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↑)

Jan VIčar, Z cyklu Hold (Vlna), 2017,
reliéf do PVC, 200 × 250 cm
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
předkládáme vám nové číslo Grapheionu, v němž najdete zprávy o reálných setkáních na
výstavách i o jednom, které se odehrálo on-line, protože nás covidová pandemie ještě zcela
neopustila; naopak, zdá se, že zatím se k tomu příliš nemá. Politikové a hygienici nicméně
usoudili, že uzavřít galerie a muzea bylo naprosto kontraproduktivní, takže tentokrát
nemusíme přinášet zprávy o tom, co by se bývalo možná stalo, kdyby to bylo možné, nýbrž
o tom, co se skutečně stalo a jaký byl přínos těch akcí a událostí.
Začněme setkáním, které se odehrálo on-line předloni v Bělehradě jako pokus, jak nahradit
osobní kontakty internetovou platformou, na níž se sejdou diskutující z mnoha zemí. Měla
název Sympozium Printmaking at/behind the Edge, Bělehrad, 2020. Neboli volně přeloženo:
Grafika „na hraně“ či „za hranou“. Na hraně či za hranou čeho se grafika (možná) ocitla, se
čtenář dozví z mnoha příspěvků, z nich bylo těžké vybrat, na webu:
https://www.grafickikolektiv.org/html/en/
Barbora Kundračíková připravila zprávu o letošních evropských akcích, které navštívila
v Krakově (Mezinárodní trienále grafiky) a ve slovinské Lublani, přehlídku, která se sice stále
jmenuje mezinárodní bienále grafického umění (Biennial of Graphic Arts), i když už mnoho let
směřuje spíše k výtvarnému umění jako takovému a udržuje s původním názvem spojení jen
velmi volné. Svou cestovní zprávu doplnila o významnou akci tuzemskou Tabook, událost, která
město Tábor, v němž se každoročně koná, promění v neformální setkání a festival výtvarníků,
ilustrátorů, drobných nakladatelů a fanoušků knižní tvorby v malých nákladech.
Jejím dalším příspěvkem je rozhovor s polským grafikem Karolem Pomykałou, v němž se
mnohokrát na mezinárodní scéně oceněný polský grafik vyjádří k současné situaci v polském
umění a grafice, i ke své vlastní tvorbě.
Letošní udělení Ceny Vladimíra Boudníka se odehrálo ve znamení finále mezi Janem
Vičarem a Miloslavem Polcarem, kdy se porota rozhodla cenu udělit Janu Vičarovi. Oba finalisté
proto dostanou prostor k prezentaci své tvorby. Jan Vičar také v rozhovoru, v němž se čtenář
dozví, jak uměleckou dráhu ovlivňuje tvůrčí neklid a potřeba vystavit se cizímu kulturnímu
prostředí. Tvorbu Miloslava Polcara představí komentář k jeho výstavě v galerii Václava Špály
v Praze.
Grapheion přináší také podrobnou zprávu o Mezinárodním bienále současné grafiky v TroisRivières v kanadském Quebeku, kde tato přehlídka proběhla už podvanácté. Zatímco se
krakovského trienále nezúčastnil ani jeden autor z Česka nebo ze Slovenska, tady měly obě
země aspoň po jednom účastníku.
Mimořádně mě těší, že můžu na stránkách Grapheionu představit grafické umění z Kuby.
Stalo se tak díky Sandře Ramosové, která – předtím, než se nakonec rozhodla žít v USA – byla
dlouhá léta, vedle své vlastní tvůrčí činnosti, také organizátorkou mnoha výstav současné
kubánské grafiky, motorem těchto aktivit doma, a nyní je jím i v zahraničí.
Novou přispěvatelkou Grapheionu se stala Eva Čapková, autorka monografie Oldřicha
Hamery, o níž referoval v minulém Grapheionu Jiří Bernard Krtička. Krutou hrou osudu jí ale
připadl úkol připomenout úmrtí Oldřicha Hamery, k němuž mezitím došlo. Vybrala pro české
vydání Grapheionu jeden z jeho dosud nepublikovaných textů pojednávající o jeho spolupráci
s Jiřím Kolářem a svědčící o Hamerově vypravěčském talentu.
Vzhledem k tomu, že Eva Čapková působí profesně v Mnichově, seznámí čtenáře Grapheionu
s výstavou kreseb Gerharda Richtera, která proběhla v tamních Grafických sbírkách, kde často
probíhají i výstavy kreseb a příbuzných médií.
Vzhledem k tomu, že Národní galerie v Praze jen zřídka kdy pořádá výstavy ze svých
grafických sbírek, věřím, že přehlídka Dřevo/řez udělala radost všem, kdo se oboru věnují jak v
praktické, tak v teoretické oblasti. O grafické tvorbě v období secese, symbolismu a avantgardy,
realizované z dřevěných tiskových desek a představené na této výstavě přinese zprávu a
zamyšlení další nová přispěvatelka Lenka Kahuda Klokočková.
Poslední jmenované připadl také úkol sestavit Kroniku událostí a nahradit paní Olgu
Frídlovou, která se tomuto úkolu už bohužel pro jiné pracovní vytížení nemohla věnovat. Rád
bych paní Olze za dosavadní spolupráci (a sounáležitost se značkou Grapheion už z dob, kdy jej
připravovala Simeona Hošková) na tomto místě poděkoval.
Ani v tomto vydání Grapheionu nesměla chybět bilance jediné přehlídky současné české
grafiky Grafika roku 2020. Komentuje ji předseda komisí Zdeněk Freisleben.
Letošní vydání Grapheionu, jak doufám, obsahuje zajímavé informace, stejně jako materiál
k zamyšlení, a využívá faktu, že jde o elektronické médium, kdy je při jeho sledování možné,
resp. žádoucí hledat a najít další informace o akcích nebo jednotlivých autorech na internetu.
Věřím, že už žádnou politickou garnituru v budoucnu nenapadne zavírat výstavy umění,
když se znovu prokázalo, jak blahodárné je jejich působení, a to nejen proti covidu.
								
Ondřej Michálek
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SYMPOZIUM
PRINTMAKING AT /
BEHIND THE EDGE
BĚLEHRAD, 2020
ONDŘEJ MICHÁLEK

V roce 2009 uspořádalo Sdružení srbských grafiků
(www.grafickikolektiv.org) v Bělehradě sympozium
s názvem Printmaking on the Edge a pozvalo na ně
13 umělců, aby přednesli své příspěvky a účastnili se
dalších neformálních debat. Mimořádně srdečné přijetí
místní grafickou komunitou zahrnovalo také návštěvu
Akademie výtvarných umění, společného i individuálních
ateliérů. Grafické sdružení disponovalo tehdy i vlastní
galerií v centru Bělehradu, jehož duší byla a je
paní Ljiljana Cinkul. Společný výstavní prostor se však
dnes už nalézá jinde.
Sdružení bylo založeno už roku 1949,
takže sympozium bylo současně oslavou 60 let jeho existence. V galerii se
za tu dobu vystřídalo mnoho známých
umělců; vystavovali zde např. Marc
Chagall, Victor Vasarely, z českých a
slovenských můžeme jmenovat např.
Jiřího Andrleho, Albína Brunovského
nebo Dušana Kállaye. Galerie se však
nesoustřední jen na grafiku; v 60. le-

tech se tu uskutečnil například první
happening; ostatně, galerie byla vždy
otevřena aktuálnímu dění a experimentu. Díky svému avantgardnímu programu se stala významným centrem volné
grafiky v kontextu bývalé Jugoslávie.
Nedávné proměny, politické a ekonomické, však další činnosti galerie
nepřály a kvůli restituci její činnost
roku 2018 zanikla, respektive se přesu-

