce 2007 získává Státní cenu
za výtvarné umění udělovanou Ministerstvem Kultury České republiky. Jeho
dílo se tak stává významným vkladem
do současného českého umění. Umělecký a nadčasový přesah Malichova

↙) Karel Malich, Roztržená eliptická energie,
2011, serigrafie, papír, 120 × 80 cm
© Galerie Zdeněk Sklenář
↓) Karel Malich, Kosmické písmo se zjevením,
1985, pastel, papír, 102 × 73,5 cm
© Galerie Zdeněk Sklenář
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Lenka
Vilhelmová
Vilma Hubáčková a Miloslav Polcar

„Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti,“ jak říká
S. Kierkeggard, a je neoddělitelnou součástí lidského
bytí. Pouť k nekonečnosti je jednou z cest,
která je lemována pochybnostmi. Maximální prožitek
kvalit, který přichází během experimentu, umocňuje
osobní zážitek neočekávanosti nového poznání
na nové cestě… (L. V.)
Lenka Vilhelmová patří k umělecké
generaci nastupující na výtvarnou scénu v polovině 80. let 20. století. Množství realizovaných projektů (ať domácích anebo mezinárodních) svědčí
o tom, že se tvůrčí práce stala její každodenní nutností. Od roku 2007 se vedle vlastní tvorby věnuje také vysokoškolské pedagogické činnosti, kterou
nepovažuje za limitující, ale motivující.
U příležitosti výstavy Zrcadla – její kmotřička, pořádané v Mánesu v roce 2008,
Lenka Vilhelmová prohlásila, že je „nesnesitelně pracovitá“. Výsledkem této
aktivity je rozsáhlé, technologicky bohaté a ideově závažné dílo. V minulém
desetiletí pokračovala v rozvíjení svých
dřívějších projektů, které obohatila
o nové práce.
I když má smysl pro komorní grafickou práci a bravurně ovládá tradiční
jemné hlubotiskové grafické techniky,
její povaze nejlépe vyhovuje monumentální rozměr. S tím souvisí vytváření
autorských silných ručních papírů velkých formátů a využití papírové hmoty
k reliéfnímu tvarování objektů nebo
jejich fragmentů. V posledních letech
ještě rozšířila škálu pro ni typických
kombinací klasických a moderních
technologií a použitých materiálů. Provádí tvůrčí recyklaci pozůstatků předmětů a surovin nalezených na skládkách a poznamenaných korozí. I když
preferuje přírodní materiály (dřevo,
kov, papír, juta, gumožíně), s oblibou
používá i plasty nebo jejich rozmanité
modifikace (např. rentgenové fólie,
magnetické pásky, plexisklo apod.). Některé slouží jako plocha pro grafický
otisk anebo z těchto stavebních prvků
vytváří nové obrazy, objekty a instala-

ce. Lence Vilhelmové je blízká kontinuální forma vyjádření, která umožňuje
sledovat proměny určitého fenoménu
v čase a současně ji zajímá prostorové
vyjádření. Spojením těchto veličin vzniká platforma pro specifický umělecký
útvar – autorskou knihu. Právě ta představuje důležitou součást její tvorby.
Autorskou knihu chápe jako umělecké
dílo, prostorový objekt, který může
představovat schránku, úkryt, ale také
metaforu hlavy, což je hlavní téma celé
tvorby Lenky Vilhelmové. Autorské
knihy někdy umisťuje do speciálních
boxů, které samy o sobě mohou fungovat jako umělecké exponáty.
Vilma Hubáčková, kurátorka

Tvorbu Lenky Vilhelmové jsem měl
možnost pozorovat zblízka již od konce
80. let minulého století, kdy jsme se
potkávali společně se Simeonou Hoškovou při různých vznikajících uměleckých aktivitách, kdy tvůrci přestávali
spoléhat na práci tehdejšího Svazu čs.
výtvarných umělců a vládních organizací a začali sami organizovat výstavy,
zejména ve spolupráci s S. Hoškovou
(Grafika roku, Cena Vl. Boudníka, Mezinárodní trienále grafiky, Inter-kontakt-grafik, časopis Grapheion, Středoevropská galerie a nakladatelství apod.).
L. Vilhelmová byla od počátku u zrodu,
nového rozmachu grafického umění,
zasedala v různých odborných komi-

sích, radách, konferencích, sympoziích
a pomáhala organizovat a připravovat
výstavy, posléze přidala i pedagogickou
činnost. Vedle toho dokázala vytvořit
dílo, které si právem zasluhuje uznání
odborné veřejnosti.
Miloslav Polcar, předseda poroty
Ceny Vladimíra Boudníka
Členové komise PhDr. Eva Bendová,
Mgr. Zdeněk Freisleben, Josef Hampl –
laureát 23. Ceny Vl. B., doc. akad. mal.
Josef Mištera, doc. akad. mal. Miloslav
Polcar (předseda komise)
Na Cenu Vl. Boudníka byli letos nominováni Šimon Brejcha, Marie
Filippovová, Ondřej Michálek, Emanuel
Ranný ml., Jiří Sozanský, Jiří Šalamoun
a Jan Vičar.
Zasedání komise proběhlo 24. 10. 2018
v Art Restaurant Mánes, Masarykovo
nábř. 1, 110 00 Praha 1

←) Zeď nářků, 2012–2015, ofset, litá papírovina,
hlubotisk, 200 × 160 mm
↑) Archeologie paměti, 2018, jutové pytle,
hlubotisk, dřevo, papír, 540 × 450 cm

Curriculum vitae:
N 1957; VZ 1976–1982 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Ladislav
Čepelák), Vyučovala (docent) na katedře výtvarného umění, Fakulta architektury, České vysoké učení technické
v Praze. od r. 2010 vedoucí Katedry výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.; SV od roku 1988 uskutečnila 35
samostatných výstav věnovaných zejména grafice, např.: 1992 Týnská 4,
Praha, IVO PAPART Frankfurt am Main,
Germany (opakovaně do dnes), 1993
Chelsea Zürich, Switzerland. 1994 Retina Grobendonk, Belgium, Dům pánů
z Kunštátu, Praha, 1996 Oblastní galerie v Liberci, Galerie bratří Čapků, Praha 2001 České centrum, Varšava, 2005
Galerie Kabinet, Brno, 2008 Výstavní
síň Mánes, Galerie Hollar, Praha, 2010
IV. dvůr Malé Pevnosti Terezín, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2014 Nová Síň, Praha, Haus
Der Modernen Kunzt, Staufen in Bergau, 2015 Galerie města Olomouc, 2019
kostel Andělská hora u Chrastavy; KV
účast na desítkách domácích i zahraničních tematických i soutěžních výstav, např.: 1990 Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Městská knihovna,
Praha, 1990–1995 International Independent Exhibition of Prints, Kanaga-

wa, Japan, 1995 Centrum české grafiky,
Praha, 1994 Hollar / Praha Czech Week,
Bergen, Norway, 1993 Parnas, Santa
Monica, USA, 1997 International Print
Triennial – Main Exhibition, Cracow
1998 Grafika, objekty, instalace, Staroměstské náměstí, Galerie Beseda, Praha, Fair Centre, Nürnberg, Germany,
1999 Graphica Creativa, Art Museum,
Jyväskylä, Finland, Museum de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, Brazil, 2001
III. Mezinárodní trienále grafiky, Praha,
2002 Visegrad Graphics –V4, Hungary,
2007 Art Prague, Výstavní síň Mánes,
Praha, 2010 Smalt Art, Nosticův palác
Praha, Kontinuita, Rotunda Gallery, Nebraska Union, USA, Grafika bez hranic,
Internatinal Print Network, Krakov-Oldenburg-Vídeň, 2015 Gallery Czech National House in New York, The Celebrating Print 2015 Bastionul Theresia in
Timisoara, 2017 Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu II. Galerie Františka Drtikola Příbram
a Památník národního písemnictví,
Mezi uměním a řemeslem Národní
Technické Muzeum Praha,
International Biennial of small etching
graphium Timisoara, 2017 Hollar dnes,
Obecní dům Praha, Memento Tiziani /
Příběhy proměn v dílech současných
umělců, Slovácké muzeum, Uherské
Hradiště, 2018 Plynutí času Dům není
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Stručný přehled
historie používání
fotomechanických
technik
v tiskárenství
ondřej michálek

Fotografie se na začátku 19. století stala velkou výzvou.
Bylo jen otázkou času, kdy se s látkami měnícími své
vlastnosti po ozáření sluncem začne v grafice
a tiskárenství experimentovat. V této době se některé
vynálezy zcela překrývají a k obdobným výsledkům
dospělo současně více badatelů, byť často na jiném
chemickém principu.

sám – MUO muzeum moderního umění
Olomouc, Zrcadlo ticha Kopplova vila
Galerie Jana Koniarka Trnava Slovensko, Forgetting Remembering BBLA NY
USA; S National Taiwan Museum of
Fine Arts, Jan Koniarek Gallery in Trnava, SGVU v Litoměřicích, Klingspor
museum Offenbach am Main Permannent collection, Národní galerie v Praze,
Národní galerie, Washington D.C., Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ČNB,

ŽB Praha, Muzeum Holocaustu, Dněpropetrovsk, Ukrajina, NKÚ, Památník
národního písemnictví Praha; O 1982
Ateliérová cena AVU, Praha, 1983–
1986, 1986–1992 Cena za České Ex Libris, 1987 Cena Gallery Il Capricorno
Como, Itálie, 1991 Cena Liones Club
Lamole, Turín, Itálie, 2015 BBLA Cash
Award New York, 2019 24. Cena Vladimíra Boudníka
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↑) V zemi nikde No.1, 2018–2019,
hlubotisk, 108 × 133 cm

Francouz Joseph Nicéphore Niépce
(1765–1833), pokládaný spolu s Louisem Daguerrem (1787–1851) za jednoho z vynálezců fotografie, využíval
k zaznamenání obrazu asfalt citlivý
na světlo nanesený na cínové desce.
Ozářená místa ztuhla, zatímco místa
osvětlená méně nebo neosvětlená vůbec se rozpustila v levandulovém oleji
smíchaném s terpentýnem a odstupňovaně obnažila podložku. Tímto způsobem Niépce přenášel kresebné předlohy i na litografický kámen, kdy papír
s kresbou nebo rytinou napuštěný olejem sloužil jako průsvitka. Daguerre
naproti tomu používal jodid stříbrný.
Když se kovová destička pokrytá touto
látkou umístila do camery obscury,
po expozici v délce několika desítek
minut a následném vyvolání v parách
rtuti se na ní objevil obraz, který obsahoval i půltóny.
Další spoluvynálezce fotografie
Alphonse Poitevin (1819–1882) však
v této slepé vývojové uličce nepokračoval a využil citlivosti na světlo dichromanu draselného (K2Cr2O7). Mezi jeho
vynálezy patří tzv. uhlotisk neboli pigmentový tisk. Poitevin zdokonalil také

fotolitografii (1855), která spočívala
v převedení fotografického obrazu
na litografický kámen pomocí vrstvy
želatiny nebo vaječného bílku smíchaných s dichromanem draselným. V případě uhlotisku (1855) je postup následující: želatina s dichromanem draselným nebo amonným smíchaná s černým pigmentem se nalije na podkladový papír (touto provizorní podložkou
dnes obvykle bývá hladká umělá hmota), do formátu vymezeného nepatrně
zvýšenými okraji. Následuje osvit UV
zářením přes negativ obrazu a po něm
ponoření do chladné vody po dobu asi
45 sekund. Pak se na exponovanou
vrstvu přiloží v misce s vodou tzv.
transferový papír (jde o definitivní podložku), přitlačí se na ni stěrkou a tento
„sendvič“ se ještě zatíží silným sklem.
Potom se obě vrstvy papíru ponoří
do vody přibližně 45° C teplé. Změklá
želatina se z hladkého povrchu podložky uvolní, a obě vrstvy se tak mohou
asi po 15 minutách opatrně oddělit.
V další fázi se želatina (obsahující
v sobě černý pigment) přenesená
na papír vyplavuje do lázně podle
intenzity světla, které na ni dopadlo,

a obraz po pěti až deseti minutách vyvolávání získá velmi jemnou gradaci
šedé škály. Stejně jako u daguerrotypie
tak ale vzniká pouze jeden originální
obraz.
Bylo taky možné připravit karbonové
podložky s různými pigmenty, např. žlutým, purpurovým a azurovým, a exponovat na ně barevné negativní výtažky
získané pomocí barevných filtrů, které
odpovídají komplementárním barvám.
Jejich postupným přetiskem na jednu
podložku vznikl barevný obraz (Louis
Arthur Ducos du Hauron, 1837–1920,
patent z roku 1862).
Do grafických technik a technologií
výroby násobků obrazu a textu však
fotografie, resp. fotomechanické postupy záznamu obrazu pronikaly jen zvolna. Když listujeme například výtisky
časopisu Zlatá Praha z roku 1885, najdeme mnoho reprodukcí tisknutých
z ručně rytých dřevorytových matric
nebo jejich kovových kopií. Drobnější
kreslené obrázky jsou pak zcela jistě
vyrobeny jako tzv. pérovky, tedy opět
fotomechanickým postupem a leptem
do kovu. A pak tu najdeme i reprodukce, u nichž žádný ruční zásah nerozpoznáme; půltónový rastr zkoumaný pod
lupou je zcela pravidelný, tiskové body
jsou rozesety v pravidelné síti a svou
různou velikostí vytvářejí tonální gradaci obrazu.
Pokud budeme pátrat v minulosti,
zjistíme, že lept jako způsob, jak získat
tiskovou (hlubotiskovou) matrici, se
používal už od počátku 16. století,
avšak do technologie knihtisku se dostal až mnohem později. První experimenty s vyleptaným štočkem pro tisk
z výšky se pojí s tvorbou anglického
excentrického básníka a grafika
Williama Blakea (1757–1827), který
pro přenos psaného textu do tištěného
obrazu použil právě tento postup.
Na měděnou desku, (patrně metodou
transferu krytu z předlohy, jímž napsal
text) přenesl písmo a pak matrici vyleptal do vysokého reliéfu. Pozdější tiskárenské postupy pak do přípravy tiskové
desky zahrnuly fotochemické procesy,
kdy se kontrastní kresba nebo fotografická předloha převedla na filmový negativ, přičemž negativ půltónové předlohy se získal za pomoci mřížky, která
umožnila její převedení na různě velké
tiskové body v pravidelném rastru. Takto upravený obraz na černobílém filmu
se pak kontaktem exponoval na světločivnou vrstvu na kovové desce, jež
po osvětlení a vyvolání fungovala jako
kryt vzdorující kyselině tam, kde bylo
ozáření nejintenzivnější.
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V závěru 19. století se tomuto problému
věnovala velká pozornost na obou březích Atlantiku, protože kvalita rastru
rozhodovala o úspěchu tiskoviny
i rychlosti přípravy jejího vydání. Historicky první fotografií reprodukovanou v knihtisku autotypickým (technickým, tj. pravidelným) rastrem byl obrázek domu Steinway Hall na Manhattanu vytištěný roku 1873 v deníku The
Daily Graphic. Pod tímto způsobem převodu fotografie do tisku je podepsán
Stephen Henry Horgan (1854–1941).
V Evropě pak krátce na to dospěl k ještě jemnějšímu zpracování autotypie
Georg Miesenbach (1841–1912).
Dnes, s odstupem času, se nám
může jevit opuštění dobové ilustrátorské praxe a nahrazení půvabných dřevorytů rastrovanými fotografiemi jako
ochuzení výbavy tiskovin a knih. Však
si je snadno vybavíme, ty jemné obrázky ve verneovkách, domácích rádcích
nebo v časopisech, jako byly u nás Květy, Zlatá Praha nebo Světozor. Další
vývoj tiskárenské praxe této pracné
technice nepřál, i když později už bylo
možné připravit rytcům faksimilového
dřevorytu obraz na matrici pomocí
fotografie reprodukované předlohy
(Thomas Bolton, 1860). Nové způsoby
se zmocnily všech ručních a dosud používaných technologií výroby matrice
ve prospěch rychlosti a přesnosti fotochemického přepisu.
Do hlubotisku pronikaly fotochemické postupy na principu již zmíněného
uhlotisku a je pod nimi podepsán Brit
William Henry Fox Talbot (1800–1877).
Právě tento vynálezce, mimo jiné, otevřel fotografii dimenzi rozmnožovací
techniky, kdy z jednoho negativu lze
získat neomezený počet kopií pozitivního obrazu. Průsvitný negativ s vyvolanou vrstvou jodidu stříbrného (AgI) se
kontaktem kopíroval na papírovou podložku opatřenou vrstvou dusičnanu
stříbrného (AgNO3) a po vyvolání se
ustálil kuchyňskou solí, později thiosíranem sodným (Na2S2O3·5H2O). Pro tuto
metodu tzv. kalotypie získal patent
roku 1841.
Podobnou reprodukční technikou
založenou na fotomechanickém kopírování bylo tzv. „cliché-verre“ (čti klišévér; cliché – francouzské slovo pro snímek nebo štoček, verre – sklo). Této
jednoduché kresebné metodě se věnovali v polovině 19. století například
Jean-Baptiste Corot (1796–19875)
nebo Jean-François Millet (1814–1875).
Obrazovou matricí byl ručně kreslený
negativ obrazu. Kresba se provedla jehlou na začazené nebo černým krytem

opatřené sklo a pozitivní obraz vznikl
kopírováním negativu s průhlednými
liniemi na fotografický papír.
Nicméně právě Talbot vynález fotografie poslal do dalších staletí, nejen
jako exaktní záznam skutečnosti, ale
i jako techniku jeho rozmnožení hlubotiskem. Mezi jeho experimenty patří
také první fotogramy, např. záznamy
tvaru listů rostlin nebo jejich semen.
Vyvolané fotografie však nevynikaly
stálostí, a tak se Talbot rozhodl převést
je do hlubotisku pomocí leptu do měděné desky. Zdokonalil celý proces aplikace tzv. karbonového papíru, který se
po osvitu a vyvolání přetiskoval na měděnou desku, na níž želatinová vrstva
vytvořila nepravidelně propustný porézní kryt. K dosažení lepšího výsledku
doplnil tento postup ještě o akvatintu.
Zrno pokrylo desku dalším rastrem,
skrze který bylo možno postupným leptem v roztocích chloridu železitého
(FeCl3) o různých koncentracích získat
bohatou škálu půltónů (patent z roku
1852).
Karel Václav Klíč (1841–1926), bravurní kreslíř, politický karikaturista
a neúnavný zlepšovatel, Talbotovu
techniku heliogravury zdokonalil
a upravil pro tisk velkých nákladů k obchodním účelům, k tisku knih a ilustrací. Jeho dílem byl hlubotiskový rychlolis
vybavený stíracím nožem a později unikátní vynález rotačního stíracího hlubotisku z roku 1890. Klíčův vstup
na pole heliogravury resp. fotogravury
je zajímavý také tím, že asfaltové akvatintové zrno, které nejdříve sám používal, nahradil roku 1895 fotomechanickým rastrem tvořeným jemným křížením průhledných linií na neprůsvitném
pozadí. Pravidelná fotomechanická
mřížka se používala už dříve v knihtisku (od roku 1873), avšak v tomto případě šlo o její negativ; tzn., že světlo se
na citlivou vrstvu nedostalo skrze průhledné plošky, nýbrž nejdřív přes tuto
průhlednou osnovu jemných linií křížících se v pravém úhlu. Ta při první expozici na želatinový papír citlivý na světlo

↖) William Henry Fox Talbot,
Žebřík (z díla Tužka přírody) asi 1845,
obraz na slaném papíru
←) Jean-Baptiste-Camille Corot,
Mladá matka u vstupu do lesa, 1856,
cliché-verre, 55,9 × 40,6 cm
↗) William Henry Fox Talbot, Semena
asi 1845, fotogravura, 7,6 × 10,5 cm
→) Schéma průmyslového
hlubotisku se stíracím nožem

vymezila síť, kde se ztuhlá želatina později neodplavila. Během druhé expozice,
expozice půltónové předlohy na takto
rastrovaný karbonový papír se vytvořila
pravidelná struktura od sebe oddělených
stejně velkých plošek s různou mírou
osvitu. Po vyvolání želatiny, přetisku
na měděnou desku, vymytí a jejím leptáním v různých koncentracích chloridu
železitého vznikla na matrici pravidelná
struktura různě hlubokých prohlubní
odpovídající pak na obtisku různé barevné intenzitě tiskových bodů oddělených
od sebe sítí linií původního (neleptaného) povrchu desky. Tato jemná mřížka
svými liniemi mezi tiskovými body vymezila opěrnou plochu, po níž se mohl pohybovat stírací nůž odstraňující přebytek
barvy, aniž by reliéf různě hlubokých miniaturních jamek seškraboval, jak by
tomu bylo u obvyklé akvatinty.
Při tisku z takto připravené desky je
však třeba použít řídkou barvu, respektive barvu obsahující ve své hmotě kromě pigmentu i pojidlo, které jeho koncentraci ředí. Kdyby barva byla příliš
krycí, a nikoli částečně transparentní,
tato metoda by nefungovala. Plytká

jamka by tiskla skoro stejně jako jamka hluboká, protože jejich půdorysná
velikost je stejná. Při transparentní
barvě s pigmentem však na obtisku
k rozlišení dojde: malé množství barvy
v mělké jamce obsahuje mnohem méně
pigmentu než větší množství téže barvy
v jamce hlubší. Proto je bod otisknutý
z jemné prohlubně světlejší než z té
hlubší, která přijala víc barvy.
Tradiční fotogravura (heliogravura)
však tuto mřížku nepoužívá; její stochastický rastr odpovídá jemnosti želatinového papíru a následné akvatinty,
takže se svým postupem blíží spíše původní Talbotově metodě.
I když má fotogravura mezi grafiky
stále mnoho fanoušků právě proto, že
jde o tradiční a také velmi komplikovanou metodu, požadavek použití fotografie v uměleckém hlubotisku si časem
vynutil postupy jednodušší, přímější
a méně náročné na přesnost zpracování a lept matrice. Pro účely volné grafiky však nebylo nutné nic nového vynalézat; technologie založené na fotoemulzi osvícené přes pozitiv obrazu
na průsvitce se používaly už mnoho let.
Šlo jen o to, jak tyto rutinní postupy
polygrafických technik přenést do umělecké tvorby. A jak si vzpomínám, jejich
nástup byl svého času zjevením, protože grafický obraz se díky těmto technologiím zbavil všech limitů. Přijal do svého výraziva fotografické prvky a nabídl
tak spojení a kontrast všech elementů
vizuálního světa.
Ještě předtím, než pokročíme do nedávné minulosti, se však zastavme
u tisku z plochy a využívání fotochemických postupů v této oblasti. Vedle
kamenotisku a jejich prvních aplikací
(J. N. Niépce a A. Poitevin) je třeba zmínit techniku, se kterou se tiskárny roz-

58

technologie tisku

↑) Reprodukce předlohy přes pozitivní mřížku
a vytvoření rastru tiskových bodů na filmu
podle intenzity osvitu

↓) Pravidelný rastr složený z různě velkých bodů (detail)

→) Nahoře: exponování negativní mřížky
na želatinový papír citlivý na světlo,
dole: schéma principu vytvoření světlých
a tmavých tiskových bodů v závislosti
na hloubce vyleptané jamky a množství
barvy, které pojme

loučily teprve v závěru 20. století –
světlotisk. Tento způsob reprodukce
obrazu vychází z Poitevinova objevu
z roku 1856. Želatina, jež prošla lázní
dichromanu draselného, reaguje posléze na světlo tak, že místa vystavená UV
záření ztuhnou, zatímco neozářená
místa při navlhčení nabobtnají. Když
takto změněný povrch želatiny naválíme barvou, ulpí jen na ozářených ztvrdlých partiích, zatímco místa udržující
vodu ve svých pórech, barvu odpudí.
Tento postup zdokonalil pro barevný
soutisk mnichovský tiskař Joseph Albert
(1825–1886), jemuž původní myšlenku
prodal Jakub Husník (1837–1916).
Je zajímavé, že v mnoha zemích tato
technika sloužila především k tisku
pohlednic, zásilek z dovolené bez obálky. Ve svém jednobarevném provedení
však dokázala napodobit originál velmi
věrně, protože přirozený rastr pórů
v želatině byl velmi jemný. Často se
proto touto technikou reprodukovaly
historické dokumenty nebo významná
výtvarná díla, například Documents
décoratifs Alfonse Muchy (1902) nebo
cyklus 34 frotáží Maxe Ernsta Histoire
naturelle (1926).