nula do virtuálního prostoru pod názvem Gallery in Motion. V roce 2019 se
však sdružení podařilo získat nový prostor o ploše 360 m2, kde bude možné
pořádat výstavy, včetně těch stálých,
workshopy, schůze atp. Do přípravy
nového prostoru a realizace jeho možností se však nedávno promítla anticovidová opatření, která všechny naplnila
nejistotou, respektive ponechala jedinou možnost setkávání se formou
on-line. A tak se sdružení rozhodlo
uspořádat pokračování sympozia
z roku 2009, tentokrát s názvem
Printmaking at / behind the Edge.
Organizátoři vyzvali 45 umělců a teoretiků ze 17 zemí, aby se účastnili výměny myšlenek a názorů, kriticky hodnotících současnou uměleckou grafiku.
Položili jim tyto otázky:
Jaká je situace grafiky dnes, v roce 2020?
Překročila grafika pomyslnou hranici
oboru a obsadila jako médium nový
prostor? Jaká je role grafiky, pokud jde
o estetiku, etiku a komunikaci v kontextu
umění v období globální krize a změn?
Jaké jsou možnosti uplatnění a postavení
grafiky v kontextu autorského pojetí,
kurátorské praxe ve vaší instituci a vašem
profesionálním okolí? Jaký je význam
mezinárodních bienále a trienále věnovaných grafice?
Není možné v tomto přehledu uvést
všechny diskutující, respektive autory
příspěvků, a tak se soustředím jen na ty,
jejichž texty se vyjadřují k obecným
otázkám.
Lidia Anastasjević, srbská umělkyně žijící a tvořící v Londýně je autorkou
instalace Báseň o lásce, v níž figurují
nábojnice s vyleptanými jmény obětí
bombardování Srbska letadly NATO.
Jde tedy jen o vytvoření matrice, z níž
se žádný otisk nepředpokládá.
Mnoho účastníků sympozia, mezi
jinými také Irma Balakauskaite z Litvy,
vnímají grafiku především v jejím
interdisciplinárním pojetí. Ve svém příspěvku zmiňuje také důležitost názvu
díla, jenž je nejen komunikačním mostem mezi umělcem a divákem, ale také
vyjádřením vztahu mezi obrazem
a textem, resp. jazykem. Slovo a obraz
mohou v tomto případě být i v rozporuplném vztahu.
Zajímavý příspěvek do diskuse zaslal belgický grafik Michel Barzin. Ve
stručném přehledu historie připomíná,
že už Toulouse-Lautrec tiskl své grafiky
jen v omezeném nákladu a že Pierre
Alechinski grafiku otevřel osvobozenému gestu. I další umělci grafiku vyvázali
z povinnosti multiplikovat obrazy
a z této možnosti učinili jen jakýsi

↖↑) Lidija Anatanasijević,
Báseň o lásce, 1999/2000,
instalace, leptané nábojnice,
tráva, zvuk
↓) Michel Barzin,
Letící strom, 2011–2014,
lept, suchá jehla, litografie,
rozměry neuvedeny
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↗) Jacek Szewczyk,
		Muka, 2016, lept, 59.5 × 79,5 cm
↑) Deborah Wye,
Plakát na výstavu Thinking Print: Books to Billboards, 			
1980–1995 v Muzeu moderního umění v New Yorku roku 1996

bonus či přidanou hodnotu. Vzápětí se
Michel Barzin pouští do zásadní kritiky
současné praxe: je už příliš mnoho ateliérů grafiky, v nichž se jen reprodukují
banality, zdůrazňuje se technika, a nikoli smysl práce. Hrajeme si na umělce,
vyměňujeme si recepty, zkoušíme nové
triky, děláme bio-lepty… Cestu z této
povrchnosti vidí ve větší náročnosti,
k níž musí dospět všichni, kdo se grafického provozu účastní: pedagogové,
členové komisí a především samotní
autoři. Barzin odmítá sektářství a dává
přednost hledání „ducha“ oboru a jeho
filozofie. Předpokládá, že nejlepší příležitostí k pokroku jsou mezinárodní přehlídky, kde by ale raději viděl spíše kvalitu než kvantitu nebo zahledění oboru
do sebe. Všechny Barzinovy kritické
připomínky k současné praxi se odvíjejí
od poukazu na nedostatek kritického
myšlení.
Mnozí autoři příspěvků jsou současně pedagogy na vysokých uměleckých
školách, takže vidí roli grafiky v celistvosti uměleckého provozu. Sanja Tomić
působící na Královské akademii umění
v Antverpách nesdílí názor, že by se
současná grafika ocitla na nějaké hraně
nebo za ní a domnívá se, že „za hranicí“
vlastně stále byla během své dlouhé
historie – technologicky i esteticky,

v jakési kontinuální redefinici jak své
identity, tak své role v kontextu umění.
Připomíná, že má-li současná grafika
problémy se svou kvalitou, má je také
umění jako takové. Nestačí jen stále
rozšiřovat pole uplatnění grafiky, protože se v příliš širokém záběru snadno
ztratí cesta, po níž jsme chtěli jít. Je
třeba si také uvědomit, že vývoj nezahrnuje jen inovace, ale i předchozí znalosti a praxi. Jako příklad atraktivního
uplatnění grafiky uvádí svůj pedagogický projekt Billboardy (https://billboard-project-antwerpen.com).
Polský grafik a pedagog Jacek
Szewczyk chválí situaci na uměleckých školách v Polsku, o níž svědčí četná ocenění, která si polští grafici odnášejí z mezinárodních přehlídek, ale
současně lituje, že polský umělecký trh
je příliš malý a že muzejní kurátoři grafiku vesměs ignorují.
Teoretik Slavko Timotijević přemýšlí
o tom, jak by se měl umělec vyrovnat
s tlakem současného diskurzu a současně dospět k přesvědčení, že jeho
cesta je správná, protože ho přivádí
k vlastní identitě. Toto dilema je společné pro teoretiky i umělce. Důležitými opěrnými body jsou podle Timotijeviće křižovatky, na nichž se umění
vydává novou cestou. A od těchto křižovatek je potom třeba odvodit vědomí
nových hodnot i okolnosti diskursu.
Jinou věcí je fakt, že osobní názorové
proměny se nekryjí se změnami obecného paradigmatu.
Rozsáhlý příspěvek do debaty zaslala teoretička Breda Škrjanec. Má charakter eseje, v němž autorka stručně
charakterizuje důležité momenty ve
vývoji grafiky. Ve 20. století ztratil obor
svůj intimní charakter a díky nástupu
levných technologií (např. linoryt)
mohla jeho produkce směřovat k širšímu publiku. Jako jedno z nejvýznamnějších děl meziválečného období jmenuje Picassův hlubotisk Minotauromachia z roku 1935 a jako nejdůležitější
událost počátek kontinuity mezinárodních výstav grafiky, počínaje přehlídkou Bianco e Nero v Luganu roku 1950
nebo výstavou Xylon, již uspořádala
mezinárodní společnost dřevorytců založená roku 1953. Roku 1955 následovalo bienále v Ljubljani a brzy přibyly další přehlídky v Krakově. Tokiu, Fredrikstadu, Varně, Cincinnati a jinde. Svého
času pamatovalo na grafiku i bienále
v Benátkách a udělovalo v tomto oboru
ceny. Významným mezníkem ve vývoji
grafického umění byla v roce 1996
výstava v Muzeu moderního umění v
New Yorku Thinking Print. Bilancovala