Volná grafika však nechtěla jít cestou
stále dokonalejší reprodukce podobně
jako polygrafie, i když jí nevadilo průmyslové materiály používat. Jedním
z prvních objevů bylo například zjištění, že xerokopírka, ještě ta optická,
analogová, tedy ne ta dnešní se skenerem a tiskárnou, dokáže snadno vyrobit
jemně rastrovanou průsvitku na průhledné fólii použitelnou pro hlubotisk
nebo serigrafii. Jemný prášek toneru se
totiž na povrchu umělé hmoty rozptýlí
ve stochastickém rastru a neslepí se
ani ve tmavých místech. Jinou metodou
rozložení obrazu na průsvitce do nepravidelné struktury tiskových bodů byla
expozice negativu obrazu na tvrdý film
přes pískované sklo.
Většinou však tyto postupy představovaly používání velkých formátů filmu
s jeho sloučeninami stříbra a v případě
hlubotisku zpracování barevných kovů
agresívními leptadly. Brzy proto došlo
ke změně díky propagátorům ekologicky ohleduplnějších postupů, kteří navrhli použít zcela nový materiál.
I v tomto případě šlo o využití průmyslových technologií, které starou praxi
knihtisku používající kovy a kyseliny
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↓↓) Vyleptaný autotypický štoček (detail)

nahradily modernějšími postupy. Šlo
o zjištění, že jemnou vrstvu polymerového filmu laminovaného na měděnou
desku stačí jen vyvolat roztokem sody
a není už nutné pokračovat leptem
do hmoty měděného plechu. Deska se
může tisknout už z tohoto stavu, protože vyvolaná vrstva fotopolymeru je natolik pevná a houževnatá, že ve svém
reliéfu odliší tisknoucí a netisknoucí
místa podobně jako kov a vydrží i velký
tlak v lisu. Průmysl však polymerovou
technologii používá jen pro tisk z výšky
(flexotisk), protože popsané hlubotiskové zpracování umožní získat jen asi
50 exemplářů bez známek poškození
matrice.
S nástupem digitálních technologií
zpracování obrazu a tisku se významně
rozšířily možnosti nejen tiskárenství,
ale i volné grafiky. Z ofsetových, knihtiskových, hlubotiskových i některých
sítotiskových tiskáren zmizely průsvitky, protože je při výrobě matrice nahradily technologie Computer to Plate s laserovým generováním tiskových bodů.
Ve volné grafice však většinou zůstaly,
patrně jako nutný svědek kresebného
základu všech technik, které používají

↑) Reprodukce obrazu Alberta Bierstadta Poslední bizon
asi 1888, fotogravura, 62,2 × 87 cm
↓) Budova Steinway hall v Daily Graphic z roku 1873
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vý →) sou perio
kon →) vele
sta těže dické →) feren trhy
→)
vy
výstavy ce
Tady i tam
Američtí grafici odcházejí
do války 1914–1918
Wichita/USA
Wichita Art Museum
(25. července 2018–17. února 2019)

mobilizovat tady“, dodnes často spojovaného
s připomínkami „velké války“.

sběratelé, učenci, učitelé středních a vysokých
škol a studenti.

Ludvik Petrovič Aseckij
Kronika života. Letopisy
státu

Minsk/Bělorusko
Národní muzeum umění Běloruské
republiky (21. prosince 2018–21. ledna 2019)

50. výročí
Společnosti pro grafiku,
kresbu a fotografii
Baltimore/USA
The Baltimore Museum of Art
(28. srpna 2018–5. října 2019)

↖) Pohlednice vyrobená technikou
barevného světlotisku
kolem roku 1936, 9,2 × 14 cm

↑) Ludvik Petrovič Aseckij – U přístavního mola,
z cyklu Každodenní život námořnictva, 1971, lept,
490 × 630 mm. Ze sbírky Národního muzea umění
Běloruské republiky, inv. č. 612

←) Inkoustová tiskárna umožňující 		
potisk až 5 m široké pruhu materiálu

↑) John Taylor Arms – Vosy (též Letecká hlídka či
Pátrání) 1920, barevný lept a akvatinta,
194 × 133 mm. Wichita Art Museum, C. A. Seward
Memorial Collection

fotoemulzi a průsvitku, tedy především
serigrafie a litografie z ofsetových tiskových desek. Současné softwary
umožňují nekonečné proměny úpravy
i generování obrazu a digitální tiskárny
je v požadovaném režimu vytisknou
na průsvitku, ať už je jí průhledná fólie,
pauzovací papír nebo papír, dodatečně
zprůsvitnělý mastným činidlem. A součástí soudobé grafické tvorby se už zcela přirozeně stal i samotný digitální
tisk, byť k němu ještě řada mezinárodních přehlídek zaujímá rezervovaný
postoj.
Techniky průmyslového tisku a grafické techniky tisku uměleckého vzešly
často ze společného základu a i když si
už dlouho každá z těchto větví udržuje
svou nezávislost, bývají vnitřně propojeny. Odkazují se jen k odlišným východiskům, kdy každá z nich nalézá důvody
ke své existenci v jiném průsečíku poža-

dovaných kvalit. Zatímco pro polygrafii
jsou důležité kvalita, rentabilita a rychlost, ve volné grafice je to především
schopnost být nositelem výrazu a původní myšlenky, přičemž pojem kvality tu
má zcela jiný charakter a širší kontext
technologické volby se týká spíše obsahu, a nikoli rentability nebo rychlosti.
Ve srovnání s předem jasnými prioritami polygrafie se tak volná grafika
ve svém technologickém ukotvení a hledání může jevit jako trochu nevypočitatelné „enfant terrible“: na jedné straně
odmítá vše, co se staví do cesty výrazu
a co neodpovídá současným tendencím
a obsahům, ale zároveň definitivně nezapudí nic, co by se jednou mohlo hodit.
Upřímně: není to nakonec ideální
strategie?

Historik R. J. O. Adams tvrdí, že I. světová válka
„nějakým způsobem změnila život a budoucnost
každého muže a ženy na planetě“. Americká spisovatelka Gertrude Steinová, která v letech 1914
až 1918 žila ve Francii, popsala prudký kulturní
posun, který válka vyvolala, prohlášením, že 20.
století začalo, až když tato válka skončila.
Tato výstava zkoumala málo studovaný
fenomén amerických grafiků a jejich umělecké
reakce na předěl způsobený kataklyzmatem
„velké války“. Zahrnovala působivé obrazy vojáků na bojištích a zároveň ukazovala následky
války pro jejich domovy – včetně tisků těch
výtvarníků z Wichity i celého státu Kansas,
kteří umělecky ztvárňovali prosperující letecký průmysl ve městě po roce 1914.
Při příležitosti 100. výročí konce „velké války“
muzeum spolupracovalo s hostující kurátorkou Barbarou Thompsonovou a zaměřilo se
na odezvu I. světové války ve Spojených státech a ve Wichitě. Thompsonová je vnučkou
grafika z Wichity C. A. Sewarda (1884–1939),
autora, který byl hnací silou sdružení Prairie
Print Makers. Tato skupina a její činnost a vliv
byly pro umění ve Wichitě velice důležité.
Pozn. překl. Původní název výstavy zní „Over
There, Over Here“, což je heslo vycházející
z výroku tehdejšího prezidenta W. Wilsona,
„aby zvítězily tam, musejí Spojené státy účinně

↖) Sybil Andrewsová – Dostihy, 1934, linoryt. The
Baltimore Museum of Art: Purchased as the gift of the
Print & Drawing Society, BMA 2001.339. © The Estate
of Sybil Andrews, Glenbow, Calgary, Alberta, 2018

Muzeum umění v Baltimoru oslavilo 50.
výročí nejstarší skupiny svých přátel-sběratelů,
Společnosti pro grafiku, kresbu a fotografii
(PDPS), výstavou, která vyzdvihla vybraná díla,
jež mu PDPS během své existence pomohla získat. Přehlídka byla rozdělena do dvou šestiměsíčních turnusů, z nichž každý obsahoval 20 až
30 grafik, kreseb a autorských knih od konce
19. století až do současnosti.
PDPS byl založena v roce 1968 jako Baltimorský grafický klub, nezávislá organizace s cílem
„šířit porozumění a ocenění nejrůznějších
technik grafického umění“ a podpořit muzeum
tím, že posílí zájem veřejnosti o tato média.
V roce 1974 se klub přejmenoval na Společnost
pro grafiku a kresbu a stal se součástí BMA.
To nabídlo členům další příležitosti ke vzdělávání, včetně přednášek renomovaných vědců
a umělců, kurátorských prohlídek muzea
a návštěv uměleckých sbírek a muzeí po celé
oblasti. Mnoho vystavených děl bylo získáno
z prostředků shromážděných prostřednictvím
Baltimorského veletrhu současné grafiky,
který PDPS pořádá od roku 1990. Tato událost
přivádí do Baltimoru řadu obchodníků s uměním z celé země a z výnosů jsou podporovány
akvizice současné tvorby pro muzejní sbírku
prací na papíře. Během posledního půlstoletí
pro ni pomohla PDPS získat více než 325
prací a podpořila i speciální výstavy. Členy
Společnosti jsou milovníci umění, výtvarníci,

Výstava byla uspořádána při příležitosti nedožitých 90. narozenin zasloužilého umělce BSSR,
grafika a knižního ilustrátora Ludvika Petroviče
Aseckého (1929–2005). Zahrnovala kolem 40
knižních ilustrací a originálních grafik ze sbírky
muzea, doprovázených 13 jím ilustrovanými
knihami, stejně jako fotografiemi, dokumenty
a oceněními.
Aseckij náležel k zářné plejádě běloruských
umělců, která se zformovala v dynamických
60. letech a vyznačovala se rozmachem ve vývoji běloruské grafické školy, kdy se hledala
nová zásadní a názorná vyjádření v běloruském
výtvarném umění všeobecně.
Ve své tvorbě Aseckij vytvořil kroniku země,
reagující na významné události v jejím životě,
vystupoval jako kronikář života svých krajanů,
zachycoval každodenní život sovětského lidu.
Proto jsou hlavním prostředkem jeho uměleckého vyjádření grafické cykly, které se vzájemně
liší stylem, formou, technikou i námětem.
Síla jeho talentu spočívala v kombinaci výjimečné výkonnosti a náročnosti vůči vlastní tvorbě.
Neúnavně hledal a nacházel výmluvná zobrazení, díky čemuž jsou jeho obrazy zapamatovatelné a vždy vyvolávají emocionální reakci.

Mortimer Menpes
Bretaňské dojmy

Adelaide/Austrálie
Art Gallery of South Australia
(21. prosince 2018–3. července 2019)
Vybrané práce na papíře od Mortimera Menpesa (1855– 1938) jsou jakýmisi momentkami,
které zaznamenávají pobyt mladého umělce
z australského Adelaide ve francouzské Bretani. Mezi roky 1881 a 1883 on a jeho mladá rodina žili v Pont-Avenu, kde představovali součást
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sami kubánští umělci s podporou zahraničních
sponzorů a výše uvedených institucí.
Katalog La Huella Múltiple z roku 1999, který
se nachází ve sbírkách MOLAA, obsahuje 54
grafik, v nichž se prostřednictvím různých technik, témat a stylu projevuje vše od abstrakce
po figuraci.

↑) Mortimer Menpes – Trh s prasaty, 1883, lept, suchá
jehla, tištěno hnědou barvou na papír,
253 × 365 mm. G. & P. Packer Collection. Darovali
H. E. Bowden a M. J. M. Carter AO prostřednictvím Art
Gallery of South Australia Foundation 2013, Art Gallery
of South Australia, Adelaide

rušné kolonie zahraničních umělců.
Menpes, který později dosáhl úspěchů jako
putující výtvarník a portrétista, byl přitahován
rustikálním šarmem francouzského regionu
a jeho spojením s historií. Vystavené práce zobrazují obyčejné Bretonce, kteří si jdou za svými
každodenními záležitostmi, a zachycují jejich
charakteristické oděvy, zvyky a čilý venkovský
život.

La Huella Múltiple

Long Beach/USA
Museum of Latin American Art
(12. ledna–12. května 2019)

↑) Lázaro Saavedra González – Digitální autoportrét
nedat., fotografický sítotisk na papíře, 254 × 210 mm.
Gift of Darrel Couturier

La Huella Múltiple/Rozmnoženina je společný projekt, který v roce 1996 zkoncipovali
výtvarníci Sandra Ramosová, Belkis Ayónová,
Abel Barroso a Ibrahim Miranda ve spolupráci
mj. s Ludwig Foundation, Consejo Nacional
de las Artes Plásticas, Unión de Escritores y
Artistas de Cuba a Centro de Desarrollo de las
Artes Visuales z Havany. Snažili se shromáždit
ta nejlepší grafická díla vytvořená uznávanými
i teprve nastupujícími kubánskými autory.
Prostřednictvím tohoto společného projektu
se umělci pokoušejí rozšířit pojetí grafiky zapojením prostředků, jako je fotografie, performance, instalace a nové technologie.
Trienále La Huella Múltiple se konalo v Havaně
dvakrát v letech 1996 a 1999. Zúčastnili se ho
autoři různých generací a používající odlišné
techniky. Přehlídku organizovali a financovali

In/su/la
Umělecký projekt
na a o ostrově
Ventotene
Berlín/Německo
Galerie Parterre Berlin
30. ledna–24. února 2019

Dea Trierová Mørchová
Na svět

↑) Charley Harper – Gazela v trávě (Noční čas), kolem
1961, kvaš. Majetek muzea: Bequest of Mr. and Mrs.
Walter J. Wichgar, 2008.16, © Estate of Charley Harper

Humlebaek/Dánsko
Louisiana Museum of Modern Art
(17. ledna–28. července 2019)

↑) Pietro Babina, Flavio de Marco – Plánek manifestu
v podobě lodičky, 2017, pastelky, papírová skládanka,
297× 210 mm

↑) Dea Trierová Mørchová – Dítě zimy, 1976,
linoryt, 420× 290 mm

Dea Trierová Mørchová (1941–2001), průkopnická a oblíbená postava feministického umění
v Dánsku, je známá zejména díky svým knihám.
Tato výstava byla první muzejní expozicí její
grafické tvorby z perspektivy výtvarného umění. Většina vystavených prací byla dříve zřídka
k vidění. Rodina Mørchové, která dnes spravuje
její archiv, velkoryse umožnila vystavení asi 90
prací, a to se zaměřením na období let 1967 až
1977, kdy grafika hrála v její umělecké činnosti
hlavní roli. Náměty jejích linorytů se pohybují
od intimního zobrazení porodu a každodenního života – výrazně aktivisticky zaměřeným
na tělesnou stránku a s nádechem feminismu –
až po politické motivy, kdy zobrazuje politické
vězně a bojovníky za svobodu, s ústředním
motivem silného lidského portrétu.
Z dnešního pohledu její díla prozařuje právě
její víra v hodnotu a legitimitu jednotlivce.
Svou pozornost obracela k rodící matce, novorozenému dítěti, novopečenému otci, staršímu
občanovi, dělníkovi, uklízečce v nemocnici,
bojovníkovi za svobodu a mladému vojákovi.
Součástí celého projektu, jehož cílem je dostat
umění do života a do světa, jsou vazby mezi
intimním, soukromým životem a politickými
proudy doby.
Mørchová začínala jako výtvarná umělkyně
– ve věku 16 let byla přijata na Dánskou královskou akademii výtvarných umění (později
studovala také na akademii v Praze) – ale
popularitu si získala jako spisovatelka prostřednictvím románu Dítě zimy (Vinterbørn),
který sleduje 18 žen na porodnickém oddělení
Kodaňské fakultní nemocnice. V roce 1969 dokonce spoluzakládala umělecké družstvo Røde
Mor (Rudá matka), které kombinuje výtvarné
umění, rockovou hudbu a divadlo.
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Festival umění In/su/la je založen na myšlence
krátkodobého pobytu hostujících umělců, při
němž má být navázán úzký vztah mezi různorodou skupinou autorů (spisovatelé, výtvarníci,
režiséři, hudebníci), filozofy a ostrovem Ventotene, jeho historií a jejich příběhy. Při svém
prvním ročníku v létě 2017 se In/su/la rozhodla
být pomíjivým festivalem bez sociálních médií
a fotografií.
Ostrov Ventotene v Tyrhénském moři sloužil
jako místo vyhnanství pro ty, kteří se znelíbili
římským císařům. Své politické odpůrce tam
věznil i fašistický režim, byli mezi nimi např. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi a Eugenio Colorni,
kteří v roce 1941 sepsali Manifest z Ventotene,
jenž je považován za jeden z nejdůležitějších
časných nástinů programu evropské integrace.
Se svými historickými souvislostmi Ventotene
nabízí příležitost pro uměleckou tvorbu. Další
otázka zní, jakou roli by umění mělo hrát jako
prostředník v procesech rozvoje společnosti
a zda a jakou roli může sehrát při překonávání
současných globálních problémů.
Na výstavě byla představena díla, která vznikla
během festivalu, všechna na papíře formátu
A3. Kromě toho byla jako součást festivalu
plánována a nyní realizována i kniha. Nerekonstruuje to, co se na ostrově v červenci 2017
událo, ale všichni zúčastnění byli požádáni
o nový příspěvek.

Twachtmana a Thoma Shawa, bývaly vystavovány jen vzácně a 25 děl bylo k vidění vůbec
poprvé. Kromě toho výstava předvedla výsledky práce umělců žijících a tvořících v okolní oblasti, jako jsou John A. Ruthven, Gary Gaffney
a Constance McClurová.
Akademie byla poprvé otevřena v roce 1869
jako McMicken School of Design a vyvinula se
ve School of Design spadající pod University
of Cincinnati. V roce 1887 se škola, už známá
jako AAC, přestěhovala do budovy sousedící
s muzeem. Muzeum a akademie zůstávaly
vedle sebe, než akademie v roce 1998 oznámila
své osamostatnění. V roce 2005 otevřela svůj
nový kampus v sousední čtvrti Over-the-Rhine v centru města, kde zůstává dodnes. AAC
v současnosti funguje jako soukromá vysoká
škola umění a designu, jejímž posláním je
vzdělávat a podporovat progresivní současné
výtvarníky a designéry, jejichž tvorba podstatným způsobem mění svět.

Basilej/Švýcarsko
Kunstmuseum Basel
(11. února – 23. června 2019)

Wellesley/USA
Davis Museum na Wellesley College
(7. února–19. června 2019)
↑) Yinka Shonibare – Kovbojští andělé V, 2017, dřevořez s textilní koláží, 699×945 mm, zakoupeno muzeem,
Erna Bottigheimer Sands (Class of 1929) Art.Acquisition 2018.59.6 © Yinka Shonibare. All Rights Reserved,
DACS/ARS, NY 2018

↑) Yinka Shonibare – Kovbojští andělé V, 2017, dřevořez s textilní koláží, 699×945 mm, zakoupeno muzeem,
Erna Bottigheimer Sands (Class of 1929) Art.Acquisition 2018.59.6 © Yinka Shonibare. All Rights Reserved,

Na počest 150. výročí existence Akademie
umění Cincinnati vyhledalo Muzeum umění
Cincinnati více než 90 mistrovských kreseb
a grafik od absolventů a profesorského sboru
AAC, které se nacházejí v jeho stálé sbírce.
Mnohé z prací, vytvořených široce uznávanými
autory včetně Toma Wesselmanna, Elizabeth
Noursové, Charleyho Harpera, Johna Henryho

Multimediální umělec a člen Řádu britského
impéria Yinka Shonibare, narozený v Londýně
a vychovaný v Lagosu, zkoumá pozůstatky kolonialismu v našem současném globalizovaném
světě. Nejznámější je díky použití batikovaného
plátna jako symbolu kulturní a ekonomické
nezávislosti, dlouho také sondoval bohatou
paletu dalších médií a symbolů – včetně palných zbraní. Jeho díla ve sbírce Davisova muzea
ilustrují, jak teatrálně zobrazuje krásu a násilí.
Nový cyklus kolážovaných dřevorytů Kovbojští

mezi kresby Hanse Hartunga, Julia Bissiera
a švýcarských umělců, jako jsou Hugo Weber,
Franz Fedier, Lenz Klotz, a v Basileji usazený
Werner von Mutzenbecher.
Druhý kabinet byl vyhrazen darovaným dílům,
která pocházejí z oblasti Basileje. Zejména to
byly kresby a akvarely od Gustavy Iselinové-Haegerové, Karla Dicka, Rudolfa Maeglina,
Carla Kinga a Andrease Hise. Nové přírůstky
byly doplněny staršími exponáty, aby představily každého umělce malým výběrem jeho
tvorby.

Ohnivá zahrada
Poezie a tisk z hloubky

Řím/Itálie
Museo dell’Istituto centrale per la
grafica (14. února–14. dubna 2019)

Nové přírůstky
Kupferstichkabinettu

Yinka Shonibare MBE
Tasené zbraně

150 let Akademie umění
Cincinnati
Oslava kresby a grafiky
Cincinnati/USA
Cincinnati Art Museum
(1. února–28. dubna 2019)

andělé (Cowboy Angels) s narážkami na literární a filmové tradice, jako jsou Zápaďané,
science fiction a etnografie, shromažďuje ikony:
nejen kovboje a anděly, ale také africké masky,
harlekýny, burzovní přehledy a povědomé
batikované látky. Ať už spolu svádějí souboje,
anebo sedlají koně, jsou tyto postavy připraveny s tasenými zbraněmi – ale na jakou nejistou
budoucnost?
V Kovbojských andělech spojuje Shonibare
křesťanské vyobrazení andělů, africké masky,
kovbojské metafory amerického Západu
a větrem ošlehané batikované tkaniny. Každá
grafika obsahuje kovboje – identifikovatelného podle držení těla a oděvu – s andělskými
křídly, jehož tvář nahrazuje kanonickým typem
africké masky. Na každou grafiku autor napsal
„anděl“. Také přidal ústřižky batikované látky
a potištěného papíru, aby vytvořil abstraktní
pozadí polychromních dřevořezů. Toto portfolio odráží šíři Shonibareova díla co do prostředků a témat, zejména se zaměřuje na aktuální
téma imigrace a xenofobie v Evropě a Severní
Americe.

Sbírka Kupferstichkabinettu se neustále
rozšiřuje nákupy, ale také četnými dary. Nově
získaná díla ser sice obvykle objevují v online
sbírce nebo jsou uvedena ve výroční zprávě,
jenomže v expozici jsou ke spatření mnohem
později. Obzvláště velký počet prací na papíře
znemožňuje bezprostřední vystavení všech
nových přírůstků.
Kresba Expressif (1951) Marie Lassnigové, darovaná prof. Hartmutem Ragusem v roce 2018,
nyní byla impulsem zveřejnit nové exponáty
Kabinetu grafiky. Dar následoval po retrospektivě kreseb a akvarelů Lassnigové, kterou
kabinet uspořádal v roce 2018. Tento list však
nebyl její součástí, a proto jej v Basileji nebylo
nikdy možné vidět. Dostatečný důvod pro
představení díla – a co by se lépe hodilo jako
jeho doprovod než jiná díla informelu z 50.
a 60. let 20. století ze sbírky? List byl zasazen

↑) Jedno z tvůrčích zákoutí v hlubotiskové dílně
v ateliéru MArt

Projekt, který společnými silami připravili
Federico Bertolazzi (profesor portugalské
literatury na Katedře literatury, filozofie a dějin
umění na Římské univerzitě Tor Vergata)
a MArt (prostor pro design, vzdělávání a umělecké experimenty v Lisabonu), zahrnoval asi
šedesát děl 26 portugalských umělců, jež koordinovala Ana Natividadová, která s kolektivem
MArt spolupracuje od jeho založení. Grafici
byli požádáni, aby volně interpretovali verše ze
sbírky poezie Ohnivá zahrada (Horto de Incêndio, 1997) všestranného umělce Al Berty, což je
pseudonym Alberta Raposa Pidwella Tavarese
(1948 Coimbra – 1997 Lisabon), portugalského básníka, malíře, vydavatele a intelektuála.
Překlad básní do italštiny připravil Federico
Bertolazzi k vydání v nakladatelství Passigli
v roce 2018. Stejně volnou ruku dostali grafici
při volbě konkrétní grafické techniky: od tisku
z hloubky (rytina, lept, suchá jehla, měkký
kryt, akvatinta, monotyp, linoryt) až po kresbu
(tuha, uhel, akryl, pastel).

Yinka Shonibare MBE
Tasené zbraně

Memphis/USA
Memphis Brooks Museum of Art
(16. února–4. srpna 2019)
Od konce 19. století byla v rámci tradice „peintre-graveur“ (malířů-rytců) ve Francii grafika
považována za přirozenou syntézu verbálního,
vizuálního a rukodělného umění.
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↑) Alexander Calder – ilustrace k nepojmenované básni
ze sbírky Malované texty II, 1967, lept. Memphis Brooks
Museum of Art; Gift of Isabel Ehrlich Goodman and
Charles F. Goodman 90.18.38g

Výstava představila tři svazky, které prostřednictvím grafiky spojují literární a výtvarné
umění. Vystavovaná díla, která pocházejí z míst
a časových období od Paříže v 60. letech 19.
století po New York v 60. letech 20. století,
kombinují poezii a grafiku tak, aby zkoušely
hranice nejen každé z těchto uměleckých
forem, ale také grafiky samotné.

Charles White
Retrospektiva

čanů, zachycoval je v idealizovaných portrétech
i každodenních scénách. Vyzdvihoval jejich
důstojnost, lidskost a hrdinství tváří v tvář
dlouhodobé historii rasové nespravedlnosti
v zemi a povzbuzoval své publikum a ostatní
barevné umělce k tomu, aby projevili svou
vlastní hodnotu. Navzdory rostoucímu rasovému napětí tvořil nenásilné obrazy; teprve
v polovině 60. let 20. století byl frustrován
pomalým pokrokem a začal do svých prací
vkládat narážky na pokračující násilí, chudobu a nerovnost příležitostí ve vzdělávacích,
bytových i pracovních podmínkách a volebních
příležitostech.
V Los Angeles se souběžně konaly dvě vzájemně se doplňující výstavy: Živý model: Charles
White a jeho studenti v satelitní galerii LACMA
na Základní škole Charlese Whitea (dříve Otis
Art Institute), kde mnoho let učil, a Olovnice:
Charles White a současníci v Kalifornském
afroamerickém muzeu.

První velká muzejní retrospektiva uspořádaná
ve 21. století pro tohoto proslulého autora sleduje Whiteovu kariéru a vliv ve městech, která
nazýval domovem: v Chicagu, rodném městě;
New Yorku, kde se začal zajímat o společenské
dění a získal uznání; a Los Angeles, kde rozvíjel
své umění a stal se aktivistou za občanská
práva. Výstava zahrnovala přibližně 100 kreseb
a grafik spolu s méně známými olejomalbami.
Jako vynikající kreslíř se White zaměřoval
na obrazy historických i současných Afroameri-

Zanechat stopu
Irští malíři-grafici
a obrození leptu

Dublin/Irsko
National Gallery of Ireland
(2. března–30. června 2019)

Aberystwyth/Velká Británie
Galerie Aberystwyth University’s
School of Art
(18. února–3. května 2019)
(putovní výstava 2018–2019)

↑) Edward L. Lawrenson – Sognefjord (detail), 1924.
The British Museum: © The Trustees of the British
Museum

↑) Paul Drury – Září, 1928, lept

↑) Charles White – Plod lásky, 1969. Los Angeles County
Museum of Art, Museum Acquisition Fund,
© The Charles White Archives, photo © Museum
Associates/LACMA

malba a sochařství. Právě proti tomu se Haden
vzbouřil a založil novou společnost – RE.
Na výstavě byla představena jedna práce
od každého z předsedů RE od založení společnosti až do současnosti a tím poskytla přehled
grafiky vytvořené v průběhu historie RE.
RE s více než 130 volenými členy prosperuje
do dnešních dnů. Současní členové RE byli
vyzváni, aby vytvořili nový grafický list, který
přímo navazuje na odkaz společnosti. Každý
autor si vybral jiného člena RE, z minulosti
nebo současnosti, nebo jednoho z dalších
umělců spojených s historií společnosti, který
ho inspiroval jako grafika.

Rebelové grafiky
Haden, Palmer, Whistler
a počátky RE

Los Angeles/USA
Los Angeles County Museum of Art
(17. února–9. června 2019)

Výstava oslavovala 200. výročí narození zakladatele a prvního předsedy Královské společnosti malířů-grafiků (Royal Society of Painter-Printmakers čili RE), sira Francise Seymoura
Hadena. Prestižní kolekce shromážděných
prací ukázala grafiky, které vytvořil Haden, ale
i ty, kterými se inspiroval, např. Rembrandtovy a Dürerovy, a též jeho současníků, včetně
Samuela Palmera a J. A. M. Whistlera.
Kolem roku 1880, tedy v době, kdy byla RE
založena, byli umělci jako Haden, Palmer
a Whistler považováni za revolucionáře, protože prosazovali grafiku jako tvůrčí médium.
Ve viktoriánské Anglii byla grafika vnímána
především jako prostředek k reprodukci
uměleckých děl a mnoho grafiků si vydělávalo
na živobytí jen jako kopisté. Tito výtvarníci nemohli být zvoleni za členy Královské akademie,
protože grafika sama o sobě nebyla uznávána
jako umělecká forma na stejné úrovni jako
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Výstava představila návštěvníkům dílo prvních
moderních malířů-grafiků, kteří pocházeli
z Irska anebo k němu měli nějaké vazby. Tito
umělci významně přispěli k tzv. obrození
leptu v 80. letech 19. století a získali uznání
svých vrstevníků a kritiků současného umění.
Vystaveno bylo přibližně 50 originálních grafik
od autorů jako Edward Millington Synge, Estella Solomonsová a Myra Hughesová, zařazena
byla např. nedávná akvizice Irské národní galerie Postavy ve člunu (Figures in a Boat, 1883)
od Johna Laveryho: jeho jediný známý tisk.
Další nedávnou akvizicí je Stavba lodí ve Viareggiu v Toskánsku (Shipbuilding at Viareggio,
Tuscany) z prvních let 20. století od Roberta
Charlese Goffa. Tvorbu irských autorů zasadily
do souvislostí grafiky od vlivných umělců, jako
jsou Walter Sickert, Francis Seymour Haden,
Francis Walker a J. A. M. Whistler. Spolukurátorka Angela Griffithová z Trinity College
v Dublinu uvedla: „Toto je první výstava svého
druhu, která se koná v Irsku. Vypráví příběh
malé, ale oddané a talentované skupiny irských
umělců, kteří pracovali s leptem. Všichni,
jejichž práce byly vystaveny, získali uznání
za svůj přínos pro irskou a zahraniční grafiku,
od kritiků i institucí, už za svého života.“

Nový stav
Současný irský lept
Dublin/Irsko
Graphic Studio Gallery
(15. března–6. dubna 2019)

↑) Kelly Clark – znak na dveřích Grand Western
Canadian Screen Shopu, asi 1968, malba na lepence.
University of Regina Archives and Special Collections
(2009–32). Photo: Trevor Hopkin

↑) Hilary Kinahanová – č. 3 z cyklu Bažina, lept,
500 × 500 mm

Výstava oslavovala novou generaci umělců,
uznala jejich postavení a přínos pro tradici
a budoucnost grafiky.
V průběhu dějin umění byl lept považován
za jednu z nejumělečtějších grafických technik.
Zatímco jiné techniky, jako je rytina do kovu,
tisk z výšky, litografie, sítotisk a digitální procesy, byly používány ke komerčním účelům, lept
byl primárně spojen s výtvarným uměním.
Umělci zastoupení na této výstavě zastupují
řadu přístupů k němu: od vytvoření jemně
vykreslených introspektivních děl přes bohatě
kolorované, jakoby malířské kompozice až
po záblesky vzpomínek zachycené fotografickými prostředky. Každý z nich pracuje
v relativně velkém měřítku, co se týká jejich
ambiciózních záměrů jak v rámci procesu, tak
obsahu jejich práce.
Vznik ateliéru Graphic Studio Dublin na počátku 60. let 20. století znamenal pro irské
umění důležitý mezník. Role, kterou grafická
dílna v Irsku během posledních 60 let sehrála,
umožnila, aby se grafika stala pro mnoho umělců hlavním vyjadřovacím prostředkem. Později
se objevily další tiskařské dílny, včetně Black
Church Print Studia (1982), Cork Printmakers
(1991) a Leinster Print Studia (1998). Na výstavě byly práce ze všech těchto organizací.

Superscreen
Vznik umělecké
kontrakultury
a Grand Western
Canadian Screen Shop
Regina/Kanada
MacKenzie Art Gallery
(9. března–20. května 2019)

Výstava se zabývala aktivitami, společenským
prostředím a odkazem prvního uměleckého
centra v oblasti „Prérií“ (západní Kanady)
jménem Grand Western Canadian Screen Shop.
Vrátila se do Kanady 60. a 70. let 20. století,
aby zasadila dílnu do kontextu doby, charakterizované osobní a politickou uvědomělostí

a dynamickou změnou v umění.
Výtvarník a provokatér William (Bill) Lobchuk
(nar. 1942) založil ve Winnipegu dílnu, která
se měla stát pestrobarevným střediskem
umělecké angažovanosti, vzdělávání, experimentování a produkce. Zrodila se, když
do zanedbané oblasti Exchange District začaly
přicházet umělecké ateliéry a galerie. Její jádro
tvořila mládežnická skupina autorů kritizujících
modernismus, eurocentrismus a americký imperialismus. Přesněji řečeno, existovala touha
vytvořit prostor pro dialog o současném umění, o kterém se pociťovalo, že jej neodráží ani
místní institucionální umělecký establishment,
ani celostátní umělecká média.
Klíčovým aspektem úspěchu Screen Shopu
byla jeho funkce při usnadňování vzájemné
výměny, která podněcovala jeho okolí. Sítotisk
byl primární tiskovou technikou: přirozená
volba na základě jeho nízké ceny a protielitářského étosu.
Výstava zahrnovala grafiky mnoha příznivců
Screen Shopu, jako jsou Don Proch, Winston
Leathers, Judith Allsoppová, E. J. Howorth,
Tony Tascona, Gordon Bonnell, Christopher
Finn, Louis Bako, Lenard Anthony a Gordon
Lebredt. Představeny byly také práce Jacksona
Beardyho, Daphne Odjigové, Alexe Janviera
a Carla Raye, členů prosperující Professional
Native Indian Artists Incorporation a častých
návštěvníků Screen Shopu.

↑) Schelte à Bolswert – Triumf eucharistie nad modloslužebnictvím, z cyklu Triumf eucharistie, kol. 1630,
mědirytina, 630 × 905 mm

Na rozdíl od autorů, jako byli Lucas van Leyden
nebo Rembrandt van Rijn, však Rubens desky
sám nezhotovoval ani neleptal, jako vedoucí
největší malířské dílny své doby byl zvyklý
spíše organizovat výrobní proces a rozdělovat
práci. Nejlepší umělec z jeho dílny obvykle
reprodukoval olejomalbu pomocí kresby a ta
poté – po mistrově opravě – posloužila jako
předloha pro rytce.
Na rozdíl od jeho obrazů byly rozmnožené
grafické listy přístupné a dostupné každému.
Mnoha umělcům ze 17. a 18. století sloužily
jako vzory a zároveň byly od začátku vyhledávanými sběratelskými předměty. Dokonce
i jeho současníci byli fascinováni jeho novým, velmi živým stylem zobrazování, kde
suverénně zvládl i složitá témata ve velkých
kompozicích s mnoha postavami. V 19. století
se Rubens stal dokonce vzorem a kultovní
postavou belgického národního státu.
V osmi tematicky uspořádaných místnostech
poskytla rozsáhlá sbírka sběratele Wolfganga
Vomma z Bergisch Gladbachu pohled na Rubensovu tvorbu a to, jak se šířila v průběhu
staletí.

Claire Nicole
Vryté okamžiky

Vevey/Švýcarsko
Musée Jenisch Vevey
(15. března–26. května 2019)

Po Rubensovi
Grafická díla tří století
Bergisch Gladbach/Německo
Kunstmuseum Villa Zanders
(10. března–26. května 2019)

Rozsáhlé dílo vlámského knížete malířů Petra
Paula Rubense (1577 až 1640) dosáhlo svého
ocenění a bezpříkladného vlivu v neposlední
řadě prostřednictvím grafiky. Právě díky ní
se jeho geniální malířské výjevy staly známé
po celém světě a proslul jako umělec.
Od 16. do 19. století – před vznikem fotografie
a ofsetového tisku – byla grafika jediným vizuálním prostředkem, jehož pomocí bylo možné
šířit výsledky práce velkých umělců po celé
Evropě.

↑) Claire Nicolová – Metamorfóza 08/9, 2008, suchá
jehla na čínském papíře upraveném pomocí ořechových
slupek a aplikovaném na velín BFK Rives,
384 × 483 mm. Sbírka autorky

Dvacet let po sólové výstavě v Cabinet cantonal des estampes byla Claire Nicolová (nar.
1941) pozvána, aby představila svou grafickou
tvorbu v Pavillon de l’estampe. Od prvních
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litografií po nedávné suché jehly autorka
neúnavně zkoumá myšlenku variace. Nánosy
barvy, použité papíry, monotypy, zvýraznění,
převrácené matrice… to jsou prvky, které tvoří
její poetický vesmír.
Ve svém ateliéru, uhnízděném na výšinách nad
Lausanne, tvoří Nicolová déle než třicet let. Své
grafické umění obohatila o metodu, kdy tisky
doplňuje pro zvýšení plastičnosti vrstvou malby,
a to před otištěním nebo po něm. Stejným
způsobem mění barvu těchto vrstev, druh
papíru nebo význam otisku, podle vlastní chuti
a inspirace.
Výstava sdružovala asi padesátku děl, především menších formátů, ale také několik impozantních kusů a též jedno portfolio a autorské
knihy. Pro magisterskou práci Dřevěná suita
(Suite au bois), která se skládá ze 48 leptů
na japanu, ručně tónovaných a prezentovaných
jeden vedle druhého podél monumentální
suché jehly, vysoké téměř dva metry (skvělý
výkon autorky a tiskaře Raymonda Meyera),
neváhala použít neobvyklé nástroje: vidličku
a kráječ na těstoviny. V průběhu posledních
deseti let umělkyně upřednostňuje techniku
suché jehly, která v důsledku svého přímého působení na desku umožňuje okamžitě
posoudit postup práce. Její abstraktní tvorba
inspiruje každého jinou atmosférou a vyzývá
k reflexi.

a ještě dál, s pocitem tajemství. Tvoří kola,
lpí k sobě a točí se ve víru. Kruhy se otáčejí
donekonečna a ve chvíli, kdy zaniknou, se z lidí
stávají bludičky.
Charley Case je „malíř“ v asijském slova
smyslu, tedy tvořící černobíle pomocí tuše.
Plodně však experimentuje se všemi technikami. Litografie mu umožňuje znovuobjevit
gesto kaligrafa, přispění štětce a inkoustu.
„Litografii miluji kvůli hloubce černé barvy.“
Když Chase použije suchou jehlu, jeho linie je
ostrá a něžná. S rydlem nebo bruskou vytváří
v dřevorytu bílou stopu, negativ. Připomíná to
nejarchaičtější způsob rytí, vryp pazourku. Při
pobytu v muzejním ateliéru Case zkoumal rytí
korundem. Nejprve použil velmi tekuté lepidlo
a pak kresba vzešla z rozmachu kaligrafického
gesta. Potlačuje emoce, pak přichází okamžik,
kdy jsou vrženy na plochu. Uryvky z úvodu
ke katalogu od Virginie Caudronové

Charley Case
Bezejmenní

Gravelines/Francie
Musée du Dessin et de l’Estampe
originale (17. března–25. srpna 2019)

↑) Walter Dahn – Muž s maskou, 1984, černá křída
a tuš na papíře
↑) Charley Case – My, 2016, dřevoryt tištěný černou
barvou, soubor 9 desek, 297 × 493 mm. Collection
musée de Gravelines

Charley Case (nar. 1969 v Bruselu) je umělcem-poutníkem, světoobčanem, sám sebe
nazývá „pozemšťanem“. Jeho grafiky spřádají
a vyprávějí příběh cesty, mapu krajiny, jíž lidstvo odevždy prochází. Jsou to stezky migrantů
dnešních i včerejších. „Všichni máme nomádské
předky, my všichni jsme přežili přeživší.“ Case
sleduje cesty života, od šamanských kruhů
vyrytých v jeskyních až po vzestup vířících
kosmických těl. Jeho ústředním námětem je
vesmírná bytost, která je součástí velkého celku. Jsou to lidé v pohybu, na pochodu, v tranzu,
rodící se a umírající. Davy jsou ovládány proudem, kde se projevuje přítomnost nehmotných,
duchovních, magických pout. Energická linie
odhaluje nepojmenovaná pouta, která spojují
lidi navzájem, s jejich minulostí, jejich okolím

nictvím provokování a podkopávání „normality“. V tomto smyslu byla všechna vystavená
díla „queer“.
Výstava kladla důraz na práce ze 70. a 80. let;
z éry, kdy jako následek protestů z roku 1968
byly rozvráceny a zpochybněny společenské
role otevřeněji než kdykoli předtím.