posledních 15 let umění tisku, především období 1980–1990. Vedle tradiční
produkce uvedla i plakáty, billboardy
nebo potisky triček a také nová témata:
jazyk, tělo, fotografie, politika nebo
historie. Vedle amerických umělců zde
vystavili svá díla také například
Anselm Kiefer, Georg Baselitz, Lucian
Freud nebo Mimo Paladino. Výstava
dosvědčila, že posledních 15 let bylo
pro grafiku velmi plodným obdobím.
Její tradiční hranice se rozmlžily, protože přijala do svého repertoáru také společenská a politická témata. A přinesla
i zprávu, že se napříště součástí jejího
vyjadřovacího potenciálu stane digitální zpracování obrazu. Breda Škrjanec si
dále všímá proměny, která nastala
přibližně v polovině 90. let, kdy na pole
umění nastoupila nová generace. Ta
místo termínu styl, který odkazuje
k formálním charakteristikám, dává
přednost termínu strategie, protože ta
lépe vyjadřuje komplexnost uměleckého myšlení a plánování. U děl této generace je běžná absence jednotného
vyjadřovacího stylu. Mluví se o individuálních přístupech, osobní poetice a
mnoha možnostech tvůrčích cest. Nelze
už mluvit o hierarchii, nýbrž o koexistenci, pluralitě a decentralizaci. V závěru svého příspěvku Breda Škrjanec vyjadřuje přesvědčení, že oddělujeme-li
příliš jednotlivé umělecké obory – malbu, plastiku nebo grafiku – nedospějeme k podstatě současného umění. Tím
je právě multidisciplinarita a vzájemné
obohacování oborů.
Kanadské teoretičky Jo Ann Lanneville a Élisabeth Mathieu připomínají
hybridní podstatu současné grafiky,
v jejímž rámci se může umělec vyjádřit
nejlépe. Jde o transdisciplinaritu, která
grafické umění vyvazuje z příliš rigidních schémat minulosti: suverénně
vystupuje do prostoru a používá grafickou techniku k vytvoření jen jednoho
artefaktu. Současně si však autorky
kladou otázku, zda k vytvoření současného díla je opravdu třeba přerušit
kontinuitu s minulostí. A co je vlastně
ta „novost“?
Milena Maksimović Kovačević se
zamýšlí nad současným stavem nejen
grafiky, ale umění jako takového. Zatímco dříve byla díla interpretována
především po vizuální stránce, dnes se
zdá být důležitější koncept, intelektuální vklad i společenský rámec. Jako základní východisko – v záplavě možností
– vidí kresbu, která je nejen tvůrčím,
ale i interpretačním nástrojem. V kombinaci subjektivního i objektivního pohledu zmiňuje skutečnost, že společ-

ným jmenovatelem současného umění
je nejen hledání identity, ale i optimálního marketingového výkonu na malém nebo velkém trhu s uměním. Cituje
Nikolu Pešiće: „Dnes už možná nemá
umění nikdo rád, tedy kromě umělců…“.
Příspěvek kurátorek bienále v belgickém Liège Régine Rémon a Fany
Moens prezentuje vedle bilance předchozích výstav (dříve bienále, nyní trienále) i několik záchytných bodů, jež
současnou grafiku charakterizují. Stále
chce být autonomním uměleckým oborem (stejně jako kresba nebo koláž), je
pro ni typická formální různorodost
i opouštění donedávna platných definic. Tento poslední aspekt však představuje problém, pokud jde o pořádání
oficiálních výstav s jednoznačnými pravidly. Ta dříve například nepřipouštěla
monotyp, který je sice tištěným obrazem, avšak nereprodukovatelným.
Dnes se situace mění a poroty a organizátoři mezinárodních přehlídek dávají
přednost spíše faktu tisku před možností obraz reprodukovat. Pokusit se
najít společné jmenovatele současné
grafické tvorby je mimořádně obtížné,
avšak dá se vysledovat výskyt častějších témat. Na jedné straně dominuje
snaha o aktuální vyjádření k současné
době (často inspirované teoriemi kolapsu), někdy tragické, jindy humorné, na
druhé straně je to spolehnutí se na sílu
gesta. A mezi ně vstupuje tendence
zobrazení života nejbližšího okolí umělce v jakémsi návratu k intimismu. Mladou generaci umělců pak zajímá „dematerializace“ grafiky a také možnost
obohatit ji o performativní charakter,
kdy se do popředí zájmu dostává náhoda, která na sebe bere roli tvůrce.
Zatímco většina respondentů odpovídala na položené otázky volně a některé
i vynechala, Ruth Pelzer-Montada
působící na uměleckých školách
v Edinburghu odpověděla systematicky
postupně na všechny. U první otázky
Jaká je situace grafiky dnes, v roce 2020
autorka dělí problematiku na dva různé
pohledy: grafika v umění (print in art)
a grafika jako umění (print as art). První
skupinu tvoří grafická díla velmi známých umělců, přičemž grafická tvorba
je doplněním jejich aktivit v jiných oborech, a druhou představuje obrazové
médium s jeho specifickými technologickými kvalitami, které používají
umělci, kteří si říkají grafici. Podstatné
ovšem je, že oba tyto fenomény nemají
v kontextu současného umění stejnou
váhu. Tato marginalizace umění tisku
se táhne už od 17. století, přičemž je
zřejmé, že se o ni velmi často postarali
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↗) Mikael Kihlman,
Jozefa Street, suchá jehla,
rok vzniku neuveden,
83,5 × 69 cm

sami grafici. Ve svém příspěvku komentuje myšlenky mnoha dalších teoretiků
i umělců, takže zde musím čtenáře
odkázat na webové stránky sympózia.
Na otázku, zda současná grafika překonala nějakou hranici a ocitla se v novém prostoru, odpovídá otázkou, co
vlastně znamená v této souvislosti slovo
edge a dodává, že v angličtině výraz být
na hraně (okraji) něčeho znamená, že
někdo nebo něco je blízko bodu, za
nímž se stane něčím jiným, většinou
špatným. Výraz being on the edge of
one´s seat by se dal přeložit jako být ve
stavu maximálního vzrušení, v pozitivním i negativním smyslu.
Je zřejmé, že význam všech zmíněných idiomů zahrnuje úzkostný
a nebezpečný stav. Ruth Pelzer-Montada si pak klade další otázku: A co když
se vůbec nedá mluvit o hraně či okraji,
protože nikdy žádné neexistovaly?
Cituje Barbaru Balfourovou, která se
domnívá, že grafice, stejně jako jiným
uměleckým disciplínám, by prospělo
nesnažit se ji charakterizovat souborem definičních znaků a atributů,
nýbrž zabývat se její schopností vyjádřit,
co jiné obory nedokážou. Neboli nehledat to, co grafiku staví proti ostatním
oborům, nýbrž to, co ji s nimi spojuje.
Švédský grafik Mikael Kihlman se
zamýšlí nad současným stavem grafiky
a příliš optimistický není, i když na
mnoha uměleckých školách grafické
ateliéry stále ještě fungují. Fakt, že se
na mezinárodních výstavách umění
grafika nevyskytuje dává do souvislosti
s její nízkou cenou a malou atraktivitou jak pro bohaté sběratele, tak pro
muzejní kurátory. Vzdor tomu vyzývá
všechny grafiky: „Tiskněme dál!“

Jednou z platforem, na které Pomykała
jako profesionál spoléhá, jsou jeho webové stránky, na nichž nalezneme propojení jeho předchozí tvorby s obecnějšími postřehy ze současného světa umění. Vše na pozadí výjimečného kontextu
polské grafiky, která je již dlouho spojována s pokrokem a světovostí. K naší
úvaze můžeme přidat i řadu šťastných
okolností, z nichž má v současné době
prospěch zejména nastupující generace
umělců – rozsáhlá vzdělávací síť, existence jasně rozpoznatelných kreativních center a v tomto ohledu určitá horizontalita, která brání různým tenzím
typickým pro jiná, vertikálně organizovaná prostředí. I když i zde je možné
rozeznat kvalitativní vlny, je toto prostředí dostatečně koncepčně a ideově
podnětné a spíše zájem vzbuzuje, než
aby jej odrazovalo. Absolventi základních kurzů proto nemají tendenci z oboru odcházet. Naopak: vracejí se a zcela
přirozeně nabízejí to, co se možná naučili jinde. Jakou transformací tedy koncept umění za těchto okolností prochází?
Jaký je jeho vztah k uměleckému světu
na jedné straně a sociálnímu na straně
druhé? Co v této souvislosti znamená
řemeslo? A jakou oporu nabízí umění
současnému myšlení?

To, co kolem sebe vidím, potvrzuje, že
grafická tvorba zažívá renesanci. Tato
doména se neustále vyvíjí a mění před
našima očima, a co mě opravdu těší, je,
že stále více mladých umělců si jako
hlavní jazyk svého uměleckého výrazu
vybírá grafiku. Slovo, které bych použil
pro novou generaci, je kultivace – to by
platilo pro práci Kamila Kocurka, Anny
Trojanowské, Agaty Gertchen nebo Paweła Delekty, toho opravdu obdivuji.
Pokud jde o jména „učitelů“, okamžitě
se mi vybaví Leszek Kiljański, Marek
Basiul, Janusz Akerman, Jan Szmatloch,
Mariusz Pałka, Zbigniew Lutomski,
Krzysztof Tomalski, Henryk Ożóg, Dariusz Kaca, Sławomir Ćwiek a Mirosław
Pawłowski. A totéž platí pro umělecká
centra, jako je Akademie výtvarných
umění v Katovicích, Varšavě, Krakově,
Gdaňsku a uměleckých odděleních,
např. v Lublinu. Zajímají mě ale také
umělci z Thajska, Jižní Koreje, Japonska
a Číny, kde je jasně vidět silná vazba na
tradiční grafické techniky. Svět je nyní
dobře propojený, někdy už ani nelze
jednotlivá místa odlišit.

Pokud jde opravdu o onen „zvláštní nástroj“, k čemu je a jak nám slouží?
A dokážeme ho vůbec správně používat?
Tyto a mnohé další otázky i pochybnosti,
které se samozřejmě nemohou projevit
najednou, jsou v pozadí tohoto rozhovoru.

zde také pracujete jako pedagog. Jaké
jsou vaše cíle?

Studoval jste v Lublinu. V čem je ateliér
grafiky na univerzitě Marie Curie-Skłodowské výjimečný a proč? V současnosti

nu, užité grafice nebo na komerčním
trhu obecně. Mým cílem je tedy nabídnout co nejvíce tvůrčích přístupů a přizpůsobit je individuálním dispozicím
každého studenta. Tímto způsobem je
možné podpořit jejich tvorbu, aniž by
to omezilo jejich schopnost rozlišit a
uplatnit různá technická řešení. Není
to teorie! Sám se snažím mladou generaci umělců inspirovat linorytem a poukázat na jeho pozoruhodné kvality.
Proto společně s mými studenty často
vytváříme složité grafické návrhy založené na aplikaci a proměně tradičních
postupů.
Dobře, pojďme tedy rovnou k linorytu.
Proč Vás zajímá zrovna technika, která je
ze všech nejdostupnější?
Tuto otázku jsem si také mnohokrát
položil. Na jednoduchosti této techniky
je určitě něco magického. Láká mě skutečnost, že pomocí nejjednodušších
uměleckých prostředků mohu vybudovat obraz, který může být velmi komplikovaný. Rád maluji a kreslím a hodně
jsem vyřezával ze dřeva a kamene.
Technika linorytu svým způsobem
kombinuje vše, co na umění mám rád,
tj. kreativní činnost jako takovou.

KAROL POMYKAŁA/
MÝCH MNOHO
SMĚRŮ
GRAPHEION 2022
ROZHOVOR BARBORY KUNDRAČÍKOVÉ S KAROLEM POMYKAŁOU, 17. 10. 2021

Polský grafik Karol Pomykała (1985) je představitelem
generace, jejíž přístup ke grafice je v mnoha ohledech
revoluční. S jeho tvůrčí filozofií nemusíme souhlasit,
proti výběru linorytu jako techniky s největším
potenciálem můžeme mnohé namítnout, tím spíše proti
jejímu přizpůsobení strategiím nových technologií, ale
jen stěží můžeme popřít, že tento Pomykałův přístup je
korunován úspěchem. Především díky tomu, že nabízí
otevřenou syntézu zvolených výrazových prostředků.

Karole, polská grafika má bohatou historii a tradici. Jaká je podle vás současná
situace? Které osobnosti a která centra
byste zmínil jako nejvýznamnější, a na čem
by naopak mohl být eventuálně založený
mylný obraz o polské grafice?

V současné době jsem docentem na
Filozofické fakultě MCSU. Mým hlavním
cílem je povzbudit mladé lidi, aby přijali tradiční grafické techniky a kombinovali je s jinými nebo tzv. novými vizuálními formami. Tradiční grafickou dílnu
často omezují zastaralé techniky, které
se používají pouze jako čistá umělecká
forma výrazu. Podle mě je jejich potenciál mnohem širší. Vidím jejich obrovské
uplatnění, například v grafickém desig-

↑) Karol Pomykała,
Osobní prostor, 2020,
linoryt, 200 × 520 cm

Procházela jsem váš velmi bohatý web
a zaujala mě poznámka o chybě – že tato
technika neumožňuje udělat chybu.
Přitahuje vás na ní právě tato fatálnost?
Nemožnost udělat chybu je něco velmi
reálného. Co se jednou odryje, zůstane
tak navždy. Lze to přirovnat k práci
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v kameni. Jeden chybný pohyb dláta
může mít katastrofální důsledky pro
celou práci. Samozřejmě se můžete
pokusit připevnit ulomené prvky zpět,
ale já tento fakt vědomě ignoruji. O to
víc se soustředím na práci a vzrušení,
které ji provází.
Povězte mi ještě něco dalšího o Vaší
práci – o projektech, které vás nejvíce
potěšily, i o tom, co vás právě teď žene dál.
Inspiraci pro svá díla čerpám ze skutečných situací – z toho, co pozoruji kolem
sebe. Grafické listy jsou pro mě jakýmsi
osobním deníkem. Práce odrážejí emoce,
které na mě doléhají, a od nichž se
opravdu vše odvíjí. Neustále se vracím
k Changes a sérii One Direction. Pracoval jsem na nich v letech 2010–2013,
respektive 2018. Je to odstup pěti let
a stylistické změny, stejně jako ty koncepční, jsou jasně viditelné. V té době
jsem vstupoval do nových uměleckých
oblastí, kde jsem začal kombinovat rea-

litu s virtualitou. V obou sériích se zamýšlím nad událostmi a světem, který
nás obklopuje. Změny představují situace přímo související s mými zkušenostmi. Pracoval jsem s lepenkovými
krabicemi, protože jsem se tehdy pohyboval z místa na místo a v nich bylo
uloženo všechno, co jsem měl. Tyto
práce jsou velmi osobní. Na druhou
stranu v sérii One Direction působím
jako pozorovatel a poukazuji na problém individuální závislosti v konzumní společnosti. Zamýšlím se nad stavem člověka v dnešním světě, kdy jsme
neuroticky bombardováni reklamami,
informacemi, takzvanými truismy
a naše svoboda se sama stává nástrojem manipulace. Ptám se, jestli jsme
schopni se od toho všeho odtrhnout
a jít vlastním směrem. V mém aktuálním projektu se spojí vizualita obou

těchto rovin. Chtěl bych také pracovat
s barvou, která se v mé práci zatím
objevuje jen zřídka.
Jedním z mých „veřejných“ zájmů je
vytvořit otevřené studio ve Varšavě.
Chci vytvořit místo, kam by každý,
profesionál i amatér, student i kolega,
mohl přijít „ponořit se“ do grafiky.
A také pracuji na knihách, které budou
pojednávat o historii grafiky i linorytu,
v nichž se pokusím „uchopit“ své vlastní
strategie tisku. Jak vidíte, grafika je moje
skutečná vášeň – koluje mi v žilách.
Často zmiňujete osobnosti polského kontextu, které se věnovaly této specifické
formě linorytu, včetně Krzysztofa Szymanowicze, Grzegorze Mazureka a Stanisława
Bałdygy. Je pro vás toto spojení s minulostí
nebo spíše tradicí důležité?
Věřím, že znalosti a povědomí o minulosti ovlivňují naši budoucnost. Znalost
dějin umění je nesmírně důležitá. Připomíná mi jako umělci, kde jsou mé

kořeny a také mi umožňuje dívat se na
mou práci z určité vzdálenosti. Umělci,
o kterých se často zmiňuji, jsou spojeni
s lublinskou školou bodového linorytu.
Všichni hodně přispěli k vývoji této
techniky, ale jsou mi blízcí i osobně.
Jako student jsem navštívil výstavu
linorytu Krzysztofa Szymanowicze
a jeho dílo – působící až elektrizujícím
dojmem – mě velice oslovilo a změnilo
mé vnímání grafiky.
A co spojení se současností? Jste mimo
jiné držitelem hlavní ceny International
Print Triennial Society v Krakově.
Co si myslíte o podobných přehlídkách
a postupech současného umění?
Je důležité sledovat, co se v notorickém
světě umění děje, přesvědčit se na vlastní
oči o vlivu nových trendů a technologií,

nových způsobů grafické tvorby. V roce
2018 jsem získal Grand Prix na mezinárodním trienále grafiky v Krakově
a cítím se poctěn tímto vyznamenáním,
které mě současně mobilizuje k další
práci. I když jsou tyto typy výstav nebo
soutěží problematické, jasně ukazují
směry, kam se grafika vyvíjí. Je nicméně zajímavé, že tyto nové směry příliš
jasné nejsou. Můžete vidět projekty na
hranici oboru, ale také ty zcela zasazené do tradičních grafických technik.
Taková kombinace jasně dokládá všestrannost grafické tvorby a její obrovský potenciál. Přesto někdy pochybuji
o tom, zda bychom dokázali současnou
grafiku jasně definovat.
Co pro vás v této souvislosti znamená
práce s novými technologiemi, jako je
VR? Aktuálně je v Olomouci vystaven
One Direction 5, jeden z prvních, se
kterým jste tyto možnosti testoval. Není
nadšení pro ně někdy spíše zavádějící
nebo vyloženě nebezpečné?