Bojan Kovačič
Grafická dílna Slovinské
národní galerie 2004−2018
Lublaň/Slovinsko
Slovinská národní galerie
(21. března–19. května 2019)

↑) Günter Brus – Ocelový hrot, 1978/1985, suchá jehla
na ocelové desce, 4 listy, každý 325×245 mm.
Bruseum/Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum,
Photo: Universalmuseum Joanneum/N. Lackner

Stereo_typy
Práce z grafické sbírky
Muzea umění v Bonnu
Bonn/Německo
Kunstmuseum Bonn
(21. března–2. června 2019)

Výstava se zaměřila na grafickou tvorbu autorů, kteří se zajímají o otázky přisuzování rolí,
genderové identity a udržitelnosti sociálních
norem. Výtvarníci, jejichž práce byly vystaveny,
si vybrali jako své umělecké poslání zpochybnit
údajnou normalitu heterosexuality a heteronormativity a vytvořit vize sexuální rozmanitosti v umění i společnosti. O těchto aspektech
však nelze hovořit bez zohlednění jiných
dimenzí sociálního soužití, protože jsou přímo
spojeny se zkoumáním konstrukce, prezentace
a zániku umělcova ega a vztahu mezi pozorovatelem a uměleckým dílem.
Důležitým pojmem v této souvislosti je „queerness“ („odlišnost“), který již není pouze zestručněním názvu hnutí LGBTIQ (lesbian, gay,
bisexual, transgender/transsexual, intersex,
queer/questioning), ale spíše postojem, jenž
kritizuje pojetí identity a společnosti prostřed-
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↑) Bojan Kovačić v grafické dílně

Prof. Bojan Kovačič (1949 až 2017) vedl kurzy
grafiky ve Slovinské národní galerii patnáct let
od roku 2004 do své smrti. Za tu dobu do jeho
náhlého skonu na sklonku roku 2017 navštěvovalo tyto kurzy více než sto studentů. Vzdělávací program zahrnoval klasické techniky tisku
z hloubky, jako je suchá jehla, lept, akvatinta,
měkký kryt, rezerváž a jejich kombinace.
Oproti jiným příslušníkům lublaňské grafické
školy absolvoval Kovačič odlišný způsob výuky.
Studoval Akademii umění Brera a současně
pracoval v grafických dílnách, kde vznikaly
tisky pro nejvýjimečnější příslušníky pařížské
školy. V grafické praxi se soustředil na ovládnutí techniky, zatímco improvizace a experimentování s médiem dláždily cestu k inovacím.
Jako první tiskl z děrovaných desek, což je
prvek, který do své pracovní metody systematicky začleňoval jeden z jeho učitelů Bogdan
Borčić.
V roce 2009 Kovačič daroval celé své grafické
dílo SNG. V roce 2018 jeho vdova Elena Martellová Kovačičová doplnila tento dar dalšími
tisky z let 2011 až 2017. Výstava byla věnována
památce učitele a jeho studentů z galerijních
kurzů, vystaven byl rovněž výběr z jejich
tvorby.

a sítotiskem, výzva pro něj spočívala v různých
formách vyjádření, které s sebou každá metoda
přináší: „Pro mě osobně jde čistě o uměleckou
intenzitu poškození způsobeného danému
kovu. Možná by někdy byl nejvhodnější pojem
‚vrah mědi’.“
Brus zpracovával kovové desky ocelovými jehlami, perořízky, nůžkami a drátěnými kartáči,
v podstatě na ně útočil. Akcionistické poškozování povrchu a neúnavná tvorba až do naprostého vyčerpání se ve vystavených grafických
listech projevují prakticky exemplárním způsobem. Stejně jako u svých kreseb na papíře Brus
vždy pracoval přímo na desce bez náčrtů nebo
předběžných kreseb. Od raného akcionismu
zůstal věrný přímému umění.
Tato výstava poprvé shromáždila úplnou
sbírku jeho grafických děl: od raných výtisků
z lihového rozmnožovacího stroje pro pozvánku na Direct Art Festival (1967) přes šablonový tisk a sítotisk 70. let až po velké lepty
z prvních let 21. století. Většina prací pochází
ze sbírky Bruseum.

Zdenka Rusova
Norská průkopnice
Høvikodden/Norsko
Henie Onstad
(29. března–28. července 2019)

Pořezaný a pobodaný
Grafická tvorba
Güntera Bruse
Štýrský Hradec/Rakousko
Neue Galerie Graz
(29. března–18. srpna 2019)

Brus o sobě říkal, že není velkým novátorem
grafického umění. Soustavně pracoval s konvenčními technikami – suchou jehlou, litografií

↑) Zdenka Rusova – Postavy, 1973.
Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad
Kunstsenter

Tato výstava představila díla české umělkyně
Zdenky Rusové (nar. 1939) překlenující období
více než 50 let. Rusova byla průkopnicí: jak
po výtvarné stránce jako jeden z předních
grafických umělců v Norsku, tak akademicky
jako první žena v ředitelském křesle Akademie
výtvarných umění v Oslu v letech 1987 až 1992.
Tato výstava nás nechává nahlédnout do kariéry energické umělkyně, která je i ve věku 80
let stále plná síly a vitality.
V Norsku zanechala Rusova své stopy především v oblastech umělecké grafiky a kresby.
Exceluje dokonalým řemeslným zpracováním,
velkou mírou preciznosti a technickou odborností.
Výstava vznikla ve spolupráci se Sørlandets
Kunstmuseem v Kristiansandu, kam se přesouvá na podzim 2019.

zaměřily na využití přírodních zdrojů Nového
Zélandu, například na stavbu přehrady Clyde.
Třebaže série vznikla před téměř čtyřiceti lety,
grafiky dodnes ztělesňují obavy mnoha Novozélanďanů o soustavné vytěžování životního
prostředí ve jménu průmyslu a ekonomické
prosperity.
Marilynn Webbová (nar. 1937, částečně maorského původu) byla mj. v roce 1999 vyznamenána Řádem za zásluhy o Nový Zéland a v roce
2010 ji Otago University jmenovala doktorkou
práv honoris causa za její přínos pro umělecké
vzdělávání a výchovu.

Vytištěno v Brooklynu

New York/USA
International Print Center New York
(4. dubna–15. června 2019)

Marilynn Webbová
Před konzumací ochutnat
Lower Hutt/Nový Záland
Dowse Art Museum
(30. března–21. července 2019)

↑) Alex Dodge – Následky naprostého štěstí, 2013, UV
sítotisk s haptickou texturou na lepence, 508×813 mm,
tisk Luther Davis, Axelle Editions; vydalo Forth Estate
Editions. Image courtesy the artist, Forth Estate
Editions, and Klaus von Nichtssagend Gallery. © 2019
Alex Dodge

↑) Marilynn Webbová – Vrcholek Mt. Cook (detail)
z cyklu Před konzumací ochutnat, 1982, monotyp.
Collection of The Dowse Art Museum, purchased 1983

Pro cyklus Před konzumací ochutnat (Taste before Eating, 1982) vytvořila Marilynn
Webbová lákavé ručně kolorované grafiky,
které zobrazují krajinu Nového Zélandu. Každý
výjev je doprovázen receptem, napsaným
ve stylu kuchařských knih „tetičky Daisy“,
osobnosti rozhlasového vysílání 20. století.
Jenomže v podání Webbové je text každého
receptu přerušován neobvyklými přísadami,
které zdůrazňují negativní vliv, jaký mohou mít
požadavky ekonomiky na životní prostředí.
Tento cyklus speciálně objednal bývalý ředitel
Dowse Art Musea James Mack, aby oslavil
otevření nového křídla budovy. Mack také najal
místního tiskaře Alana Loneyho z Hawk Press,
aby s Webbovou spolupracoval při tisku.
Jako umělkyně, jež od 60. let zkoumá význam
krajiny pro psychiku Novozélanďanů, se
Webbová rozhodla vytvořit sérii prací, která je
také jistou formou aktivismu. Její recepty kritizují projekty premiéra Roberta Muldoona z 80.
let, kdy si vláda vypůjčila velké částky peněz ze
zámořských zdrojů (a způsobila stejně vysoké
zadlužení) na financování průmyslových
projektů v oblasti energetiky. Tyto projekty se

Výstava jako první do hloubky prozkoumala
agilní síť výtvarníků, tiskařů a dílen, která se
v Brooklynu rozvíjí a vzkvétá od počátku 90.
let 20. století. Tato monumentální výstava byla
také první, která v IPCNY zabírala dva sousedící
prostory, více než dvojnásobek předchozích
přehlídek. Stále funkční webová stránka (https://www.ipcny.org/pulledinbrooklyn) obsahuje videa z několika tiskáren spolu s podrobným
přehledem dílen v digitálním adresáři.
Díla 101 výtvarníka, která vznikla v některé
z 26 tiskáren a knihařských dílen, odhalují úzce
propojenou a rozsáhlou komunitu, jež sdílí
ducha spolupráce a svoje zkušenosti a dovednosti. Tiskaři ze všech těchto dílen, motivovaní
řešením problémů, přistupují ke grafice jako
ke skládačce a umožňují výtvarníkům analyzovat, jak chápou a vytvářejí své dílo, prostřednictvím nástrojů jak z tradičních procesů, tak
z nových technologií. Pokud jim technické
řešení uniká, mohou se tiskaři spolehnout
na zkušenosti a zdroje svých místních kolegů.
Novátorská povaha těchto grafik – odrážející
úzkou spolupráci mezi tiskaři a umělci – byla
patrná v různorodosti vystavených prací,
od autorských knih a levných sítotisků a tisků
z výšky až po komplikované edice kombinovaných technik a jedinečné výtvory.
Historie Brooklynu jako průmyslového centra
činí z této čtvrti ideální středobod pro tisk
grafiky. Mnohé z dílen obsadily bývalé továrny
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nebo jsou v místech, která bývala významnými
překladišti a přístavy a jež si uchovávají architektonické rysy ze své průmyslové a obchodní
minulosti.

Fluxus

Ulm/Německo
Museum Ulm
(5. dubna–7. července 2019)

↑) George Maciunas – Companeras and Companeros,
1970, filmový plakát, barevná ofsetová litografie.
Merrill C. Berman Collection, New York, Foto: Galerie
Michael Hasenclever, München © George Maciunas
Foundation / VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Fluxus byl jedním z nejpřevratnějších uměleckých hnutí 20. století, objevil se současně
v Evropě a USA na začátku 60. let. Iniciativa
výtvarných umělců a hudebníků radikálně
narušila známé pojetí umění a zásadně změnila
hranice mezi ním a každodenním životem.
Pro umělce Fluxu byl společný intermediální
přístup k vlastní tvorbě, která se pohybovala
mezi žánry hudby, výtvarného umění, literatury
a divadla. Rozmanité umělecké formy projevu
vyprodukovaly bizarní představení, vtipné
objekty a hravé události.
Součástí uměleckých akcí se staly každodenní
úkony, gesta a zvuky. Vysvobodili diváka z jeho
pasivní role a povzbuzovali ho, aby si uvědomoval, jak sám myslí, píše, mluví, koná a žije. Fluxus
chápe sám sebe jako celosvětové akční hnutí
s cílem vytvořit nové kolektivní formy života.
Jeho zakladatel George Maciunas (1931 až
1978) vymýšlel a organizoval nejen umělecké aktivity skupiny, ale byl také redaktorem
a úpravcem řady tiskovin.
Důraz je kladen na grafická díla, která zviditelňují typografii jako uměleckou událost.
Zejména v kontextu Fluxu mají textové prvky
svůj vlastní individuální obrazový charakter,
který nachází uplatnění v praktickém designu
plakátů, oznámení a programů. Hlavním záměrem od 60. let je učinit hnutí srozumitelným
nejen jako uměleckou, ale také jako sociopolitickou událost.

Grafiky symbolistů
Londýn/Velká Británie
British Museum
(12. dubna–18. července 2019)

Symbolismus vznikl jako literární hnutí
ve Francii v 80. letech 19. století. Odmítal
naturalismus a upřednostňoval líčení světa
prostřednictvím naznačených myšlenek čili

↑) Albert Besnard – Morfinistky, 1887, lept,
238 × 372 mm

„symbolů“. V roce 1886 se v novinách Le Figaro
objevil manifest hnutí, který sepsal básník Jean
Moréas. V něm vyzdvihl své přátele, básníky
Charlese Baudelaira, Paula Verlaina a Stéphana
Mallarmého, za jejich subjektivní využití myšlenky namísto přímého, realistického popisu.
Od 50. let 19. století výtvarníci jako Rodolphe
Bresdin a Gustave Moreau vkládali symboly
do svých grafik a maleb záhadných, snových
námětů. Významně ovlivnili umělce přitahované symbolistickým hnutím, kteří začali hledat
náměty ze svých představ a citového života.
I norský umělec Edvard Munch byl přitahován
symbolismem a jistě byl obeznámen s mnoha
umělci jako Paul Gauguin, Maurice Denis, Max
Klinger a Odilon Redon, jejichž práce byly
vystaveny. Stejně jako Munch i oni vytvářeli
grafiky v rámci své umělecké tvorby a přispívali
do mnoha ilustrovaných týdeníků a měsíčníků,
které se začaly objevovat v druhé polovině 19.
století a umožnily, aby jejich práce oslovila širší
publikum.
Všechny vystavené grafiky, od lhostejných
morfinistek od Alberta Besnarda až po znepokojivě se smějícího pavouka v litografii Odilona
Redona, pocházely z bohaté sbírky grafických
děl v Britském muzeu.

vynikajících grafických umělců.
Retrospektiva seznámila návštěvníky se sítotisky, litografiemi, lepty, dřevoryty, akvarely
apod., k vidění byla jedinečná díla významných
současných umělců. Obzvlášť stojí za pozornost ti, kteří ilustrují knižní publikace, jež se
úspěšně zúčastňují ruských i zahraničních
soutěží.
Vystaveny byly také monografie, výstavní katalogy a publikace z knihovny Akademie.
Práce členů grafického oddělení Ruské akademie umění pokrývají širokou škálu oblastí
současného grafického umění, jsou provedeny
různými technikami a vyznačují se velkou tematickou, stylistickou a žánrovou rozmanitostí.
Výstava poskytla příležitost seznámit se s velkou částí ruského grafického umění za poslední
desetiletí, porozumět složitému hledání výrazu
a formy moderních ruských mistrů, vidět
a přehodnotit bohaté možnosti staré a navždy
mladé grafiky.

Všechnu vládu lidu!
Medu Art Ensemble
a plakáty proti
apartheidu

Grafické umění
v Puvirnituqu
v 60. letech 20. století
Kingston/Kanada
Agnes Etherington Art Centre

Dorsetu, kde se tyto činnosti oddělovaly.
Ateliér Puvirnituq předložil své první tisky
poradnímu sboru Kanadské rady pro eskymácké umění v roce 1962. Týž rok komunita vydala
svou první výroční sbírku, a to společně s Cape
Dorsetem (další již vycházely samostatně).
Puvirnitucké družstvo postavilo pro ateliér
zázemí a grafika se šířila, třeba pomocí výstav
po celé Kanadě, USA a v zahraničí. Puvirnitucké
tisky jsou známé svým přímým, „neupraveným“
vzhledem, častým zařazováním textu a loveckými, mytickými a historickými scénami.
V 80. letech začala grafika v Puvirnituqu
upadat. Studio poničil požár a dílna definitivně
zanikla v roce 1989.
Tato výstava, obsahující práce na papíře, které
věnovala Margaret McGowanová (Artsci’78),
ukazuje první roky grafického umění v této
komunitě, včetně vzácných experimentálních
tisků vytvořených před první výroční sbírkou
v roce 1962.

Fjørtoftem. Ve věku 16 let se Kristiansen
přestěhoval do Trastad Gård, první instituce
pro děti s mentálním postižením v severním
Norsku. Zde, tváří v tvář mnoha problémům,
zahájil svou celoživotní uměleckou dráhu.
Fjørtoft, který zemřel v roce 2017, byl také
zastoupen prací Petřin pokoj (Petrarommet).

Trvalý otisk
Dary Clevelandského
grafického klubu
Cleveland/USA

Otisky

Tromsø/Norsko
Nordnorsk Kunstmuseum

↑) Jasper Johns – Savarin 5 z cyklu Savarin, litografie,
1978. The Cleveland Museum of Art, Gift of the Print
Club of Cleveland, 1983.219.5. © Jasper Johns and
ULAE / Licensed by VAGA, New York, NY

The Cleveland Museum of Art
(5. května–22. září 2019)

↑) Výstavní prostory

(4. května–31. prosince 2019)

↑) Noah Quinuayark – Jestřáb a kořist, 1961,
kamenořez na papíře. Gift of Margaret McGowan
Arts’78, 2017 (60-003.01) Photo: Bernard Clark

Moskva/Rusko
Ruská akademie umění
(17. dubna–12. května 2019)

(27. dubna–5. srpna 2019)
↑) Medu Art Ensemble – Uměním za společenský
pokrok, 1982. Gift of Artworkers Retirement Society.
© Medu Art Ensemble

Výstava obsahovala přes 100 prací, prokazujících mnohostrannost grafiky jako formy
výtvarného umění, hloubku názorů, upřímnost
vyjádření a šířku autorských experimentů,
ztělesnění akademických tradic, o něž pečují
a které ctí a zachovávají všechny generace

Medu v dobách svého největšího rozkvětu až
50 jihoafrických a zahraničních výtvarníků,
hudebníků a spisovatelů.
Toto byla vůbec první výstava o Medu v Severní Americe. Mezi 130 vystavenými předměty
bylo více než 60 plakátů od členů skupiny
a s nimi spjatých tvůrců, přičemž všechny nedávno získal Art Institute of Chicago. Plakáty,
tištěné ofsetovou litografií a sítotiskem, byly
společným dílem a často tištěné ve stovkách
exemplářů. Kombinují jednoduché a revoluční
obrazy s odvážnými slogany, které mobilizovaly občany, aby podpořili sociální a ekonomickou spravedlnost, a povzbuzovaly celoafrickou
solidaritu.
Dochované příklady plakátů Medu, které byly
pašovány do Jižní Afriky a vyvěšovány na veřejně přístupných místech, jsou mimořádně
vzácné, protože byly pravidelně zabavovány
nebo strhávány.

Chicago/USA
Art Institute of Chicago

Grafika 2019

↑) Vasilij Dranišnikov – Višera. Domů z cyklu
O severním Uralu, 2010–2014, kresba tužkou.
© Ruská akademie umění
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(27. dubna–2. září 2019)
Medu Art Ensemble vznikl na konci 70. let 20.
století jako projev odporu proti jihoafrické
politice rasové segregace a nespravedlivého
násilí. Prostřednictvím grafického designu
a tvorby plakátů jeho členové důrazně vyjádřili
výzvu k radikální změně, obhajovali dekolonizaci nebo vládu (nebílé) většiny v Jižní Africe
a v sousedních zemích: Angole, Mosambiku,
Namibii a Zimbabwe. Medu, což v severní
sotštině (jazyk sepedi) znamená „kořeny“, se
organicky rozvíjel a fungoval v ilegalitě, jak
naznačuje jeho název. Členové Medu, pronásledováni jihoafrickou armádou, žili a pracovali
v exilu těsně za hranicí v Gaborone v Botswaně.
Bez ohledu na zákaz existence čítalo družstvo

Puvirnituq [Povungnetuk] v quebeckém Nunaviku byl jednou z prvních komunit, kde byla
založena grafická dílna, když družstvo najalo
umělce Gordona Yearsleyho, aby řídil program
grafických kurzů. Yearsley se zaměřil na kamenořez, techniku tisku z výšky, a šablonový tisk.
Autoři jako Noah Quiahayark, Thomassiapik
Sivuarapik, Leah Qumaluková a další vytvořili
své první experimentální tisky v roce 1961.
V tomtéž roce přicestovali do Puvirnituqu
grafici z Cape Dorsetu (což je první komunita
Inuitů, kde existovala grafická dílna), aby se
podělili o své znalosti. Yearsley odešel kvůli
rozporům s otcem Andrem Steinmannem, vlivným katolickým misionářem, a v roce 1962 byl
najat Victor Tinkl, aby pokračoval v grafickém
programu. Studio Puvirnituq přijalo za svou
moderní metodu vlastnoruční práce sosaku-hanga, kdy grafici sami ryjí/vyřezávají svůj štoček a otiskují obrazy, na rozdíl od praxe v Cape

Severonorské umělecké muzeum blahopřeje
Norskému svazu grafických umělců Norske Grafikere k jeho 100. výročí! Na oslavu
muzeum připravilo širokou přehlídku grafického umění ze svých sbírek nazvanou Otisky
(Avtrykk). Od založení Svazu v roce 1919 se
postavení a popularita grafického umění velmi
změnily. Tato výstava se zaměřila na umělce
ze severu a zkoumá širokou škálu technik
a výrazů. Vystavena byla jak umělecká díla, tak
tiskové desky a nástroje.
Muzeum představilo historii grafického umění,
počínaje tisky Rolfa Nesche ze života na divadelním turné po severním Norsku a nefigurativním uměním Anny-Evy Bergmanové z 50. let.
Zlatým věkem norského grafického umění byla
radikální 70. léta, zde byla k vidění především
na politickém umění skupiny GRAS.
Mezi současné výtvarníky byli zařazeni jak
veteráni média, jako jsou Arnold Johansen
a Are Andreassen, tak nová generace, která se
od videa a digitálních instalací vrací k analogovým metodám, jmenujme Mattiase Härenstama
a Toma Stiana Kosma.
Muzeum vyhradilo zvláštní prostor pro práce
talentovaného Herleika Kristiansena (nar.
1947), které vznikly ve spolupráci s Knutem

Tato výstava, uspořádaná při příležitosti stého
výročí existence Clevelandského grafického
klubu, představila výběr významných grafik, jež
klub za posledních sto let velkoryse daroval
muzeu. Od svého založení v roce 1919 (tři roky
poté, co bylo otevřeno muzeum) klub – první
spolek tohoto typu v USA – podporuje Clevelandské muzeum umění v rámci svého poslání,
jímž je jednak obohacovat prvotřídní sbírku
grafik této instituce a jednak propagovat zájem
o historii tisku. Výstava, která zahrnovala více
než 70 darovaných prací od mistrů, jako jsou
Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Francisco
de Goya, Edgar Degas, Käthe Kollwitzová, Pablo Picasso a Jasper Johns, tematicky sledovala
dějiny evropské grafiky v průběhu šesti století
podle námětů od krajin po abstrakci a podle
technik, jako je dřevořez, lept a sítotisk. Hloubka a kvalita těchto prací podtrhují transformační účinek klubu na mezinárodně uznávanou
sbírku grafiky v muzeu.
Klub založila skupina příslušníků místní
komunity a ti vytvořili model, jímž se dnes řídí
většina amerických muzeí. Původně se zaměřovali na vzdělávací programy a sponzorství, ale
postupem času založili širokou škálu trvalých
tradic. Například každý rok vytvoří současný
grafik edici originálních tisků pro všechny členy
klubu a navštíví Cleveland, aby o tomto díle
diskutoval. Od roku 1985 sdílí skupina svou
vášeň pro sběratelství i s veřejností na každoročním veletrhu umělecké grafiky. Tyto
pravidelné akce doplňují přednášky vlivných
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Otisky z kamene
Z kamene na papír

vání všech technik bez rozdílu, od nejtradičnějších (rytina do kovu a dřeva, litografie, sítotisk,
…) po nejmodernější (fotorytina, digitální tisk,
tapety, …), k pohrávání si s hranicemi tisku
(gigantismus, jiné materiály než papír, seriály,
koláže, …) a konečně zpochybnění systémů
tvorby obrazu. Této intelektuální, vizuální,
technické a ekonomické výzvy se ujali mnozí
významní představitelé umění za posledních
padesát let, včetně 36 výtvarníků (Pierre
Alechinsky, Georg Baselitz, Jim Dine, David
Hockney, Frédérique Loutz, Julie Mehretuová,
Richard Serra, Antoni Tàpies …), jejichž díla
byla vystavena.