↑) Karol Pomykała,
One Direction 5, 2018,
linoryt, 200 × 520 cm

Rád experimentuji a rozšiřuji obor.
Všechny tyto „hraniční“ aktivity a nejasná spojení mi umožňují přejít k tématům, která lze tradičními způsoby vyjádřit jen těžko. Při všech těchto činnostech je však základem dílna. Například
v instalacích – také One Direction 5
aktuálně vystaveném v Olomouci – kde
jsem kombinoval grafiku s VR animací,
je svět 3D animace kompletně modelován na základě linorytu. Zdá se, že
ponořením se do podivného světa grafické animace můžeme jít ještě hlouběji
do světa grafiky. Tato kombinace mě
překvapila a otevřela mi nová tvůrčí
pole. Nové technologie jsou však pouze
doplňkovými nástroji, které obohacují

umělecký výraz. Samotná technologie je
jen kuriozitou a potřebuje kreativní nebo
koncepční úpravu – jinak „nefunguje“;
jen potěší nebo zatemní svůj smysl.
Pro mě osobně je kombinace „starého“
a „nového“ zajímavá při rozvíjení různých
způsobů vidění a vnímání. Jsou to opravdu
různé nástroje, které generují různá
sdělení. Stojí podle vás tato složitost
za popisem „grafického vidění“, které
Dorota Folga-Januszewská spojuje
s dnešním světem? Je možné, že grafika
vlastně kolonizovala všechny ostatní
oblasti lidské tvořivosti?
Naše vnímání – stejně jako chápání
vizuality jako takové – se mění. Ještě
před 30 lety bylo úplně jiné než dnes.
Podívejte se na sociální média, která
současný životní nápor dokonce zrychlují. Pro mě jako umělce je kombinace
„starého“ s „novým“ velmi kreativní
a přínosná činnost. Když čerpáme ze
zkušeností z minulosti a kombinujeme
je s novými vymoženostmi, můžeme
najít neobjevené oblasti. Na začátku
spočívala role grafiky v duplikaci.
V dnešní době, kdy máme digitální
obraz, není původní bonus duplikace
tak důležitý. A ano, mohu souhlasit, že
grafika kolonizovala většinu oblastí
lidské kreativity – internet je toho
nakonec důkazem!
Myslím si však, že „grafické vidění“
odkazuje také k tvůrčímu procesu odvíjejícímu se od myšlenky. Slovo „grafika“
má skutečně mnoho významů, které se
týkají příliš mnoha oblastí našeho života. Mám pocit, že je stále těžší jednoznačně ji definovat.
Grafika je samozřejmě extrémně široká
oblast, pokrývající nejen doménu lidské
tvořivosti, ale také znalostí a komunikace.
Souhlasíte s tím, že to může být jeden ze
zásadních impulsů modernizace? Nebo
dokonce jinak: žijeme dnes v grafické
době?
Samozřejmě plně souhlasím, žijeme
v éře grafiky. Všechny „vizuály,“ které
nás obklopují, jsou odvozeny z grafiky.
Mám na mysli vše, co souvisí s internetem a také komerčními zprávami nebo
zábavou obecně. Balení produktů, oblečení, grafické návrhy na našich oblíbených sociálních médiích, televizi
a mnoho dalších jsou výsledkem vývoje
grafiky. Je zajímavé, že jsme nyní většinu
svého života přesunuli do digitálního
světa, což je jakési grafické prostředí.
Grafika neustále pohání vývoj a nutí
nás překračovat hranice poznání.

Umění samo o sobě má samozřejmě
hluboce filozofický podtext. Ve svých
příspěvcích a komentářích, včetně těch,
které jsou zveřejněny na vašem blogu,
často reflektujete konkrétní filozofické
momenty. Jaký význam pro vás má koncepční pozadí tvorby? Zajímalo by mě
například, jaké autory čtete, jaké filmy
nebo hry si vybíráte. Napadá mě Albert
Camus... Vidíte nějaké paralely mezi vaší
prací a výrazem ostatních?
Pro mě je samotný tvůrčí proces úžasným zážitkem a samotná tvorba mi připadá velmi očistná. Je to vnitřní potřeba vyjádřit se k tomu, co nás obklopuje
a vzrušuje. A úlohou umělce je přesunout tato témata do kontextu umění
a komentovat je. Albert Camus je pro
mě stále velmi inspirativní osobnost.
Jsem velkým fanouškem audioknih,
které při práci neustále poslouchám.
Mám rád knihy související s dějinami
umění, ale také ty na pomezí sociální
fantasy a sci-fi – od Stanisława Lema,
Kena Folletta a Roberta Jordana. Velcí
umělci jsou dobří učitelé a schopnost
porozumět jejich práci nám umožňuje
porozumět procesům, které ovlivňují
nejen vývoj umění. V současné době se
zabývám díly Giorgia de Chirica, Yayoi
Kusamy, Takashi Murakamiho, Magdaleny Abakanowicz, Felipe Pantona a Daniela Arshama.
Máte velice pokročilé webové stránky,
často se účastníte veřejných programů
a projektů, mimo jiné ve spolupráci s platformou Saatchi. Moje první otázka v tomto
ohledu se týká popularizace. Co to pro vás
znamená a jak zásadní je pro vaši práci?
Skrze zapojení do různých typů uměleckých projektů si stanovuji obtížné úkoly.
Mám rád výzvy. Některé z těchto projektů
mají navíc i vzdělávací aspekt. Myslím,
že popularizace tohoto druhu činnosti
prostřednictvím různých tvůrčích aktivit
na bázi umělecké spolupráce je velmi
důležitá. Vhodná prezentace práce jako
způsobu myšlení je navíc klíčem
k budování vztahů s publikem. Myslím
tím, že ukázka tvůrčího procesu, který je
často přehlížen, nás učí větší citlivosti.
Druhá otázka souvisí s vaší „každodenní“
profesí , kdy se soustředíte na reklamu.
Jak ji chápete? Jaká je podle vás funkční
kombinace jejích atributů (artikulace,
adresnost, dojímavost či pregnantnost)
s uměleckou tvorbou?
Dobrá reklama a umění mají mnoho
společného. Obojí je podmíněno oprav-

du dobrým nápadem. Moje zkušenosti
jako uměleckého ředitele marketingové
komunikace mi určitě pomáhají, když
chci mluvit o své práci a přemýšlet
o umění obecně.
Říkáte o sobě: „Jsem zamilovaný do linorytu a chci touto láskou inspirovat ostatní.
Roste zájem o grafiku, a tak jsem se rozhodl založit si virtuální studio, kde vás
s potěšením vítám. Chci, aby tato platforma sdružovala umělce, grafiky, začátečníky a profesionály, kteří chtějí rozšířit
a sdílet své znalosti z oblasti grafického
umění." Cítíte se být učitelem také mimo
univerzitní půdu?
Myšlenka vlastního virtuálního grafického studia je stará několik let a stále
na ní pracuji. Samozřejmě se nepovažuji za mentora. Více mi záleží na sdílení
mých omezených znalostí a zkušeností.
Rozvoj spolupráce při výměně znalostí
je také nejlepší způsob, jak vytvořit
něco dobrého i pro sebe sama.
Jakou roli přisuzujete umění, nejen grafice?
Současná filozofie o něm ráda mluví jako
o zvláštním nástroji, který nám umožňuje
zkoumat nejen realitu všedního dne, ale
i okolnosti naší existence. Má umění příležitost změnit svět?
Umění má často větší účinek, než si
představujeme. Umění a jeho význam
může velmi silně pohnout naším srdcem,
prolomit kulturní a jazykové bariéry
a dotknout se důležitých problémů.
Umění rozhodně mění svět; je to univerzální jazyk – alespoň já to tak vidím.
A poslední otázka: Je umění pevným místem, k němuž se vztahujete při všech
svých aktivitách, nebo je to jen dostatečně

široký rámec, který vám umožňuje svobodně přemýšlet v různých situacích?

Myslím, že je pro mě opravdu tím pevným bodem. Umění bylo v mém životě
vždy přítomné a doufám, že to tak
i zůstane. Zjistil jsem, že v kritických
situacích se automaticky uchyluji k umělecké tvorbě, která mi umožňuje se od
nich distancovat.
Karol Pomykała (1985) žije a pracuje ve
Varšavě. Studoval grafiku na univerzitě
Maria Curie Skłodowska v Lublinu.
Od roku 2014 tam pracuje jako asistent,
nyní jako docent. Od roku 2010 je také
uměleckým ředitelem Saatchi & Saatchi
ve Varšavě. Obvykle kombinuje principy
klasické grafiky a nové technologie.
Jeho velkoformátové tisky zachycují
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víceméně organizované scény. Jejich
tuhost narušují grafické prvky, stopy
řezů v linu a jejich zastínění přetiskem.
Výslednou nejednoznačnost ještě
umocňuje přesun obrazů do virtuálního
prostoru, v němž je divák nucen stát se
součástí davu, jejž původně jen pozoruje a posléze vnímá jako vzdálený a odlidštěný. Podstatnou součástí jeho díla
je prostor: „Prostor byl v mém umění
vždy přítomen. Věci, které ve svých dílech ukazuji, se týkají vnitřního, osobního a sociálního prostoru.“ Oscilace mezi
různými vrstvami, typy nebo vlastnostmi prostředí působí téměř halucinogenním dojmem – co nedokážeme přečíst,
se mění v objektivně nečitelné a naopak.

zásahy v průběhu procesu tisku, velké
formáty (kvůli nimž si neváhal sestrojit
speciální lis), nízký náklad, neortodoxní
podložky i způsoby adjustace – to vše
dělá z Vičarových prací v pravém slova
smyslu grafické obrazy, které mají skoro
vždycky charakter unikátu tak, jako
v případě malby.
Radek Wohlmut (výňatek z textu uveřejněného
na webových stránkách Jana Vičara)

↗) Karol Pomykała,
One Direction 5 – detail,
2018, linoryt, 200 × 520 cm

JAN VIČAR – LAUREÁT
CENY VLADIMÍRA
BOUDNÍKA
V ROCE 2021
Od druhé poloviny 90. let patří Jan Vičar k několika
málo mladým grafikům, kteří se pokoušejí rozhýbat
tuto poněkud unavenou výtvarnou disciplinu novými
impulsy. Charakteristickým rysem jeho tvorby je
spojení klasických technik s méně tradičními,
ba přímo experimentálními postupy.
Neustále proměňuje svůj výraz, v jednotlivých pracích zcela volně mísí prvky konceptuální, figurativní a abstraktní. Jeho typickým projevem jsou bohatě
strukturované tisky mimořádně velkých formátů, ovšem vedle toho občas
vytváří i drobné, minuciózně provedené listy. Jeho práce většinou mají narativní ráz, který ovšem nemusí být nutně spojený přímo s figurativním obsahem; často jde o příběh, který vedl ke
vzniku grafiky a je v ní implicitně obsa-

žen jako druhá obsahová vrstva, aniž
by byl přímo čitelný.
Marcel Fišer (text uveřejněný na webových stránkách
Jana Vičara)

Grafik Jan Vičar (1967) zaujímá na české
výtvarné scéně poměrně zvláštní postavení. Má klasické akademické školení,
ale není mu cizí senzibilita lidového
umělce. Vychází z tradic kraje svého
zrodu, ale včleňuje do svých prací inspi-

race z jiných zemí a kultur. Čas od času
přednáší na odborných vysokých školách, ale vedl i grafické kurzy ve věznici
nebo psychiatrickém ústavu.
Vičar je ale především tvořícím
umělcem. Prakticky od počátku balancuje na pomezí malířského a grafického
vyjádření. To je dáno i tím, že na akademii nejprve studoval v malířském ateliéru a teprve pak v ateliéru grafiky.
Z malování mu zůstala schopnost hledat
v oblasti volby námětu i po formální
stránce. Smysl pro experiment a technickou nekonvenčnost je do dnešní
doby jedním z jeho nejcharakterističtějších rysů. Odtud také jeho tendence
vybírat si pro své tisky nestandardní
podložky, a to jak z hlediska materiálu,
tak formátu. Kromě papíru tiskne i na
syntetické rouno, vatelín, nebo třeba
zahradní plstěné folie, které napíná po
malířském způsobu do rámů. Přestože
se zabývá především velkoformátovými
tisky z výšky, jimiž si získal jméno
v České republice i Evropě, je schopen
také přesvědčivé minuciózní práce,
např. mědirytiny (Králíci, 2002).
Vičarovou erbovní technikou je však
jednoznačně linoryt. Linoleum mu
vyhovuje svou přizpůsobivostí, relativní
nenáročností na zpracovávání a dostupností. Matrici zpracovává klasickými
rýtky, ale třeba i mezzotintovou skoblinou nebo ruční okružní pilou. Výsledný
otisk někdy ještě ručně domalovává či
podmalovává. Individuální autorské

Výčet realizací výstav Jan Vičara, jeho
rezidenčních pobytů, pedagogických
aktivit a zastoupení ve sbírkách je mimořádně rozsáhlý a představuje činnost v evropských zemích, v Africe,
v USA nebo Japonsku. Například jeho
pedagogické působení se neomezuje
jen na české, americké, francouzské či
britské umělecké školy, nýbrž zahrnuje
např. i výtvarné kurzy v nápravném
zařízení v Kuřimi nebo v Charitě v Boskovicích. Autorských výstav uspořádal
více než 50 a asi 150 výstav obeslal.
Impozantní je i sbírka jeho ocenění.
Kromě letošní Ceny Vladimíra Boudníka
to byly:
• 2018 cena Mario Avati, Institut de
France, Academie Des Beaux Arts,
Paříž, FR
• 2003 3. cena, Nejkrásnější kniha roku,
kategorie bibliofilií, Praha
• 2001 Cena Gallery of Miskolc Museum
of Contemporary Art, Miskolc, HU
• 2001 Bienále Grafiky, Győr, HU
• 2001 Nákupní cena na Bienále linorytu,
Bietigheim Bissingen, DE
• 1999 1.cena, Grafika roku 1998, kategorie experimentálního tisku, Praha
• 1997 1. cena, Grafika roku 1996, kategorie experimentálního tisku, Praha
Svými díly je zastoupen v Národní galerii
v Praze, v oblastních galeriích v České
republice, v univerzitních sbírkách ve
Pheonixu (USA) a v mnoha dalších institucích v Německu, Rakousku nebo
ve sbírkách knihovny Académie Des
Beaux Arts v Paříži.
V závěru svého CV uvádí, že od roku
2010 staví dřevěný dům s ateliéry
v lese u Telče. A od roku 1987 pracuje
příležitostně v ČR, Rakousku, Německu,
Irsku, Švýcarsku jako učitel na středních a vysokých školách v ČR, stavební
dělník, malíř-natěrač, pečovatel, lyžařský instruktor a řidič člunu v podzemí
na řece Punkvě.
www.janvicar.com
→) Jan Vičar
Tři muži a Alexander, reliéf do PVC, 200 x 130 cm, 2016