Brusel/Belgie
Museum Kunst & Geschiedenis
(7.–31. 5. 2019)

↑) Natírání barvou

Jedná se o putovní projekt zkoumající techniku
kopírování v měřítku jedna ku jedné pomocí
frotážování. Obtahy se získávají po aplikaci
navlhčeného papíru na povrch s libovolným
reliéfem. Když je papír téměř suchý, je jemně
přetřen barvou.
Takto jsou získávány, šířeny a přenášeny
reprodukce stél a náhrobků, ale také obrázkových rytin. Hmotná kultura se promění v barvu
na papíře a znovu se zrodí v podobě literatury.
Ve výtvarném umění starověké Číny je snímání
nápisů, sběratelství a cestování součástí stejného kontextu jako kaligrafie, krajinomalba
a vyřezávání pečetítek.
V rámci projektu pobývalo 37 studentů
a učitelů grafického designu a ilustrace z École
supérieure des arts St-Luc a 11 studentů a učitelů čínské malby a kaligrafie z Institut belge
des hautes études chinoises čtyři dny na hoře
Tchaj-šan a v jejím okolí, kde vytvářeli vlastní
kompilace otisků. Tchaj-šan, centrum politického, náboženského a uměleckého života, kde zanechaly svou stopu generace císařů a literátů,
nabídlo účastníkům workshopu encyklopedický
přehled čínského dědictví v kameni. Dostali
volnou ruku, aby propojili všechny dimenze
svého vnímání místa a porozumění pro čínskou
kaligrafii a krajinomalbu při kombinování frotáže a práce se štětcem.
U příležitosti konference Ink Brusel 2019 (viz
samostatné zpravodajství) byly v Královském
umělecko-historickém muzeu vystaveny exponáty dokumentující tisíciletí epigrafie ze sbírky
náhrobních desek z dynastie východní Chan
i středověkých buddhistických stél a epitafů
z dynastie Tchang v dialogu se současnými
experimentálními otisky na papíře.

Celestina Vičevićová
Život

Záhřeb/Chorvatsko
Kabinet grafiky, Chorvatská akademie
věd a umění
(10.–29. 5. 2019)
Vystavením nově vytvořeného grafického
cyklu Život a prezentací stejnojmenného
portfolia (17. grafické portfolio v edici Argola)

↑) Celestina Vičevićová – Život, lept, akvatinta,
suchá jehla

↑) Prue MacDougallová – Věk objevů, 2019,
hlubotisk z fotopolymeru, 600 × 470 mm

se Celestina Vičevićová představila v Kabinetu
grafiky již podruhé. Po výstavě autorských knih
a prostorových instalací/objektů z dřevořezů na japonském papíře a sítotisků na fólii
v roce 2013 se umělkyně pustila do nové
výzvy technicky mnohovrstevného procesu.
Je přitahována tím, že chápe přírodu jako land
art samotného vesmíru, a mistrovsky vrství
grafické techniky, jako je hlubotisk (lept, akvatinta a suchá jehla) v přesném rámci. Vytváří
působivé, stručné červenostříbrné výřezy
z intimních krajin. Úhledná harmonie grafismu
a kolorismu těchto stylizovaných vegetativních
společenství, založených na osobním dojmu ze
skromných luk a domácích zahrádek, odráží šíři
její autorské perspektivy a její otevřenost vůči
fúzi prvků z opačných pólů grafické tradice
– atmosféry dřevořezových krajin 19. století
z Dálného východu a lineárních leptů starých
mistrů Západu.
Rostlinné království Vičevićové je ve skutečnosti viditelným vyjádřením nevyslovitelného,
šifrovaného obsahu dichotomické jednoty
duálního principu kosmického rytmu. Sémantické vrstvení rostlinných tajemství, červené
a stříbrné (bílé) barvy přeměňuje vznikající
svět na symbolicko-metafyzické ohnisko mocného biologického a magického náboje, stejně
jako duchovní a vesmírný řád.
Tím, že vtěluje proměnu univerza do přechodné obnovy a obnovující se přechodnosti magie
života, nás umělkyně varuje, že příroda je
centrem návratu prvotní rovnováhy a místem,
kde se uzdravuje odcizený život a čas, které
necítíme jako své vlastní.

příběhů. Každá práce na výstavě Proplouvám
světy (Navigating Worlds) je součástí cyklu
příběhů, pohrávajících si s konceptuálními
a eklektickými kombinacemi obrazů, které mají
vyjádřit myšlenku či pocit.
Pro svou třetí výstavu v galerii Pātaka’s Toi vytvořila cyklus, která zkoumá evropské kořeny
většiny Novozélanďanů. Na podkladě svého
nedávno sestaveného rodokmenu z matčiny
strany prezentuje témata cestování, a to jak
fyzicky, tak chronologicky, a následky, které
tyto zkušenosti mají pro naši identitu.
MacDougallová, fascinovaná pomíjivostí
a starožitnými kuriozitami, často prohledává
vetešnictví, spodní zásuvky a přírodopisné
sbírky. Používá je jako výchozí bod pro složité
koláže, které zdůrazňují vrstvení paměti, času
a putování.
MacDougallová získala titul bakaláře výtvarných umění na Elam School of Fine Art v Aucklandu v roce 1985. Od té doby intenzivně
cestuje a rozvíjí své dovednosti zkoumáním mistrovských děl v galeriích a muzeích v Evropě,
Británii a USA nebo účastí na postgraduálním
vzdělávání na mezinárodních školách umění.
Vystavovala v galeriích na Novém Zélandu a je
zastoupena i ve sbírkách v zámoří.

Prue MacDougallová
Proplouvám světy
Wellington/Nový Zéland
Pātaka’s Toi Gallery
(24. května–30. června 2019)

Novozélandská grafička a světoběžnice Prue
MacDougallová je vypravěčkou vizuálních
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Pozice
Grafické umění
ve východním Berlíně
Berlín/Německo
Stiftung Stadtmuseum Berlin
(18. června–8. září 2019)

↑) Auguste Louis Lepère – Palác spravedlnosti
z mostu Notre-Dame, 1899, barevný dřevořez. Bequest
of Harry Drake 2013.35.628

ještě nebyly přecpány auty. Na konci
19. a začátkem 20. století našli grafici inspiraci
na nábřežích, v úzkých uličkách a na zapadlých
silnicích. Pozorovali životy mohovitých i nemajetných. Zaznamenávali oslavy i zoufalství.
Do tohoto nádherného, rozmarného stroje
času můžeme nastoupit díky sběratelskému
zájmu a štědrosti zesnulého rodáka ze St. Paul
a člena správní rady MIA Harryho Drakea.

Zaostřeno na sbírku
Grafická tvorba
Dorothey Tanningové
Houston/USA
The Menil Collection
(28. června–13. října 2019)

↑) Vito Acconci – Tři vlajky pro jeden vesmír a šest
oblastí 1979–1981, fotogravura na šesti arších papíru
Rives BFK, 1 845 × 1 626 mm, vydal Crown Point Press,
San Francisco, vytiskla Nancy Anellová, Crown Point
Press, San Francisco. Paris, Centre national des arts
plastiques © Vito Acconci, ADAGP, Paris, 2019 – Cnap
– Photo Yves Chenot

Carl Beam:
Statečné srdce

Fredericton/Kanada
Beaverbrook Art Gallery
(1. června–15. září 2019)

XXL Současná
monumentální grafika
Caen/Francie
Muzeum výtvarných umění Caen
(25. května–15. září 2019)

Muzeum se rozhodlo prozkoumat svět současné grafiky se zaměřením na nejúžasnější a nejneortodoxnější produkci. Pět století let poté,
co Albrecht Dürer sestavil svůj Vítězný oblouk
Maximiliána I. z ne méně než 36 vytištěných archů, výtvbaníci upřednostňují velký formát více
než kdy dříve. Tisk již není jen prostředkem
k šíření obrazů, ale spíš prostorem pro experimentování a způsobem vyjádření. Překračování
pravidel obvyklého publikování vede k využí-

Výtvarník Carl Beam (1943–2005) pocházel z kmene Odžibvejů a stal se významnou
postavou pro umění kanadských „Prvních
národů“ (indiánů) v nedávné době. Byl prvním
výtvarníkem domorodého původu, jehož díla
byla zakoupena do National Gallery of Canada
jako ukázka současného umění. Vyhýbal se
tradičnímu stylu, pracoval s moderními prostředky tisku a fotografického přenosu, skládal
prvky osobní a symbolické (jak domorodé, tak
eurocentrické) spolu s těmi historicky známými
do vizuálně působivých kombinací, které také
volně používaly text a barvu. Do výstavy jeho
prací ze stálé sbírky Umělecké galerie v Beaverbrooku bylo zařazeno i jeho mistrovské dílo:
ikonická Kolumbova suita (Columbus Suite)
z roku 1990.

↑) Manfred Butzmann – Při S-Bahn, 1980, akvarel.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019 | Reproduktion: Michael
Setzpfandt

Pátá přehlídka v Kabinetu fotografie a grafiky
nabízí průřez postoji umělců z východního
Berlína od konce 40. let 20. století do zániku
NDR v roce 1990.
Náměty se pohybují od ducha optimismu
spojeného se založením republiky přes často
kritickou melancholii metropole 70. až 80.
let po alternativní scény, které si dokázaly
najít své místo dokonce i během dnů největší
represe za existence berlínské zdi. Realistická
grafika, většinou figurativní/expresivní, visela
vedle abstraktních prací.
Tato přehlídka ve stálé expozici BerlinZEIT
v Märkisches Museu doprovázela současně
probíhající speciální výstavu Východní Berlín.
Půlka metropole v muzeu Efraim-Palais.

Slabost pro francouzskou
grafiku
Sbírka Harryho Drakea
Minneapolis/USA
Minneapolis Institute of Art
(22. června 2019–8. března 2020)
↑) Carl Beam – Sedící býk a velryba, 1990, lept
na papíře Arches, dar Douglase A. Hendlera

Projděte se ulicemi Paříže a procestujte francouzský venkov v době, kdy uličky a bulváry

↑) Dorothea Tanning – Třetí nebezpečí, 1950, litografie,
505×324 mm. Gift of Barbara and Jim Metcalf and the
Gallery of Surrealism. 2017-16.1.3. © Artists Rights

Americká výtvarnice a spisovatelka Dorothea
Tanningová (1910 až 2012) vytvořila v letech
1950 až 2001 více než 100 grafik. Díky nedávnému velkorysému daru Barbary a Jima Metcalfových nyní Menil Collection vlastní jejich
kompletní soubor, mnohé z nich byly na této
výstavě veřejně k vidění vůbec poprvé.
Práce na papíře doplňovala také její socha
Sestřenice (Cousins, 1970), jeden z vrcholů
surrealistického umění ve sbírce.
Když se Tanningová v 50. letech přestěhovala
do Paříže, setkala se se vzkvétajícím oborem
„beau livre“ – limitovaných knižních edic,
v nichž se snoubí text s nádherně vytištěnými
ilustracemi. Během následujících dvou desetiletí pracovala na několika takových autorských
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knihách. Pro nejúspěšnější z jejích projektů,
V mase a ve zlatě (In Flesh and Gold [En chair
et en or], 1973) vytvořila deset leptů, které
doprovázely stejný počet jejích vlastních básní
ve stylu haiku. Část výtisku z knihovny Menil
Collection byla také vystavena.
Tyto grafiky a ilustrované knihy obsahují obrazy, které se pohybují od přímého zobrazení
až po téměř úplnou abstrakci, což dokazuje
šíři inovací formy, kterých byla Tanningová
schopna. Experimentováním s litografií, leptem
a akvatintou vytvořila různé povrchové textury, některé krystalické, jiné podobné mrakům.
Často ve svých vysněných prostorech využívala
opakující se motivy, nejznámější jsou její nejasně erotické objímající se postavy. Ve své
výrazně osobní tvorbě se zabývá univerzálními
lidskými emocemi a zkušenostmi s extází,
nadšením, úzkostí a posedlostí.

Horolezec v mém srdci
Dřevořezy Umetara
Azečiho

na kreativní dřevořezbu, a poté, co vytvořil díla
zobrazující městské i venkovské scenerie, nakonec našel téma, jež ho inspirovalo nejvíce: hory.
Na dřevěných blocích, které byly co do formátu
poměrně skromné, zachycoval velké, mohutné
tvary vrcholů, jako jsou hory Asama nebo Išizuči, čímž si vysloužil pověst „grafika horolezectví“. V polovině 70. let se Azeči přestěhoval
do mačidské čtvrti Curukawa, zde strávil
podzim svého života, v roce 1997 se dokonce
stal čestným občanem města Mačida.

Směřovat vpřed, ohlížet
se zpátky
Tisky z Andersonovy
sbírky grafického umění
San Francisco/USA
De Young Museum
(27. července 2019–2. února 2020)

Bath/Velká Británie
Victoria Art Gallery
(6. července–15. září 2019)

Mnoho prací Umetara Azečiho (1902 až 1999),
kterému přezdívali „grafik horolezectví“, zachycuje výrazné tváře horolezců. Ve svých dřevořezech zobrazoval, jak se tito muži povzbuzují
před výstupem vzhůru, jejich radost ze setkání
s bělokury v drsném prostředí a temně modrou
oblohu na samém vrcholu hory. Azeči ve svých
grafikách soustavně líčil věci, které na něj během jeho vlastních výprav do hor zapůsobily, je
popsal jako „horolezce ve svém srdci“. Výstava
se zaměřila především na jeho grafický cyklus
Horolezec a představila zhruba 100 jeho prací.
Azeči se narodil v zemědělské prefektuře
Ehime, v 16 letech opustil rodné město, a než
začal vytvářet dřevořezy, vykonával různá
zaměstnání. Učil se od průkopníků a dalších
přívrženců hnutí sosaku-hanga, zaměřených

Chotěbuz/Německo
Brandenburgisches Landesmuseum
für moderne Kunst
(4. sprna–13. října 2019)

↑) Käthe Kollwitzová – Povstání, č. 5 z cyklu
Vzpoura tkalců, 1893–1897, litografie, rytina. © BLMK

Tokio/Japonsko
Muzeum grafického umění města
Mačida
(6. července–23. září 2019)

↑) Umetaro Azeči – Horolezec II, 1953

Války a krize ve 20. století
Grafické cykly a sochy
ze sbírek BLMK

Válka a zvěsti o válce
Britské práce na papíře
ze 40. let 20. století
ze sbírky Hepworth
Wakefield

↑) Leslie Cole – Příslušnice ženských pomocných
leteckých sborů pracují uvnitř balonu, 1941, akvarel.
Presented by His Majesty’s Government and the
War Artists Advisory Committee in 1947 (photograph
Norman Taylor). Courtesy The Hepworth Wakefield

Exponáty pocházely převážně z vynikající
sbírky britských prací na papíře ze 40. let 20.
století v galerii Hepworth Wakefield (byly
doplněny zápůjčkami z Ingram Collection of
Modern British Art, Radev Collection a od soukromého sběratele). Tento materiál nám umožnil znovu pobýt v desetiletí úzkosti, úsporných
opatření a idealismu, které silně rezonují se
současností. Mnoho vystavených prací bylo
objednáno státem prostřednictvím War Artists
Advisory Committee. Ten se snažil umělcům
poskytnout příležitost, aby v zájmu budoucích
generací vytvořili „nejen prostý záznam faktů,
ale též toho, jak válku prožívali“. Tyto obrazy,
mnohé z nich od žen výtvarnic, odhalují důsledky války na domácí frontě.
Role, kterou město Bath sehrálo v tomto příběhu, se týká hlavně tzv. Baedeker Raids (náletů
na kulturní a historické památky) v dubnu
1942. Výslednou devastaci zaznamenali autoři
včetně Normy Bullové, Leslieho Atkinsona
a Clifforda a Rosemary Ellisových. Exponáty
umožnily návštěvníkům posoudit vliv války
na místní obyvatele.
Výstava představila 60 vynikajících prací mj.
od Henryho Moorea, Grahama Sutherlanda,
Barbary Hepworthové, Vanessy Bellové a Johna
Pipera.
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↑) Robert Rauschenberg – Americký Bellini č. 1,
1986, barevný fotografický lept, akvatinta a lept,
1480×972 mm. Vytiskl Craig Zammiello; vydalo
Universal Limited Art Editions. Fine Arts Museums
of San Francisco, Anderson Graphic Arts Collection,
gift of the Harry W. and Mary Margaret Anderson
Charitable Foundation, 1996.74.414. © 2019 Robert
Rauschenberg Foundation

V rámci svého odborného vzdělávání umělci
po staletí kopírovali práci druhých. V tradičním
akademickém systému se učili napodobovat dřívější odborníky, než získali svobodu
vymýšlet vlastní kompozice. Teprve po úspěšném zvládnutí kopií – nejprve grafik, později
sádrových odlitků, živých modelů a konečně
obrazů – byli povzbuzováni k vypracování
vlastního stylu. Dokonce i tehdy mnozí hledali
příklady u ostatních pracovali s kompozičními
prvky, které se dovolávají zavedených metafor
konkrétního námětu. Během uplynulých
padesáti let vyvinulo mnoho výtvarníků nové
materiály a sloh, ale praxe vyhledávání inspirace v minulosti a příležitostná replikace obsahu
zůstávají běžné.
Výstava vyzdvihuje praktiky citace a stylistického oživení některými z nejodvážnějších
a nejvýznamnějších umělců, jejichž práci uchovává muzejní Andersonova sbírka. Představuje
díla Jennifer Bartlettové, Jima Dinea, Davida
Hockneyho, Roye Lichtensteina a Roberta
Rauschenberga a ukazuje, jak si tito autoři
přizpůsobovali tvůrčího ducha svých předchůdců – mezi jinými Giovanniho Belliniho, Henriho
Matisse, Clauda Moneta a Pabla Picassa –,
aby zformovali a rozvinuli své vlastní metody.
Frankfurt nad Odrou,

Vystavená díla pokrývala období od konce 19.
století do 70. let 20. století. Na obou místech
(Frankfurt nad Odrou i Chotěbuz) se představilo celkem 180 grafik a 20 soch od 35 umělců.
Zatímco grafika obecně odkazuje na konkrétní
historické události a na kolektivní trauma
z války a násilí, sochy se ze své podstaty zaměřují na vizualizaci jiné, často osobnější, téměř
hmatatelné zkušenosti s utrpením.
Dvacáté století bylo poznamenáno dvěma
světovými válkami, hospodářskými krizemi,
revolucemi, masovými vraždami a diktaturami.
Umění na ně reagovalo a reaguje odlišnými
způsoby zobrazení: Třeba v 19. století byl
oslavován boj a umírání za národ, myšlenku,
společenství. Opačným směrem útočily obrazy
obětí agitace a války.
Lze identifikovat dvě hlavní pracovní strategie umělců: Na jedné straně okamžitě reagují
na události, jako třeba Ernst Barlach a Otto
Schubert svými litografiemi na I. světovou
válku a Hans a Lea Grundigovi svými lepty
ve stylu bajek na fašistický teror ve 30. letech.
Totéž platí pro Wolfa Vostella, který komentoval americkou vojenskou invazi do Vietnamu.
Winfried Wolk reagoval svými sítotisky na vojenský převrat v Chile v roce 1973.
Na druhé straně mohou autoři interpretovat
události dávno minulé, stejně tak se impulzem
pro obraz mohou stát literatura a mýty. Proslulý je cyklus Käthe Kollwitzové Vzpoura tkalců
(Ein Weberaufstand, 1897). Méně známé jsou
litografické Epitafy (Epitaphe, 1972) o holocaustu Rogera Loewiga, což byl první německý
umělec, který směl vystavovat ve státním muzeu bývalého koncentračního tábora Osvětim,
a to právě tento cyklus v roce 1992.