↑) Jan Vičar
Voda, linoryt, 84 x 120 cm, 2004
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ROZHOVOR
S JANEM
VIČAREM
ONDŘEJ MICHÁLEK
Vzpomínám na tvé práce vystavené už
před mnoha lety na kolektivní výstavě
v Galerii Caesar v Olomouci, kde jsi kromě
tisků vystavil i linoleové matrice.
A v paměti mám, kromě jiných přehlídek,
i tvou výstavu v Brně (roku 2021), kterou
jsem zahajoval. Byly na ní velké formáty
mnohabarevných přetisků, ale pozornost
budil i soubor drobných rytin – malých
mrtvých králíčků. Navštívil jsem tě tehdy
v tvém domku v Mladkově u Boskovic
a zjistil, že kuchyni dominuje – místo
obvyklého vybavení – snad největší
grafický lis, jaký jsem kdy viděl. Uvědomil jsem si, že stojím před člověkem,
který se odhodlal své grafické tvorbě dát
vše. Jak se dnes díváš na počátky své
tvorby a co z ní zůstává i ve tvé práci
současné?
↑) Jan Vičar
Kuki a Dagi, matrice, 205 x 255 cm, 2009
↑) Jan Vičar
Srdce v řece, linoryt, 210 × 410 cm, 2008–2018

Odhodlání pro volnou grafiku mám stále,
prakticky od dětství, kdy jsem začal
dělat první linoryty a suché jehly. Dvou-

tunový lis mne provází na mých cestách a většinou ho instaluji tam, kde
mám pocit, že to má smysl. No, ale nakonec to vždy dopadne tak , že mne
i s lisem vyhodí. To bylo centru Egona
Schielleho v Českém Krumlově a pak
v Kulturním Centru na Kvildě, kde si
majitelé mysleli, že ze mne udělají uklízečku obrovského baráku. Těch lisů
mám několik, momentálně jsou na staveništi v mém lesním domě u Telče.
Počátky chápu tak, že jsem vlastně rád,
že jsem měl jasné a jednoduše strukturované dětství – hodiny jsem kreslil,
četl knihy, žil na ulici nebo pomáhal na
nekonečných stavbách mému tátovi.
Z dětství mi zůstala disciplína.
Králíci budí pozornost stále, teď
jsem je měl vystavené v Paříži, natištěné na papíře, do kterého jsem zalil králičí chlupy a trochu ho vylepšil králičí
krví a takto nechal pěkně uležet 2 týdny
v igelitu, než jsem rytiny vytiskl.
Vzpomínám si na jinou výstavu – Linolschnitt heute [Linoryt dnes] v německém
Bietigheim-Bissingenu (2001), kde jsi
získal jednu z cen. Čtenářům připomínám,
že šlo o velkoformátový hlubotisk z linolea, jenž svůj konečný vzhled získal dodatečnou manipulací s čerstvým obtiskem
tak, že papír byl složen napůl a prošel
znovu lisem. Levá strana struktury se
částečně přetiskla na pravou a obráceně.
Vznikla tak vibrující , nepravidelně symetrická struktura. Tehdy jsem si myslel, že
se vydáváš na cestu k abstrakci. Po čase

se ale ukázalo, že přednost získal
„obsah“ a spíše narativní pojetí, byť ono
„vyprávění“ přenecháváš divákovi.
Jak sám, ve svých pracích, vnímáš
dualitu formy a obsahu, tedy za předpokladu, že jejich oddělení či splynutí
nepřenecháváš k interpretaci jen teoretikům?
To je velmi jednoduchý princip, jak
udělat zajímavou abstraktní strukturu.
Dodatečně jsem k tomu přidal další metody. Otisk potištěného papíru na matrici; například ve Francii jsem nedávno
vytiskl linoryt na dřevěnou desku,
kterou jsem pak ještě doryl. Linorytové
matrice jsem přenesl na litografické
kameny a pak tiskl jako litografii. Tím
chci jenom říct, že experimentálních
poloh je celá řada. Abstrakce pro mne
neznamená, že je prosta příběhu. Na
Sahaře jsem vytvořil cyklus „Kruhy
pouště“, které myslím mají stopy příběhu místa, kde jsem v malé komůrce
věčně zaváté pískem, tvořil.
Samozřejmě: obsah je dán osobními
prožitky. Nevím, jestli se dá říct narativní pojetí. Řekl bych, že si takto „píšu“
vlastní deník. S formou je to tak, že ji
přidám k obsahu. Nemám s ní problém
za předpokladu, že použiji velký formát
a figurální motiv 1 : 1, zpracovávám
téma vlastně tak, „jak to bylo“. Nevymýšlím nějaké fabulace, zajímavé

↑) Jan Vičar, Králíci, rytiny, 1999, 10 × 7 cm
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MILOSLAV POLCAR
TRANSPOZICE
ONDŘEJ MICHÁLEK

Tvorba Miloslava Polcara se již delší dobu ubírá
k informelu, tj. způsobu práce i myšlení,
které nikdy nezmizely ze současného umění;
naopak: pokušení „osedlat“ si náhodu nebo jí rovnou
přepustit část autorství či zásluh na výsledku
je stále v umění přítomné a záleží jen na tom,
do jaké míry se tento proces stane
přiznanou součástí umělcovy tvůrčí strategie.

Miloslav Polcar většinou vystavuje vedle grafických listů i tiskové matrice a
před divákem tedy nic netají. Dokážeme vytušit, jak asi ony rozpíjené záhadné struktury vznikají, ale zajímá nás
mnohem víc, čeho by mohly být metaforou a co v nich rozpoznáme jako záchytné body, které nám umožní do obrazů vstoupit. Nutno dodat, že onen
zmíněný „vstup“ autor divákovi poněkud zkomplikoval, když ve Špálově galerii instaloval své práce jako pásy jemného papíru odvíjejícího se z rolí na
zemi směrem ke stropu nebo když je v
prvním patře rozvěsil do těsné blízkosti
bezmála jako prádlo na šňůře. V přízemí však visely na stěně a dynamiku a
tajemství barevných skvrn a struktur
nabízely divákovi jako prostor závěsného obrazu.
Kombinace dvourozměrné a trojrozměrné instalace se do smyslu a obsahu
díla promítla připomínkou svého vzni-

←) Miloslav Polcar
Z cyklu Metamorfozy VIII., 2018, kombinovaný tisk
na čínském rýžovém papíře, 200 × 100 cm
↓) Pohled do expozice v Galerii Václava Špály

↑) Hold, bibliofilie, 52 × 65 cm, 35 listů, 70 originalních
linorytů (ručně ryté texty), náklad 35 kusů, vazba
v plátně, kůži nebo pergamenu, text básně – Sally Ball
		

efektní struktury, nedej Bože, že bych
něco dělal podle fotek.
Teoretici si věci interpretují jak
chtějí, na autorovi málokdy záleží. Je
mi to jedno, co si myslí. Jsou i výjimky…
Na svých webových stránkách prezentuješ
kromě své grafické tvorby i zápisky
z cest. Tuším, že pobývání v cizině patří
ke tvé dobrodružné povaze, je ale zřejmé,
že představuje i tvůj důležitý inspirační
zdroj. Ostatně, vždy tomu tak bylo;
v cizině, ať už exotické nebo jiné, umělci
hledali a hledají nejen nové podněty
a uplatnění, ale i oporu pro hodnoty,

k nimž se hlásí, nebo taky důvody k jejich
proměně. Jak se tvé pobyty v cizině
promítají do tvé práce?
Raději bych řekl, proč k nim dochází. Je
to vlastně jakási podivná touha být na
jiném místě, než se člověk zrovna
vyskytuje. Je s tím také spojený pocit
jakési pohodlnosti, či zabezpečenosti
v životě, což je mi cizí. Děsím se, že
bych měl mít „zázemí“ umělce a jasně
nalajnovaný život tím, že bych někde
dělal 30 let asistenta a pak se automaticky stal profesorem, třeba na AVU.
Na tom není nic tvůrčího. Navíc je to