Rjódži Ikeda
Sólová výstava

Tchaj-pej/Tchaj-wan
Muzeum výtvarných umění Tchaj-pej
(10. srpna–17. listopadu 2019)

Výstava obsahuje umělecká díla včetně zvukové sochy, audiovizuálních instalací, světelných
boxů a dvourozměrných prací. Díla Rjódžiho
Ikedy jsou založena na kódování a algoritmech počítačového softwaru. Nasazuje složitě
promyšlený mix zvuku a obrazu. Tyto klasické
prvky ztělesňují argument, který uvádějí mnozí
lidé: že digitální technologie se dnes stala
hlavním námětem umění. Každá práce na této
výstavě odhalila, jak Ikeda využívá spolehlivý
jazyk matematiky k vyjádření svých vlastních
myšlenek, konkrétně, ale stručně podává
ohraničený, ale nekonečný obraz vesmíru,
prostoru a času. Umístění děl bylo koordinováno s architektonickým uspořádáním muzea, aby
vznikl metafyzický, duchovní prostor. Záměrem
bylo ponořit nás do fyzického prostředí plného
vjemů, kde se vizuálně a sluchově projevuje,
jak tělo vnímá svět.

ETH rozšiřuje náš pohled na dílo této významné autorky a zároveň představuje dříve méně
známou oblast její tvorby, jelikož předtím
proslula především díky svým instalacím. Kresby, fotografie, novinové výstřižky a statistiky
znamenají nový a neočekávaný pohled na její
práci. Vystaveny jsou její „průvodce pustinami“
a také abstraktní kresby, vytvořené například
v souvislosti s těžebními právy na minerály.
Součástí výstavy byly také téměř expresivní náčrtky z projektů, kde využívá nakupený stavební materiál, a seznamy surovin spotřebovaných
pro budovy nebo i celé město, jako je

Multiply a jejich vlastnosti
20 let edice
São Paulo. Madrid/Španělsko
Galeria La Caja Negra
(12. září–23. listopadu 2019)

↑) Ryoji Ikeda – Systematika [č. 1], 2012, děrná páska
pro staré počítače, akrylátové panely, LED, nerezová
ocel. © Ryoji Ikeda, courtesy of DHC/ART Foundation
for Contemporary Art (photo by Richard-Max
Tremblay)

Lara Almarceguiová
Hluboko dovnitř – ven
Curych/Švýcarsko
Graphische Sammlung ETH Zürich
(28. srpna–17. listopadu 2019)

↑) Lara Almarceguiová – skica k projektu
španělského pavilonu na bienále v Benátkách, 2013,
kresba přes výtisk z inkoustové tiskárny,
380 ×610 mm. © Courtesy of the artist

Mezinárodně uznávaná španělská výtvarnice
Lara Almarceguiová (nar. 1972) ve své práci
zkoumá městské zóny, sleduje vztah mezi výstavbou, rozpadem a regenerací námi vybudovaného světa a zabývá se vlastnictvím přírodních zdrojů. Svůj přístup popisuje následovně:
„Hledám způsob, jak hovořit o architektuře, ale
přitom se vyhýbat obrazům.“ Daří se jí to tím,
že pečlivě provádí výzkumy, shromažďuje informace a vytváří z nich hustou síť. Na výstavě ze
sbírky grafiky a kresby ETH Curych byl poprvé
kladen zvláštní důraz na vliv kresby a dalších
prací na papíře. Tato díla umožňují divákovi
pochopit, jak umělkyně přistupuje ke svým
tématům. Svým zaměřením na práce na papíře

↑) Carlos Bunga – Kočovníci, 2009, lept a suchá
jehla, 540×380 mm

Tato výstava připomněla prvních dvacet let
existence galerie La Caja Negra. Během celého
toho období práce, výstav a veletrhů byla
nejoblíbenější činností jejích provozovatelů,
na kterou jsou nejvíce hrdí, příprava edic,
na nichž v průběhu dvou desetiletí spolupracovali s více než 40 umělci.
V rámci galerijní práce předpokládá vydání
grafického cyklu absolutní spolupráci mezi
umělcem a vydavatelem na projektu, při rozhodování o technikách tisku, nákladu, formátu
a vlastnostech edice, a to včetně ekonomických
závazků, nezbytných pro její financování.
Musíme si uvědomit, že galeristé mají co vystavovat právě díky vydavatelům grafických cyklů,
jako byli Vollard či Kahnweiler, kteří se této
činnosti ujali. Ve skutečnosti edice představovaly pro svět umění revoluční změnu, protože
přístup k němu umožnily novým a širokým
vrstvám obyvatelstva.
Edice je plodem tvůrčí práce umělce, má
jistou myšlenku a vyžaduje spolupráci dalších
činitelů: vydavatele, dílny, která ji vytiskne,
a galerie, která ji prezentuje a vystaví. Všichni
zaangažovaní spojí své znalosti, aby vzniklo
originální, mnohonásobné a neopakovatelné
umělecké dílo.
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Velmi důležitá zpráva
Nový archiv grafického
umění 2019
Moskva/Rusko
Treťjakovská galerie
(27. září–3. listopadu 2019)

↑) Robert Cottingham – Roxy, 2002, barevná
litografie, 1 170 × 1 170 mm. Courtesy of Landfall
Press, Inc. © Robert Cottingham and Landfall Press,
Inc.
v různých obdobích jejich kariéry. Landfall vydal 3 500
edicí a spolupracoval s umělci z celého světa, často jim
pomáhal dále rozvíjet vlastní dovednosti, nebo dokonce
zahájit kariéru. Jako tiskárna litografií, leptů, dřevořezů,
knih a násobných tisků je známá svými novátorskými
postupy a náročnými technickými normami. V roce 2004

↑) Olga Krojtorová – Chcete to vědět? z cyklu
Nezbytná podmínka, 2019, sítotisk, 700 × 500 mm

Treťjakovská galerie a Galerie grafiky Shaltai
Editions představují projekt Nového archivu
grafického umění (Новый архив тиражного искусства, NATI) – unikátní kolekci
prací současných předních ruských umělců.
Výtvarníkům bylo v roce 2019 zadáno téma
„Naslouchej mi – velmi důležitá zpráva“
a každé grafické dílo bylo vydáno v nákladu 30
výtisků.
První ročník projektu NATI se uskutečnil v roce
2018 a byl poctou slavným portfoliím Moskevského archivu nového umění (MANI), sestaveným moskevskými konceptuálními umělci.
Každé portfolio NATI sdružuje autory různých
generací, pouze jeden účastník zůstává stálý
– inspirátor projektu a autor prvního portfolia
MANI Andrej Monastyrskij.
Výstava spojila díla vytvořená v rámci projektu
NATI s exponáty ze sbírky Treťjakovské galerie.
Práce účastníků projektu, provedené technikou
sítotisku, byly prezentovány ve výstavním sále
spolu s obrazy, kresbami, objekty a instalacemi ze sbírky muzea. Všechna díla zahrnutá
v nové edici NATI jsou výsledkem experimentů
realizovaných umělci ve spolupráci s mistry
z Piranesi Lab.

společnost přesídlila do Santa Fe v Novém Mexiku.
Výstava zahrnuje přibližně 100 vydaných tisků a grafických materiálů z archivu Landfall Press, založeného
v Muzeu umění v Milwaukee v roce 1992, a odhaluje
různé a často složité procesy, které v dílně vstupují
do grafické tvorby. Příběhy z dílny ožívají prostřednictvím fotografií, videí a dokumentů a litografický stroj
a materiály ukazují proces ručního tisku, který dílna
udržuje a rozvíjí.

Vedle vydaných grafik archiv obsahuje tisíce
materiálů, které jsou ústřední pro tvůrčí proces: barevné výtažky, nátisky, desky pro lept,
přípravné kresby a litografické kameny. Tyto
objekty ukazují, jak edice v Landfallu vznikají,
a zachycují spolupráci mezi výtvarníky a tiskaři.

ších tiskáren/vydavatelství v Americe při příležitosti
padesátého výročí jejího vzniku. Společnost Landfall
Press, kterou v roce 1970 založil v Chicagu vydavatel
a mistr tiskař Jack Lemon, kultivovala jedinečné prostředí pro spolupráci a produkovala díla mnoha výtvarníků

Výstava je soustředěna kolem daru Gilberta
Cárdenase, předního sběratele latinskoamerického umění, na základě tisků, které vznikly

Výstava, která nebyla…
Ignacy Łopieński –
obnovitel grafického
umění
Varšava/Polsko
Národní muzeum ve Varšavě
(6. prosince 2019–16. února 2020)

Hannover/Německo
Sprengel Museum Hannover
(4. prosince 2019–29. března 2020)

Umělec židovského původu Jussuf Abbo (1888
Safed, Osmanská říše – 1953 Londýn) pocházel
z Palestiny. Díky zprostředkování německého architekta Otty Hofmanna, který působil
v Jeruzalémě, od roku 1913 studoval malířství
a sochařství na Akademii výtvarných umění
v Berlíně-Charlottenburgu. Patřil ke kroužku přátel kolem Else Laskerové-Schülerové
a Kurta Schwitterse a stejně jako on vystavoval
s Hannoverskou secesí a v Galerii Garvens
v Hannoveru. Ve 20. letech hannoverský sbě-

Cena Franse Dilleho
2018–2019
Antverpy/Belgie
Museum Plantin-Moretus
26. ledna 2019

↑) Adriaan Marin – Lhář, lept na papíře,
415 × 615 mm, Cena Franse Dilleho

Cena Franse Dilleho je udělována každé tři
roky studentovi nebo čerstvému absolventovi
umělecké vysoké školy za prokázaný slibný
talent pro kresbu a/nebo grafiku. Cena byla založena na počest umělce Franse Dilleho (1909
až 1999), oslavovaného grafika, kreslíře, malíře
akvarelů a inspirujícího učitele. Téměř celé své
grafické dílo věnoval Kabinetu grafiky Muzea
Plantin-Moretus.
V letošním roce porota vybírala vítěze z 21
účastníků s 37 pracemi. Na výstavě, následující
po předání cen, byly vystaveny práce vítězů
a laureátů.
Cena Franse Dilleho: Adriaan Marin
2. cena: Leen Nuyts
Hlavní čestné uznání: Henri Ardui
Čestné uznání: Edoardo Cucciarelli

↑) Ignacy Łopieński – Sochařka – portrét Izy Daniłowiczové-Strzelbické, 1906/1907, akvatinta, suchá
jehla, 356×256 mm. Majitel: Muzeum Narodowe
w Warszawie

↑) Jusuf Abbo – Ženská hlava, 1923, © Foto: Herling
/ Herling / Werner, Sprengel Museum Hannover,
© Angela Abbo, Brighton

↑) Alex Donis – Směju se, proto nepláču, 1988,
sítotisk, 1 044×660 mm. Blanton Museum of Art,
The University of Texas at Austin, Gift of Gilberto
Cardenas, 2017

ratel August Nitzschner a Provinzialmuseum
získali práce, které dnes tvoří základ Abbovy
kolekce v hannoverském Sprengelově muzeu.
V roce 1935 musel jako osoba bez státní
příslušnosti uprchnout do Londýna, kde jako
umělec už nedokázal nalézt pevnou půdu
pod nohama a zemřel v chudobě v roce 1953.
Nadace Kunststiftung Bernhard Sprengel und
Freunde obdržela darem osm grafických listů
z majetku jeho dcery v roce 2018. V roce 2019
byl Sprengelovu muzeu předán další velký dar
52 kreseb, grafik a soch ze sbírky Ernsta J. Kirchertze z Bad Münderu. Výstava zahrnuje kolem 80 prací – grafiky, kresby a sochy – tohoto
neprávem zapomenutého exilového autora.

Jussuf Abbo

Austin/USA
Blanton Museum of Art
(27. října 2019–12. ledna 2020)

Milwaukee/USA
Bradley Family Gallery, Milwaukee Art
Museum
(3. října 2019–9. února 2020)
Výstava oslavuje historii a inovace jedné z nejznáměj-

v ateliéru Self Help Graphics and Art. Tato
grafická dílna a kulturní organizace, která se
nachází ve východním Los Angeles, je oporou
zdejšího uměleckého společenství od roku
1972. Jeptiška Karen Boccalerová a dva umělci
z Mexika – muralista Carlos Bueno a fotograf
Antonio Ibáñez – ji zřídili, aby podporovala
místní mexicko-americkou komunitu prostřednictvím uměleckých kurzů a kulturních
zážitků. Poskytovali umělcům prostory ateliéru
a vzdělávání v oblasti grafiky a každoročně
organizovali oslavu Dne mrtvých. Na konci
roku 1982 byl zahájen program Experimentální
ateliér, který existuje dosud. Sem jsou zváni
místní a hostující umělci, aby vytvářeli limitované edice sítotisků. Ateliér se někdy zaměřuje
na konkrétní téma nebo na skupinu umělců.
V tomto programu od jeho vzniku vytvořily
stovky umělců přes tisíc grafik.
Gilberto Cárdenas, bývalý profesor na Texaské
univerzitě v Austinu, byl jedním z prvních příznivců Self Help Graphics. V roce 1986 založil
v Austinu výstavní síň Galería Sin Fronteras
jako prostředek, jak šířit výsledky práce ateliéru a jak podporovat tvorbu autorů z Latinské
Ameriky a Američanů mexického původu.
V roce 2017 daroval Blantonovu muzeu umění
přes 350 tisků ze Self Help Graphics z období
od konce 70. do konce 90. let.

Arte Sin Fronteras
Grafiky z ateliéru Self
Help Graphics

Landfall Press
Pět desetiletí grafiky
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80 let po oslavě, která se nekonala, a k 155.
výročí narození Ignacyho Łopieńského (1865 až
1941) hodlá varšavské Národní muzeum připomenout úspěchy jednoho z nejvýznamnějších
polských grafických umělců přelomu 19. a 20.
století, komentátora uměleckého života před I.
světovou válkou a za časů druhé Polské republiky. Muzeum má v úmyslu uctít Łopieńského
zásluhy výstavou, která byla připravována
k 50. výročí jeho tvůrčí práce na podzim 1939.
Válka tyto plány zhatila.
Jedná se o první takto obsáhlou přehlídku Łopieńského díla, které má být představeno z širší – evropské – perspektivy. Vedle grafických
děl jsou vystaveny tiskové desky, kresebné
studie, akvarely, stejně jako bronzové plakety
a medaile, které autor navrhoval.

7. soutěž počítačové
grafiky
Transhumanismus

La Louviere/Belgie
Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée
(30. března–8. září 2019)

↑) Brieuc Dufour – Černý ostrov, počítačová grafika,
1. cena v kategorii 19–25 let

Tato soutěž a výstava digitálních obrazů se
koná každé dva roky za podpory Valonsko-bruselské federace a je určena pro mladé lidi
z této oblasti. Každý ročník má své „občanskoprávní“ téma: nárok na bydlení, násilí, planeta
ad. Tématem tohoto sedmého ročníku byl
transhumanismus: „Rozšířené lidství, anebo
extrémní nerovnost?“ Přihlásilo se 203 účast-

níků, 56 zaslalo práce do kategorie mladších
(15–18 let), 80 do kategorie starších (19–25
let). Vystaveny byly práce vybrané porotou.
Kategorie 15–18 let
1. cena: Samuel Verjans, Marie-Thérèse
Institute, Lutych
2. cena: Maria Orensová, IPES, Wavre
3. cena: Zoé Nizetová, Marie-Thérèse Institute,
Lutych
Uznání poroty: Sam Inoussa Moussa, Loïc
Saucin, oba Marie-Thérèse Institute, Lutych
Kategorie 19–25 let
1. cena: Brieuc Dufour, La Cambre
2. cena: Rebecca Moreauová, ART2, Mons
3. cena: Jean Blanchy, Haute École de la
province de Liège
Uznání poroty: Mathilde Laurentová, École
Supérieure des Arts Saint-Luc, Lutych

11. bienále studentské
grafiky 2019
Poznaň/Polsko
Městská galerie Arsenal
(5. dubna–5. května 2019)

↑) Olga Mularczyková – Bez úmyslu, 2018; Grand Prix

Porota: Janusz Akermann, Małgorzata
Warlikowská z ASP Vratislav, Anna
Perłowská-Weiserová, Marek Basiul, Rafał
Kochański, Zdzisław Olejniczak, Piotr Szurek,
Martyna Rzepecká, Marcin Surzycki z ASP
Krakov, Marta Anna Raczeková-Karczová,
Lidia Głuchowská, Barbara Chojnacká,
Agnieszka Salamonová-Radecká, Krzysztof
Balcerowiak
Grand Prix: Olga Mularczyková, Vysoká
škola umělecká v Poznani
1. místo: Kajetan Karczewski, Vysoká škola
umělecká v Poznani
2. místo: Zuzanna Kamińská, Vysoká škola
umělecká v Poznani
Cena rektora Vysoké školy umělecké
v Poznani: Szymon Szymanowicz, Akademie
výtvarných umění ve Varšavě
Cena rektora Akademie výtvarných umění
ve Varšavě: Paulina Panuśová, Vysoké učení
technické a humanitní Kazimierze Pułaského
v Radomi
Cena rektora Akademie výtvarných umění
v Gdaňsku: Wiktor Wiater, Akademie
výtvarných umění Jana Matejky v Krakově
Cena rektora Akademie výtvarných umění
v Krakově: Olga Żukowská, Akademie
výtvarných umění W. Strzemińského v Lodži
Cena rektora Akademie výtvarných umění
ve Vratislavi: Jagoda Jaworská, Univerzita
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Mikuláše Koperníka v Toruni
Cena rektora Univerzity v Zeleného Hoře:
Malwina Domaradzká, Akademie výtvarných
umění Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi
Cena rektora Akademie výtvarných umění
v Katovicích: Dominik Tkaczyk, Akademie
výtvarných umění Eugeniusze Gepperta
ve Vratislavi
Cena předsedy Společnosti pro Mezinárodní
trienále grafiky v Krakově: Szymon Wirchanowicz, Akademie výtvarných umění v Gdaňsku
Cena děkana Fakulty výtvarných umění
na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni:
Lidia Galicová, Vysoká škola umělecká
v Poznani
Cena děkana Fakulty umění na Univerzitě
Marie Curie-Skłodowské v Lublinu: Agnieszka
Warcabová, Polsko-japonská akademie
informačních technologií ve Varšavě
Cena děkana, proděkana a Fakulty grafiky
a vizuální komunikace UAP: Oksana Budnová,
Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni
Cena Nadace Rarytas: Marta Kogucová,
Akademie výtvarných umění ve Varšavě
Čestná uznání: Natalia Paczyńská (ASP
v Katovicích), Alicja Wiśniewská (UAP), Joanna
Saloniová (ASP ve Varšavě), Anna Sobczyková
(UAP), Magdalena Banaśová (ASP ve Vratislavi), Katarzyna Fedrová (ASP ve Vratislavi),
Andriej Korotkov (ASP v Krakově). Londýn/

a galerie Aberystwyth School of Art: Stephen
Lawlor; Frans Wesselman; Jane Walkerová
Cena Art Angels Publishing: Jane Walkerová
Cena papírny Awagami: Ruth Uglowová
Cena Canns Down Press pro čerstvého
absolventa nebo nadějného autora: Raphael
Appignanesi
Nákupní cena Clifford Chance: Stephen Lawlor
Cena For Arts Sake: Merlyn Chesterman
Cena Hawthorn Printmaker Supplies: Lisa
Chang Leeová
Cena veřejného ateliéru Heatherley School of
Fine Art: Giulia Zaniolová
Cena firmy Intaglio Printmaker: Ashleigh
Thompsonová
Cena firmy Lawrence: Margaret Ashmanová
Cena Mikea Brennana: Jane Walkerová
Cena časopisu Printmaking Today: Bruno
Gorlato
Cena papírny St Cuthbert’s Mill: Stephen
Mumberson

↑) Jeanne Rebillaudová Clauteauxová – Postava 118,
2018, suchá jehla na mědi, 500 × 500 mm

16. cena GRAViX 2019
Paříž/Francie
Fondation Taylor
(9. května–1. června 2019)

↑) Jane Walkerová – Jednobarevné džbány, odrývaný
linoryt, 450×400 mm. Nákupní cena Tessy Sideyové,
Aberystwyth School of Art Museum and Galleries;
Cena Art Angels Publishing & Cena Mikea Brennana

Originální grafika 2019
Velká Británie
Bankside Gallery
(3. května–1. června 2019)

Účelem Nadačního fondu GRAViX je povzbuzovat současnou grafiku a propagovat různé
techniky tisku. Již po šestnácté zorganizoval
GRAViX skupinovou výstavu grafických
umělců, které vybrala porota a jednomu z nich
udělila cenu 8 000 eur. Soutěž probíhá
ve dvou etapách: v první etapě je vybráno 10
kandidátů na výstavu; ve druhé etapě z nich
porota vybírá jednoho vítěze.

↑) Kristin Albrechtová, Německo – Revoluční ambice,
tužka na papíře, 500 × 700 mm, 1. cena

čisté grafiky anebo neupravené fotografie
(max. formát: 1 000×1 400 mm).
Porota: Karola Krausová (předsedkyně),
ředitelka muzea MuMoK; Gabriela Koschatzky-Eliasová, kulturní publicistka; Eva Schlegelová,
výtvarnice; Otto-Hans Ressler, soudní znalec
v oboru umění; Christian Seiwald, předseda
Rotary Clubu Wien-Albertina; Patrick Manhardt
(výkonný producent), Rotaract Club Wien-Albertina
1. cena (6 000 eur): Kristin Albrechtová,
Německo, Revoluční ambice, tužka na papíře
2. cena (4 000 eur): Tihana Karlovićová,
Chorvatsko, Tvorba 1-2,3, dřevořez, papírořez,
chine-collé na papíře
3. cena (2 500 eur): Beatrice Richterová,
Německo, Herbář (sv. 3) #04, tuš, grafit, akryl
a koláž na papíře, malovaná pasparta pod
plexisklem
Uznání poroty: Alexa Fermegliová, USA,
Vodnář, inkoust na papíře, Přebytek, inkoust
na papíře; Annika Friedrichová, Rakousko,
Gabriel na podlaze, pastelky na papíře; Zoran
Georgiev, Bulharsko, Nástroj týmové práce 7,
akvarel na papíře; Tabita Hubová, Německo,
Con mi amigo, fotografie, koláž, malba;
Sebastian Kaltenbrunner, Rakousko, Start
závodu žen na 200 metrů prsa, akvarel
na papíře, koláž; Kavachi, Turecko, Bon appétit,
kombinovaná technika na papíře; Boohri Park,
Jižní Korea, Otevření, inkoust na papíře

Cena Acqui Terme 2019
14. mezinárodní bienále
tisku z hloubky
Acqui Terme/Itálie
různá místa
(15. června–3. července 2019)

Vítězka: Jeanne Rebillaudová Clauteauxová
Každoroční výstava Královské společnosti
malířů-grafiků (RE) představuje aktuální
tvorbu členů společnosti, kteří patří mezi
přední britské grafické umělce. K vidění jsou
různorodá díla jak v osvědčených, tak
experimentálních technikách. Vystavená
originální grafická díla se snaží inspirovat
výtvarníky i potěšit návštěvníky.
Ocenění
Nákupní cena Tessy Sideyové, Muzeum

Umělecká cena Waltera
Koschatzkého 2019
Vídeň/Rakousko
MuMoK
(28. května 2019)

Uměleckou cenu Waltera Koschatzkého pořádá
každé dva roky Rotary Club Wien-Albertina.
Zúčastnit se smí pouze výtvarníci mladší 35 let
s libovolnými pracemi na papíře, s výjimkou
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↑) Joanna Paljochová, Polsko – Žlutá louka, linoryt,
435 × 330 mm, držitelka ceny Premio Acqui

Soutěžní výstava byla založena v roce 1991
na základě myšlenky Giuseppeho Avignola,
předsedy stejnojmenného sdružení, je
sponzorována Rotary klubem Acqui Terme,
regionem Piedmont a magistrátem města
Acqui Terme.
Grafiky letos mohly být obdivovány na třech
místech: podél podloubí na Via XX Settembre,
v Camminamento del Castello dei Paleologi,
kde sídlí Muzeum tisku z hloubky, a v Sala
delle Pietre v nádherné vile Ottolenghiho
Wedekinda.
Porota: Matteo Ragni, architekt a designér;
Glauco Lendaro Camiless, grafický designér;
Eleonora Odorizziová, architektonická
designérka; Andrea De Simeis, grafik, vítěz
Premio Acqui Giovani 2011; Alina Kalczyńská-Scheiwillerová, výtvarnice
Mezi třinácti finalisty byli vybráni tři vítězové:
Premio Acqui: Joanna Paljochová, Polsko, Žlutá
louka, linoryt, 435 × 330 mm
Premio Consorzio Brachetto d’Acqui: Daniela
Cataldiová, Itálie, Uranova cesta, lept,
akvatinta, měkký kryt, 195 × 490 mm
Premio Acqui Giovani: Davide Schileo, Itálie,
Pokušení sv. Antonína, lept, akvatinta, měkký
kryt, suchá jehla, 369 × 500 mm

Porota se skládá ze zahraničních umělců
a profesionálů ze světa grafiky: Alistair Gow,
Velká Británie, výtvarník a tiskař v Glasgow
Print Studiu; Sonia Hernándezová, Španělsko,
novinářka a kritička umění; KyeongAh Minová,
Korea, odborná asistentka, Univerzita Hongik,
vítězka ročníku 2018; Dulce Pérezová,
Španělsko, ředitelka galerie Sala aLfaRa; Elvia
Perrinová, USA, přednášející na Texas State
University.

partnerů: EFA Robert Blackburn Printmaking
Workshop, Lower East Side Printinghop nebo
Manhattan Graphics Center), jednoho pro
mentorské vedení (poskytuje umělci zpětnou
vazbu od kritika, kariérní poradenství
a orientaci v oboru) a tři pro sponzorované
kurzy (financování workshopu nebo kurzu
podle vlastního výběru) – v závislosti
na zásluhách, potřebách a odhodlání rozvíjet
své praktické dovednosti.

Vítěz (1. cena, 1 000 eur): Eline Brontsemová,
Nizozemsko, Obývací pokoj S., dřevořez,
400 × 300 mm
Cena za zpracování (2. cena, 300 eur, pro
nejkreativnější postup tisku): Géraldine
Danielová, Francie, Portrét, barevný fotolept
na šesti překrývajících se papírech,
400 × 300 mm

Ocenění zima 2019
Rezidenční pobyt: Allison Conleyová, USA
Pomoc mentora: Lucy Holtsniderová, USA
Sponzorovaný kurz: Kyung Eun You, USA

Nová grafika
Program uměleckého
rozvoje

New York/USA
International Print Center New York
(11. července–28. září 2019)

Ocenění léto 2019
Rezidenční pobyt: Tia Blassingamová, USA;
Inês Martinsová, Německo
Pomoc mentora: Miguel A. Aragón, USA
Sponzorovaný kurz: Amirah Cunninghamová,
USA; Stephanie Mercadová, USA; Cassandra
Stancil Gunkelová, USA

Mezinárodní bienále
dřevořezu

Ulsan/Jižní Korea
Středisko umění a kultury Ulsan
(19.–22. 7. 2019)

5. výroční mezinárodní
cena za grafiku
„On Paper“ 2019
Oviedo/Španělsko
Sala aLfaRa
(4.–31. 7. 2019)

↑) Kim Sang-Ku, Korea – No. 1197, 2018, dřevořez,
560 × 760 mm, Grand Prix

↑) Eline Brontsemová, Nizozemsko – Obývací
pokoj S., dřevořez, 400 × 300 mm, vítězka soutěže

On Paper je projekt na podporu grafického
umění a rozvoje vzájemných kontaktů mezi
grafickými umělci po celém světě. Sídlí
v Barceloně a vede ho umělecké sdružení
v čele s Nurií Melerovou.
Soutěž je otevřena všem. Autoři mohou
přihlásit jednu práci na papíře o rozměrech
300 × 400 mm, která byla dokončena
v posledních několika letech. Grafika musí být
vytvořena za použití některé z tradičních
technik tisku, včetně sítotisku, litografie, leptu,
kolagrafie, monotypu, elektroleptu, dřevořezu,
fotopolymerů atd. Digitální tisk není akceptován, i když elektronické zpracování lze použít
k úpravě grafik, které jsou vytištěny tradičními
způsoby. Letos poprvé byl oceněn také list
vytvořený nejkreativnějším možným způsobem.
10–15 umělců z užšího výběru z předchozího
ročníku vystavuje v galerii Sala aLfaRa, Oviedo
(Asturie).

↑) Allison Conleyová, Kam jít, když existuje jen jeden
stín? z cyklu Boj o místo na slunci, 2018, kolagrafie,
1 676 × 635 mm, vydala a vytiskla autorka v nákladu
2 kusy. Rezidenční pobyt, zima 2019

Program IPCNY Nová grafika byl zahájen v roce
2000 jako platforma pro umělce, kteří pracují
s grafikou, ať už pocházejí odkudkoli z celého
světa. Otevřené výstavy s dvouletou periodicitou představují grafiky v nejrůznějších
podobách a technikách, které vznikly v předchozích dvanácti měsících. Výstavy, kde jsou
shromážděny, nabízejí přehlídku toho, s čím se
umělci v danou chvíli potýkají, a pokaždé proto
vedou k pocitu bezprostřednosti. V roce 2017
IPCNY rozšířilo výstavu tím, že všem výtvarníkům, jejichž práce jsou vybrány k vystavení,
nabízí příležitost k dalšímu vzdělávání, školení,
vedení a vystavování. Poté, co porota nebo
porotce vybere ze zaslaných prací exponáty
pro výstavu, jsou vystavující umělci vyzváni,
aby si podali přihlášku do některé ze tří složek
programu. Porota nebo porotce poté vybere
šest z nich – dva pro rezidenční pobyt (měsíc
strávený zčásti v dílnách IPCNY a zčásti u jeho

Porota: prof. Kwak Nam-Shin; prof. Song
Dae-Sup; Ko Chung-Hwan, umělecký kritik
Grand Prix: Kim Sang-Ku, Korea
Zlatá cena: Praween Piangchoompu, Thajsko
Stříbrná cena: Ahmed Modhir, Švédsko
Bronzová cena: Karol Pomykała, Polsko
Zvláštní ceny: Kim Dong-Ki, Korea; Son
Ki-Hwan, Korea; David Frazer, Austrálie,
Dianne Fogwellová, Austrálie; Tomasz M.
Kukawski, Polsko; Wu Song-Ming, Tchajsko;
Annu Vertanenová, Finsko; Denis Steen,
Švédsko

11. cena města
Bietigheim-Bissingen
za grafiku
Linoryt dnes

Bietigheim-Bissingen/Německo
Městská galerie Bietigheim-Bissingen
(20. července–6. října 2019)
Cena je pořádána každé tři roky. Tentokrát se
přihlásilo 503 výtvarníků z 30 zemí světa.
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1. cena (1 000 eur): Jesús Mateos Brea,
Phoenicopterus ruber
2. cena (500 eur): Paz Vicente, Intrappolata

5. mezinárodní festival
mezzotinty

Jekatěrinburg/Rusko
Muzeum výtvarných umění & Mezinárodní centrum umění „Hlavní třída“
(17. srpna–29. září 2019)

Cena za věrnost tradici a vynikající grafické
mistrovství: Sarah Gillespieová, Velká Británie
Cena za originalitu a překonávání klasických
stereotypů: Linda Whitneyová, USA

4. mezinárodní výstava
miniaturní grafiky
Awagami

Tokušima/Japonsko
Muzeum japonského ručního papíru
Awa „Umělecký prostor Inbe“
(5. října–10. listopadu 2019)

↑) Ariane Fruitová, Francie – Místo činu, linoryt,
2 150 × 2 850 mm, 1. cena

Do užšího výběru na základě zaslaných
fotografií postoupilo 128 kandidátů od Mexika
po Austrálii, od Velké Británie po Senegal, ti
byli vyzváni k zaslání samotných prací.
Vystaveny byly práce 44 autorů.
Porota: Wulf Herzogenrath, ředitel, oddělení
výtvarných umění, Akademie umění Berlín;
Alexander Johannes Kraut, vítěz ročníku 2001;
Barbara Striederová, vedoucí grafické sbírky,
Stiftung Museum Schloss Moyland; Stefan
Benning, vedoucí kulturního odboru města
Bietigheim-Bissingen; Isabell Schenková-Weiningerová, vedoucí Městské galerie Bietigheim-Bissingen
1. cena: Ariane Fruitová, Francie
2. cena: Philipp Hennevogl, Německo
3. cena: Sabine Ostermannová, Německo
Nákupní ceny: Thomas Kellner, Německo;
Katharina Krenkelová, Německo

20. cena za grafiku
San Lorenzo del Escorial
Madrid/Španělsko
Casa de Cultura
(14. srpna 2019)

↑) Jesús Mateos Brea, Phoenicopterus ruber, 1. cena

Soutěž je otevřena všem umělcům žijícím
ve Španělsku anebo v Saint-Quentinu,
francouzském městě, s nímž má San Lorenzo
uzavřenou družbu. Každý autor zasílá jednu
práci, ne starší než z předchozího roku,
ve formátu 210×300 až 760×1 120 mm.
Povoleny jsou grafické techniky tisku z hloubky (rydlo, lept, akvatinta, suchá jehla ad.), tisku
z výšky (dřevořez, linoryt atd.), litografie
a sítotisk. Digitální tisk je vyloučen s výjimkou
případů, kdy jde o techniku kombinovanou
s výše uvedenými.

↑) Rjódži Suzuki, Japonsko – Hnízdo, litografie,
Grand Prix

↑) Deborah Chapmanová, Argentina, Grand Prix

Festival je jedinou mezinárodní výstavou pro
tvůrce mezzotinty na světě, koná se v Jekatěrinburgu každé dva roky od roku 2011.
Zaměřuje se na výsledky práce současných
umělců, kteří si pro vyjádření vybírají tuto
vzácnou a rafinovanou techniku. Tradičně se
dělí na dvě sekce: otevřenou soutěž a doprovodný program. V roce 2019 se soutěže
zúčastnilo 87 umělců z 32 zemí (od Argentiny,
USA a Kanady po Island, Japonsko a Austrálii).
Porotci – mezi nimi odborníci z muzeí, majitelé
galerií, kurátoři, sběratelé a výtvarníci – vybírali mezi 350 novými pracemi vytvořenými
v letech 2017 až 2019. Níže jmenovaní vítězové
za dva roky v rámci příštího festivalu uspořádají v Jekatěrinburgu své sólové výstavy. Každý
účastník soutěže navíc daruje jednu z vystavených prací do sbírky Muzea výtvarných umění
v Jekatěrinburgu, která už nyní obsahuje více
než 1 100 grafických listů.
V rámci festivalu se konala i výstava ve prospěch speciálního projektu Blue Rocker (Modrá
kolébka), zaměřeného na ochranu životního
prostředí oceánů a na podporu aktivit
ekologické organizace Sea Shepherd, podílelo
se na něm 26 umělců ze 16 zemí. Přímo pro
tento projekt každý z nich vytvořil mezzotintu
na téma související s environmentálními
problémy moří a oceánů. Později výstava
poputuje do Muzea plakátů MATOU v Toulouse
ve Francii.
Ocenění
Grand Prix: Deborah Chapmanová, Argentina
Cena za dokonalé spojení techniky a obrazotvornosti: Amorn Thongpoing, Thajsko
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AIMPE se poprvé konalo v roce 2013.
Do ročníku 2019 bylo zasláno celkem 1 628
miniaturních grafik 1 193 výtvarníky ze 61 země.
Unikátním rysem AIMPE je, že všechny práce
musejí být vytištěny na libovolném druhu
japonského papíru waši (a to přesně formátu
210×297 mm). Toto pravidlo bylo stanoveno
ve snaze seznámit umělce s jedinečnou
povahou a krásou waši. Všechny přihlášené
práce byly letos vystaveny.
Porota: Joiči Fudžimori (předseda), ředitel
papírny Awagami; Keisei Kobajaši, grafik; Tecuo
Miki, ředitel Muzea keramiky v Hjógu; Micuru
Hiraki, grafik; Hideki Kimura, grafik; Tošio Takeuči, hlavní kurátor Muzea moderního umění
v Tokušimě; Jošitaka Muja, noviny Tokušima
Šimbun; Fumiaki Fukita (poradce), grafik
Ocenění
Grand Prix (300 000 jenů): Rjódži Suzuki,
Japonsko, Hnízdo, litografie
2. cena (100 000 jenů): Sakiko Oobaová,
Japonsko, Můj hrnek, moje židle, moji přátelé,
lept
Ceny za dokonalost (50 000 jenů): Monika
Mitkuteová, Irsko, Eoghan, digitální tisk
dokreslený pastelkami; Nobutoši Kišinaka,
Japonsko, Výstřel, dřevořez, lept; Tomoko
Suzukiová, Japonsko, A; Hiroši Tago, Japonsko,
Zastavený čas, mezzotinta; Šimpei Jamada,
Japonsko, Odpoledne, když plynou zlatá
oblaka, dřevořez (otisk pomocí barenu)
Ceny papírny Awagami (30 000 jenů): Hans
Oosterom, Nizozemsko, Svobodně, digitální
tisk inkjetem; Jošiaki Murakami, Japonsko,
Desková hra, dřevořez (otisk pomocí barenu);
Eduardo Augusto Muylaert Antunes, Brazílie,
Okno, digitální fototisk
Cena starosty města Jošinogawa (30 000 jenů):
Mijuki Kondóová, Japonsko, Měsíční loď,
dřevořez (otisk pomocí barenu)

Cena Minorua Fudžimoriho (30 000 jenů):
Haremi Šinoharová, Japonsko, Když se ti splní
sny, dřevořez (otisk pomocí barenu)
Ceny porotce Joičiho Fudžimoriho: Hirojuki
Mita, Japonsko, Znamení (oranžové), dřevořez
(otisk pomocí barenu), rytina; Jukiko Ikedová,
Japonsko, Kolem květináče, akvatinta
Ceny porotce Keiseie Kobajašiho: Hidemicu
Tokuhiro, Japonsko, I když utíkáš, myslíš si, že
vyhraješ, dřevořez; Jošinori Kurimoto,
Japonsko, Květina, dřevořez
Ceny porotce Tecua Mikiho: Nao Ikuma,
Japonsko, Zranění, lept; Akihiro Misaki,
Japonsko, Vynoření, litografie
Ceny porotce Micurua Hirakiho: Akira Suzuki,
Japonsko, Rok 2019, mezzotinta; Naomi
Mitamurová, Japonsko, Sloní klec, mezzotinta
Ceny porotce Hidekiho Kimury: Šódži Mijamoto,
Japonsko, Suši telefon, dřevořez (otisk pomocí
barenu); Juan Escudero, Španělsko, Moře o dva
stupně teplejší, lept
Cena porotce za Muzeum moderního umění
Tokušima: Jasuko Tačiová, Japonsko, Paměťová
stopa (modrá), litografie; Tomomi Jokota,
Japonsko, Vpřed, digitální tisk
Cena porotce za noviny Tokušima Šimbun:
Jumiko Kogučiová, Japonsko, Meditace,
akvatinta, lept, hluboký lept; Seiko Osakiová,
Watashi wa „mug“de, akvatinta, lept

Grand Prix
Taylorovy nadace
Paříž/Francie

↑) Dominique Sosolic – Ozvučná pole, rydlo, lept,
akvatinta a mezzotinta, Grand Prix Léona-Georgese
Baudryho 2019

Od roku 1844 Sdružení malířů, sochařů,
grafiků, architektů a kreslířů (známé jako
Taylorova nadace) plní poslání, kterým jej
pověřil jeho zakladatel baron Taylor – rozvíjet
znalost umění prostřednictvím vzájemné
pomoci umělců a štědrosti těch, kteří je
podporují. Vybrané částky dobrovolně spravují
a rozdělují delegáti, dárci, jakož i volení
zástupci uměleckého světa. Tyto příspěvky
umožňují různé činnosti, od udělování stipendií
přes udělování cen po pořádání výstav. Nadace
má v současnosti více než 5 000 členů.
Unikátní „doživotní“ členství dává možnost
účastnit se soutěží o Grand Prix a výstav.
Grand Prix Léona-Georgese Baudryho 2019
(20 000 eur): Dominique Sosolic
Určená pro známého francouzského umělce, ať
muže, nebo ženu, ve věku nejméně 55 let,

nejlépe malíře nebo sochaře a skutečně
výrazný talent díky kvalitě celoživotního díla.
Uděluje se střídavě za malbu, sochu a grafiku.
Cena Paula Gonnanda 2019 (6 000 eur): Serge
Marzin
Založená Henriette Gonnandovou na památku
jejího manžela grafika (1899 až 1973). Cenu
určenou pro grafika francouzské národnosti je
možné rozdělit.
Cena Kijošiho Hasegawy 2019 (2 000 eur):
Nicole Bouharmontová
Založena Janine Buffardovou a Yvesem
Dodemanem na počet jejich prastrýce, malíře
a grafika Kijošiho Hasegawy (1891 až 1980).
Cena je udělována umělci s bydlištěm
ve Francii, který předloží deset monochromatických tisků.
Cena Marie a Léona Navierových 2019 (2 000
eur): Lynn Shalerová
Založena Lucií Navierovou, malířkou (1910 až
1996), na památku jejích rodičů. Cena se
uděluje umělci tvořícímu v oblasti exlibris nebo
grafiky malého formátu.

Grafická revoluce
Za oponou grafického
boomu od roku 1960
dodnes
Saint Louis/USA
Saint Louis Art Museum
(1. února 2019)

Muzeum umění v Saint Louis připravilo
jedinečnou příležitost slyšet od výtvarníků,
tiskařů, vydavatelů a vědců o konjunktuře
grafiky ve Spojených státech za posledních
šest desetiletí. Vzájemné ovlivňování myšlenkami mezi profesionály působícími během
tohoto období rozmachu otestovalo hranice
a vyústilo v nekonvenční formáty, které reagují
na problematiku vynořujících se témat. Tato
událost zahrnovala přednášku, panelové
diskuse a o přestávce interaktivní dílny se
zahraničními, americkými a místními moderátory, kteří se pohybují ve světě grafiky.
Sympozium se konalo ve spojení s výstavou
Grafická revoluce: Americké grafiky od roku
1960 do současnosti.
Hlavní přednáška Tehdy a nyní: cizinci bez
hranic Enriqueho Chagoyi, mexického původu,
se zabývala způsoby, jak se v jeho umění odráží
kulturní kontrasty a kolize, jež zažil během
svého života v různých částech Severní
Ameriky a Evropy. Diskutoval o své koncepci
„reverzní antropologie“ a „reverzního
modernismu“ a zároveň se zamýšlel nad rolí
tiskových médií v jeho umění.
Panelové diskuse: Alchymie procesu: řešení
problémů v grafické dílně; Umění a publikování, rozvíjející se dialog

SGCI 2019
Texchange

Dallas/USA
hotel Fairmont a další místa
(6.–9. 3. 2019)

SGC International je vzdělávací nezisková
organizace, jež zastupuje autory originální
grafiky, kreseb, knih a ručního papíru.
Konference Texchange zapojila schopnost grafiky působit jako zprostředkovatel transformace
v rámci vlastního oboru, v příspěvcích k jiným
uměleckým prostředkům a v širší kulturní roli.
Grafika byla oslavována za způsob, jakým šíří
obrazy, informace, myšlenky a politické názory.
Díky sdíleným prostorům a spolupráci ovlivňují
grafici další umělce, inovátory a disciplíny.
„Vytvářením grafiky společně vytváříme
změnu.“
Konference se konala v hotelu Fairmont
v Dallas Arts Districtu, program probíhal také
na Brookhaven College, Texas Christian
University, University of Dallas, University of
North Texas a University of Texas Arlington.
Vybrané výstavy:
Obě strany, mezinárodní výměnná výstava
grafiky, rozšiřovala dialog mezi dvěma
kulturami – USA a Mexikem –, protože
na obou stranách hranice existují silné grafické
komunity, ale výtvarníci se navzájem neznají.
Konfliktní zóna: Komunikace prostřednictvím
grafiky vyplynula ze spolupráce v roce 2018
v Houstonu mezi Nancy Willisovou a skupinou
jezídů ze severního Iráku, kteří vytvářeli
monotypy o svém každodenním životě.
Grafikovářství představovalo spolupráci mezi
studenty a profesorským sborem z oborů
grafiky a kovářství na University of North
Texas.
Speciální výstava ImMigrace: Grafika v Los
Angeles byla společným projektem, který
požádal umělce, aby reagovali na komplikovaná a mnohovrstevná témata okolo migrace.
Vybraná ocenění:
Cena SGCI za celoživotní přínos v oboru grafiky
se uděluje jednotlivci, který významně
profesně přispěl k rozvoji grafiky jako
výtvarného umění: Alison Saarová
Cena SGCI za vynikající výuku grafiky se
uděluje jednotlivci, který významně přispěl
k výuce grafiky a dosáhl dokonalosti i ve vlastní tvůrčí práci: Carolyn Muskatová
Cena pro emeritního grafika SCGI se každoročně uděluje proslulému pokročilému grafikovi:
Judy Youngbloodová
Studijní stipendium SGCI se uděluje jednotlivcům, kteří vykazují slibnou výjimečnost na poli
výtvarného umění v oblasti grafiky: Jaz Graf,
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University of Iowa; Grace Johnsonová, Indiana
University
Cena papírny Awagami: Benjamin Kraemer,
Tyler School of Art at Temple University
Cena firmy Gamblin pro nadějného umělce:
Taro Takizawa

Printfest

Ulverston/Velká Británie
Coronation Hall
(4.–5. 5. 2019)

Montrealský festival
grafického umění
Montreal/Kanada
různá místa konání
(4.–14. 4. 2019)

MTLPAF předvádí neuvěřitelnou vitalitu
grafické scény v oblasti Montrealu z perspektivy zpoza jejích hranic. Jeho program se skládal
z různých volně přístupných událostí, jako jsou
výstavy, návštěvy v dílnách, ukázky techniky
práce, setkání s umělci, přednášky a obrovský
veletrh grafického umění (50 autorů a organizací, kteří prodávali plakáty a grafiku), jenž
poskytl příležitost odhalit vývoj současné
grafiky v její multidisciplinaritě a hybridnosti.
Letošní ročník festivalu si kladl za cíl prozkoumat „jiné“ prostory obsazované grafickým
uměním, tj. veřejné a virtuální. Ve svém vztahu
k veřejnému prostoru zažívá grafika rozpouštění hranic média a technologických omezení
a otevírá se novým možnostem. Obsazením
veřejného prostoru grafika obsazuje prostor
společenský. Virtuální prostor jí umožňuje
používat jazyky a estetiku tištěného umění, ale
zároveň změnit jejich definice a navrhnout
nové kódy a nové způsoby čtení. Digitální
technologie, které v posledních letech otřásly
tradičními postupy, nabízejí zcela nový prostor
pro experimentování a šíření.
Vybrané akce:
Rozšířený tisk: zkoumání možností, které
rozšířená realita nabízí pro tištěnou grafiku.
Rozšířená realita (AR) je vzrušující nová
technologie, která dokáže kombinovat digitální
a fyzické jsoucno a poskytuje různé možnosti
pro tištěná umělecká díla. Louis Rastelli,
manažer sítě uměleckých prodejních automatů
Distroboto, představil projekt průzkumu
grafické AR, zahrnující umělecká centra, kde
vytvořili AR díla pomocí tradičních tiskových
technik.
Večerní prezentace inspirovaná schématem
„peča kuča“: prezentace v délce 6:40 minut (20
obrázků, každý promítaný po dobu 20 sekund)
poskytly stručný nástin tématu tohoto
festivalu. Přibližně deset přednášejících
hovořilo o různých iniciativách, které tlačí
umění tisku mimo jeho tradiční území.
Litografie pomocí grilovací omáčky: Litografie
není umění omezené jen na profesionální dílny!
Dílna Atelier Circulaire nabídla příležitost
naučit se, jak vytvářet litografie pomocí věcí,
které můžete najít doma v kuchyni.

↑) Anita Kleinová – Sova, linoryt, 500×410 mm,
Cena pro grafika roku 2020

Printfest se zaměřuje na vystavení a prodej
současné ručně zhotovené grafiky. Je to vzácná
příležitost, aby se někteří z nejlepších britských
grafiků shromáždili pod jednou střechou,
sdíleli své zkušenosti a učili se jeden od druhého. Printfest nabízí návštěvníkům zážitek
z nákupu uměleckých děl přímo od výtvarníků.
Byl založen v roce 2001 a je nejvýznamnějším
britským festivalem grafiky, který pořádají
sami umělci.
Ocenění:
Grafik roku, součástí ceny je rezidenční pobyt:
Anita Kleinová (2020), Sadie Tierneyová
(2019)
Grafik grafiků (vystavující umělci nominují
svého oblíbeného kolegu), součástí ceny je
stánek na veletrhu zdarma:
Helen Murgatroydová
Cena návštěvníků, sponzoruje firma James
Cropper: Anja Percivalová
Cena pro nejlepšího nováčka, sponzoruje
galerie Zillah Bell: Amy Hutsonová
Cena papírny Awagami: Jane Mowatová
Cena firmy Cranfield: Debby Akamová; Babs
Peaseová
Haighova cena: Ian Phillips
McCluresova cena: Michael Devereux
Cena Chrise Benefielda: Kelly Stewartová
Cena zakladatelů festivalu: Simon Tozer
Cena firmy Hawthorn Printmaker:
Anja Percivalová
Cena firmy Handprinted: Helen Murgatroydová
Cena firmy TPFramework: Moira McTagueová

Tuš Brusel 2019

Brusel/Belgie
Faculté d’Architecture
La Cambre-Horta ULB
(6.–12. 5. 2019)
Týden tuše v Bruselu (Semaine de l’Encre)
spojoval konference a workshopy na téma
současné umělecké práce s tuší, které se
konaly v Auditoire Victor Bourgeois a v Espace
Architecture na Faculté d’Architecture La
Cambre-Horta.
Týden teoretických a praktických akcí zkoumal
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úsilí o dosažení abstrakce v kaligrafii a malbě
se zvláštním zřetelem k čínskému písmu,
přičemž nabídl příležitost bezprostředního
setkávání mezi veřejností a pozvanými umělci
a vědci. Tato putovní akce (Benátky 2018)
funguje jako společný podnik umělců
pracujících s tuší, kurátorů a akademických
nebo kulturních institucí v hostitelské zemi.
Zároveň se konala výstava 50 umělců
kombinujících současnou kaligrafii a krajinomalbu Psaná krajina/malované písmo (Paysage
écrit/Ecriture peinte), kde se shromáždili
autoři s nejrůznějšími kořeny, kteří pracují
s tuší a papírem jako hlavními nástroji, (de)
konstruují kaligrafickou geometrii, zabývají se
dekódováním a psaním krajiny nebo experimentují s jazykem a gestem. Uspořádání
výstavy se řídilo tím, jak se každý současný
literát nebo lettrista odchyluje od tradičních
uměleckých praktik, aby prozkoumal cesty
abstrakce. Výstava byla rozdělena na dvě části,

jedna se věnovala přírodě a druhá kultuře, jež
vychází ze základů čínské krajinomalby: že
krajina není viděná ani namalovaná, ale
přečtená nebo napsaná. Různorodost přírody,
hor a řek umožnila, aby se na výstavu dostala
řada experimentů s materiálností, nástroji
a gesty psaní, mezemi čitelnosti nebo
pochopením a geometrií tuše a vody.
Na akci se podílely čtyři satelitní organizace:
galerie a prostor pro umělecké rezidenční
pobyty Odradek s výstavou Současné tuše
(Contemporary Inks) o tuši a mezikulturním
dialogu mezi čtyřmi odborníky na tuš z Východu a Západu; umělecké prostory Garage
Cosmos a ArtWeCare a také Královské
umělecko-historické muzeum s výstavou
Dojmy z kamene (viz PR).

Haugesundský
mezinárodní festival
uměleckého tisku z výšky
Haugesund/Norsko
Haugesundské muzeum výtvarných
umění
(10. května–4. srpna 2019)
Od roku 2008 se sběratelská strategie
Haugesundského muzea výtvarných umění
zaměřila konkrétněji na tisk z výšky. Jeho

Medwayský festival
grafiky
Rochester/Velká Británie
různé lokality
(7.–23. 6. 2019)

↑) Idun Baltzersenová, Norsko – Výkřik v lese,
2018, woodcut printed on textile, collage,
2,600 × 2,600 mm, hlavní Seglemova cena

sbírka obsahuje díla ze všech koutů světa, čímž
klade tvorbu norských umělců do širšího
kontextu. Aby vzbudilo pozornost a zájem
v oblasti umění, město Haugesund pořádá
festival věnovaný umění a tisku z výšky jako
umělecké formě. HIT (Haugesund Internasjonale Tresnittfestival) je první norský mezinárodní
festival tisku z výšky. Jeho cílem je oslavovat
tradici a inovace v rámci této techniky: dřevorytu a linorytu. Jedná se o žirovanou výstavu
otevřenou všem výtvarníkům. Držitel první
ceny je vyzván, aby v roce 2021 uspořádal
v místním v muzeu samostatnou výstavu.
Festival Avtrykk (Otisk) je celostátní festival
umění, který pořádají umělecká společnost
Haugesund Kunstforening a sdružení Norske
Kunstforeninger v souvislosti s jejich každoročním setkáním, a to v roce 2019 v Haugesundu.
S tématy o grafickém umění a „umění
zpřístupňovat umění“ se Avtrykk zaměřil na to,
jak lze široké veřejnosti usnadnit zapojení
do současné kultury.
Oba festivaly společně sestavily program,
který zahrnoval rozmanité vzdělávací aktivity
pro děti i dospělé, workshopy, semináře
a doprovodné akce s místními lidmi, kteří se
pohybují v oblasti umění a kultury.
Ocenění HIT 2019
Porota: Rita Marhaugová, Thomas Kilpper
a Cecilie A. Størksonová
Seglemova cena (100 000 NOK), sponzorovaná rejdařem Trygvem Seglemem: Idun
Baltzersenová, Norsko, Výkřik v lese (Rop
i skogen), 2018, dřevoryt na látce, koláž,
2 600×2 600 mm
Cena HIT (50 000 NOK), sponzorovaná
Haugesundským muzeem výtvarných umění:
Ciara Phillipsová, Velká Británie, Kdykoli je tu
návrh, je tu návrh (Every time there is
a suggestion there is a suggestion – Gertrude
Stein [1914]), 2018, tisk z výšky, sítotisk,
monotyp, 2 400×1 200 mm
Cena Goa (30 000 NOK), sponzorovaná
Haugesundskou uměleckou společností:
Džajíta Čatterrdžíová, Indie, Žlutá cesta 1–4
(Yellow Journey 1–4), 2018, barevný dřevořez,
různé formáty
Čestná uznání: Ragna Misvær Grønstadová,
Norsko; Wu Ťien-tchang, Čína; Douwe Mulder,
Nizozemsko; Per Kristian Nygård, Norsko

Medwayský festival grafiky oslavuje silnou
místní tradici grafické tvorby a širší kulturní
krajinu. Jeho čtvrtý ročník byl rozsáhlejší než
všechny předchozí, konalo se 51 událostí na 16
místech. Akce a aktivity dvoutýdenního
festivalu umožňují předvést některé z nejlepších místních grafik, lidem všech věkových
kategorií a schopností vyzkoušet si širokou
škálu tiskových technik a také zdůraznit
fascinující dějiny tohoto média.
Při příležitosti 150. výročí úmrtí Charlese
Dickense uspořádala Rochester Art Gallery
speciální výstavu grafiky. Výtvarníci byli
prostřednictvím veřejné soutěže vyzváni, aby
vytvořili nový titulní list nebo ilustrace pro
Záhadu Edwina Drooda, jeho nedokončený
temný román, zasazený do smyšleného
Rochesteru. Vybrané grafiky byly vystaveny
vedle viktoriánských pokladů v Guildhall
Museu.
Na speciální třítýdenní výstavě START:
Základky tisknou pro festival vystavovalo více
než 200 žáků z místních základních škol
grafiky inspirované poklady z Guildhall Musea,
např. místními historickými krajinomalbami
nebo mincemi. Vedle každé žákovské práce
bylo vystaveno umělecké dílo inspirované
stejným tématem a vytvořené profesionálním
výtvarníkem.
Vybrané workshopy:
Monotyp z texturované polyesterové fólie
True Grain: Na tento mimořádný materiál jsou
naneseny průsvitné vrstvy barev a přeneseny
na papír v tiskovém lisu. Nabízí okamžitý,
aktivní a rafinovaný způsob pro nejrůznější
pokusy.
Tisková technika Gelli: Flexibilní varianta
monotypu, univerzální metoda využívající
pružnou gumovou desku. Skvělá pro přírodní
motivy, textury, šablonový tisk a vrstvení barev
k vytvoření krásných obrázků a vzorů.
Mokulito – litografie z dřevěných desek:
Alternativní litografická technika, kdy je
tisková forma vyrobena z překližky namísto
z kamenného bloku. Dřevěné desky lze
vyřezávat i na ně kreslit a tím vytvářet
kontrastní linie a textury.
Sítotisk z jednoho síta: Nejrychlejší a nejjednodušší technika sítotisku, kdy je na síto
nakreslen návrh, naneseny barvy a ty jsou pak
protlačeny tříčem na papír.

16. výroční festival
grafiky tištěné parním
válcem

San Francisko/USA
San Francisco Center for the Book
(22. září 2019)

Festival grafiky tištěné parním válcem, který
pořádá SFCB, je celodenní veřejná událost
s tématem grafiky a autorské knihy, která
zahrnuje bezplatné aktivity vlastnoruční
tvorby grafiky a autorských knih, ukázky práce,
50 prodejců uměleckých děl a řemeslných
výrobků, prohlídky galerií a ateliérů atd.
Během festivalu se tisknou linoryty pomocí
sedmitunového parního válce Buffalo
Springfield 1924 přímo na vozovce Rhode
Island Street. Hotové grafické listy od pozvaných umělců (900×900 mm) se poté prodávají
za 500 $ a listy vytvořené návštěvníky
(prvních 50 lidí, kteří se přihlásí o možnost
navrhnout a vyrýt si vlastní matrici 230 ×
305 mm) se prodávají za 40 $; výtěžek jde
ve prospěch San Francisco Center for the Book.
Zvláštní host: Od roku 2006 je projekt
Brooklyn Art Library nazvaný Skicák (Sketchbook) platformou pro kreativní jedince, kteří
se chtějí podělit o svůj příběh. Jeho prostřednictvím se spojily tisíce výtvarníků z celého
světa, od amatérů po profesionální ilustrátory.
Projekt s více než dvěma miliony jednotlivých
„autorských knih“ je globálním zdrojem
kreativity. Do Kalifornie na festival přijel jeho
knihobus (Bookmobile), který pojme asi 1200
svazků.

Setkání kultur
Japonsko-australské
sympozium o grafice

Sippy Downs/Austrálie
University of the Sunshine Coast
(21.–22. 9. 2019)
Dvoudenní sympozium poskytlo prostor pro
předkládání problémů, myšlenek a výzkumu ze
sféry grafiky a k diskusi o nich, a to prostřednictvím setkávání vědců, výtvarníků a zástupců
kulturních institucí během přednášek,
panelových diskusí a rozhovorů s umělci.
Sympozium probíhalo současně (19. září–10.
listopadu 2019) s mezinárodní výstavou
Grafiky kjótského stylu hanga: Japonsko
a Austrálie 2019 v regionální galerii v Caloundře.
Hlavní přednášky: Acuhiko Musaši: Akira
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↑) Janet Parkerová-Smithová – Plynutí, 2019, šest
barevných sítotisků se třpytkami. Photographic
credit: Janet Parker-Smith, Sydney, New South
Wales

Kurosaki, vývoj ukijoe a dřevořezů; Jan
Hoganová: Poetika proudění, prolínání hmoty,
paměti a grafiky
Panelové diskuse: Politická korektnost: grafika
a společenské změny; Nalezeno v překladu:
příběhy kulturní výměny; Cit pro místo:
materiálnost a postupy v současné grafické
tvorbě; Odlehlé stránky: grafika jako sporné
území

5. sympozium Rocky
Mountain Printmaking
Alliance
Změna postoje
Salt Lake City/USA
University of Utah
(9.–11. 10. 2019)

↑) Elpitha Tsoutsounakisová (návrh/grafika),
Chantal V. O’Keeffeová (autorka textu) – Co jsem
se naučila od babičky, exponát z projektu Vlakové
traktáty 2019 (Train Tracts)

Současná grafika překračuje mnohé hranice,
protože se snaží transformovat a uskutečnit
velké množství myšlenek. Cílem tohoto
sympozia bylo zahájit dialog o transformační
povaze současných přístupů k tvorbě grafiky;
a to zkoumáním nových technik, inovativních
směrů a koncepcí nebo vytvářením nových
způsobů šíření.
Jedním z hlavních přednášejících byl Shaye
Remba z losangeleského Mixografia Workshopu. Mixografia je určitým způsobem jedinečná
v tom, že vyvinula techniky pro vytváření
trojrozměrných grafik během nabírání
a lisování papíru.
Univerzitní galerie Gittins hostila také 2.
celonárodní žirovanou výstavu prací na papíře
PaperWest. Výstavy související s grafikou se
konaly i v několika dalších galeriích v Salt Lake

City (dále jen vybrané): Poiesis je řecký
filosofický pojem, který odkazuje na tvůrčí
proces nebo činnost, při které člověk vytváří
něco, co dosud neexistovalo. Tato výstava
představovala umělce, kteří při tvorbě
uměleckého díla přesahují hranice dvourozměrného povrchu, a často pod jejich rukama
vzniká trojrozměrný předmět. Transkontinentální železnice – existují zřejmé výhody
plynoucí ze železničního spojení východu
a západu USA, ale za jakou cenu? Ničení
životního prostředí, vykořisťování dělníků,
vysídlování původních obyvatel, …; O řemesle
a síle tisku – tato přehlídka si dala za cíl
vyvolat přímou konverzaci o tom, jaké to je,
existovat v tomto moderním světě jako
výtvarníci a grafici a jak každý z nás hledá
způsob, aby naše práce zůstala aktuální
i po dokončení akademického vzdělání. Každý
umělec putuje prostorem zkušeností jako
tvůrce grafiky, zatímco sílí jeho role jako
majitele podniku, aktivisty, učitele či léčitele.
Vlakové traktáty – jedná se o sérii dvanácti
putujících knih, traktátů, které vyrazily
na cestu ze stanic společnosti Amtrak v únoru
2019. Každý traktát, příběh o pohybu a spojení
svázaný do tištěného svazku, vznikl ve spolupráci mezi spisovatelem a grafikem.

PrintEXPO

Austin/USA
Blue Genie Big Top
(2. února 2019)
Posláním sdružení PrintAustin pro austinskou
uměleckou komunitu a galerie je sdílet nadšení
pro tvorbu grafiky tím, že pomáhá galeriím
spravovat, vystavovat a propagovat práce
na papíře a zapojit širší publikum prostřednictvím vlastních rozhovorů s umělci, autogramiád, panelových diskusí, ukázek práce a na tisk
zaměřených happeningů. Sdružení bylo
založeno v létě 2013.
Jeho každoroční veletrh grafiky PrintExpo
poskytuje příležitost místním, americkým
i zahraničním umělcům, galeriím a prodejcům
šířit své práce mezi zkušenými i začínajícími

Během veletrhu je vystaveno výměnné
portfolio: Grafici všech profesních úrovní
mohou zaslat grafiku v nákladu 12 výtisků.
Deset výtisků je náhodným výběrem rozděleno
mezi ostatní účastníky, dva zbývající exempláře
od každé grafiky si PrintAustin ponechá a pak
prodá, čímž získává finanční prostředky
na svou činnost.

Woolwichský veletrh
současné grafiky

Woolwich (Londýn)/Velká Británie
Royal Arsenal
(7.–10. 11. 2019)
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↑) Louisa Boydová (jedna z vystavujících) – Platónská tělesa, sochy z papíru, lept, mramorovaný papír

Kontaktní adresa

Veletrh současné grafiky ve Woolwichi je
jediným veletrhem v Londýně, který se
soustředí výhradně na současnou grafiku, a je
největším svého druhu ve Velké Británii. Koná
se v působivé bývalé továrně na papírové
nábojnice Royal Arsenal.
Každý rok veletrh s více než 500 specializovanými umělci a vystavovateli oslavuje každý
aspekt grafiky – od leptu a litografie přes
dřevotisk po sítotisk, vzrušující nastupující
talenty se tu řadí po bok ostřílených praktiků,
jako jsou Grayson Perryová, Tracey Eminová
a Norman Ackroyd. Doprovodný program
aktivit a akcí vedených odborníky nabízí
návštěvníkům všech věkových kategorií pohled
do grafické praxe a na co se zaměřit, když
začínají budovat svou vlastní sbírku.
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Projekt se koná za podpory
Státního fondu kultury České republiky

sběrateli. Večer před zahájením veletrhu se
koná ples grafiků.
BinFest, pořádaný souběžně s veletrhem, je
prodejní akce, kam umělci mohou dodat
originální grafiky na pěnové podložce
a zabalené do plastové fólie, aby jimi sběratelé
mohli listovat.