nemorální sedět na jednom fleku tak
dlouho.
Tak jsem se tedy přestěhoval do
Francie, odtud vyjíždím do Afriky nebo
USA (tam teď budu mít přednášky
a výstavu na Arizona State University
ve Phoenixu). V Paříži jsem dostal
významnou cenu za grafiku spojenou
s velkou výstavou. Na konci září jedu
do Španělska, kam jsem zván na veletrh
Fig – Bilbao. Tyto věci s sebou přináší
cestování, člověk ale musí být otevřený,
pracovitý, znát řeči a chovat se slušně.
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ku i nezbytné fyzické manipulace s materiálem. Z instalace v přízemí galerie
se divák dozvěděl, že jde o monotypové
obtisky z polystyrénových matric, tedy
o jakési never-ending-story magie jedinečného otisku. Připomínka existence
matrice či tiskové desky je však pro
vznik i následné čtení výsledku podstatná. Ne snad proto, že bychom mohli
papírové instalace mylně pokládat například za akvarely, ale proto, že autor
pokládá za nutné, aby se podvojnost
matrice a obtisku stala také integrální
součástí významu díla: matrice jako
nevábná kukla, z níž posléze vylétne
krásný motýl.
Miloslav Polcar sáhl po instalaci ne
proto, že se „to tak dnes dělá“, ale proto, že se s námi chtěl podělit o něco, k
čemu ho přivedlo „obcování“ s náhodou, tedy jedinečností. Ano, výsledek

náhody má uhrančivou sílu, když už
třímáme opratě její energie a vedeme ji
tam, kde ji chceme mít, nebo se s úlevou necháme vést tam, kam chce ona.
Jenže výhradně s tímto pocitem
jsem z Polcarovy výstavy neodcházel.
Napadlo mě, jestli se autor o svých obtiscích jako způsobu práce nechtěl vyjádřit i trochu neuctivě, když své práce
v prvním patře rozvěsil do prostoru tak,
že jedna „křičela“ přes druhou, nebo je
naopak v suterénu vystavil zkoušce v
podobě křehké instalace ve velkém
prázdném prostoru: role složené divákovi k nohám, na niž nebo z níž se odvíjí pás jemného papíru, plný skvrn
evokujících děje, jimž sami můžeme
přiřknout obsah. Dovodil jsem si z toho,
že Polcarovým záměrem bylo, kromě
jiného, vytvořit jakousi „instalační tenzi“ a diváka trochu znejistit v posudku

toho, co vidí. Anebo mu dát jen na vědomí: mé práce nejdou instalovat elegantním způsobem, protože vznikají na
principu zcela jiném.
Polcarovy práce na nás působí přímo. Nepotřebujeme k nim žádný další
výklad, který by jejich boudníkovské
východisko situoval nebo vysvětlil. Nepotřebujeme dokonce ani vědět, co byl
a je informel nebo abstraktní expresionismus. Vidíme měkké dynamické
struktury, nevíme zda odkazují k něčemu, co vzniká a roste, nebo spíše zaniká, co je záznamem místa pulzujícího
energií, nebo naopak opuštěného, toho,
co bylo, a co už se nikdy nevrátí, anebo
toho, co nás teprve čeká. Nic nám však
nebrání poskládat si si nich svět, který
známe a současně i ten, o němž jsme
nevěděli, že existuje

↖) Miloslav Polcar, Z cyklu Metamorfozy VI., 2018, kombinovaný tisk na čínském rýžovém papíře, 200 × 100 cm
↖) Miloslav Polcar, Grafika k listování, 2017, vrstvený čínský rýžový papír
		←) Pohled do expozice v Galerii Václava Špály
			

↑) Miloslav Polcar, Rytina a lept na styroduru, nedat., 120 × 120 cm
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BI A TRI: GRAFIKA
VE STŘEDNÍ EVROPĚ,
OB ROK, OB DVA,
PO DEKÁDÁCH
BARBORA KUNDRAČÍKOVÁ

Podobně jako všechny instituce západního světa, také
bienální a trienální přehlídky se v posledních letech
setkávají s poměrně značnou kritikou, místy dokonce
odporem. Ne náhodou přinesl před třemi lety časopis
Apollo příspěvek s názvem Je čas odzvonit bienále?
(Is it time to call an end to biennials?),1 v němž Ben
Cranfield připomíná pojem “bienalizace" a píše:
“Bienále není jen výstava umění, která se koná každé
dva roky, ale výraz povahy světa umění založeného
na událostech, na tom, co je dočasné a příležitostné.
Na tom, co je, v kontextu kapitalismu,
chápáno jako prožitková ekonomika.”

Opakuje také o něco starší výrok
Pascala Gielena, ředitele centra Arts in
Society na univerzitě v nizozemském
Groeningenu, a sice že dvěma stěžejními charakterovými vlastnostmi současných kurátorů – o něž se tyto přehlídky
opírají – jsou cynismus a oportunismus.2 Cíle, které si stanoví, mohou být
ve všech slova smyslech bohulibé, přesto dochází k jejich opakující se defraudaci, manipulaci, k mocenskému uchopování. Jedním z jejích průvodních rysů
je i jistá míra prosazování tzv. „správného přesvědčení”. Příkladem toho
budiž nešťastné uvedení berlínského
bienále v roce 2012, při němž bylo
tematizováno hnutí Occupy – k jeho
vlastnímu odporu, nebo o pět let pozdějšího super-bienále Documenta, rozkročeného tehdy mezi Kassel a Athény,
z jejichž dědictví se, slovy hlavního kurátora Adama Szymczyka, mělo za cíl
učit to hlavní, co ale vzbudilo, byl
odpor vůči záměru i rétorice,3 respektive finanční propad.
Jistěže, nejsou trienále a bienále
jako trienále a bienále; ta v námi reflektovaném kontextu mají zcela jistě
odlišný rozměr i ambice. Pokud pominu
geograficky i tematicky soustředěné
olomoucké trienále SEFO a Pražské bienále, pak jsou to samozřejmě hlavně
různé mediální či žánrové přehlídky.4

		
		

↑↓) Mezinárodní bienále v Krakově,
pohled do hlavního výstavního prostoru

↙) Zuzana Dyrda se zde představila další prací spojující
taktilní element s vizuálním - dílo nese název 100 doteků.
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Musím ale jedním dechem přiznat, že
mě odvaha organizátorů velkých “cirkusů” (další z Cranfieldových termínů)
nepřestává vábit a ohromovat, fascinuje
mě jejich apel na globál i ekonomickou
bezlimitnost. Výhrady mám samozřejmě také, přesto si myslím, že spíše než
o opuštění této formy by mělo jít – a půjde – o její adaptaci. Primárním důvodem jejího vzniku, na to nakonec také
většinové publikum reaguje především,
přece bylo sdílení přemíry inspirace
a radosti z ní, sdílení toho potenciálně
dobrého, co na lidské kultuře je. Dokazuje to i současný trend, globální pandemií dokonce posílený – periodické
přehlídky nemizí, naopak, stále častěji
se však blíží diskusním platformám
využívajícím některé z nástrojů festivalových forem v kombinaci s těmi stabilními, expozičními. Velice často se obrací přímo „dovnitř”, s cílem instituce či
komunity, které je zaštiťují, skokově
proměnit. Míra (nebo opodstatněnost)
úspěchu je samozřejmě diskutabilní,
záměr však zůstává. V následující reportáži se zaměřím na tři z letošních
akcí, které sdílejí zájem o grafiku, spojuje je však také odlišný přístup k ní.
Tou první je Mezinárodní trienále grafiky v Krakově, druhou Bienále v Lublani a třetí táborský Tabook. Jistěže
půjde o kritický pohled na věc, hlavně
ale o oslavu možnosti znovu cestovat
a stýkat se – ve středoevropském světě
protikladů a velkých/malých dogmat.

po okruhu původního historického jádra obklopeného parky a přirozeně se
zase v jejich bezpečném středu scházejí.
Sídlo MTG je totiž pořád hned „Pod Baranami”. Ať si to tedy člověk přeje, nebo
se tomu brání, vždycky se nakonec
musí vyrovnat nejen s globálním kontextem současného umění, ale také
jeho přísně časnou a místní dimenzí.
Zatímco v roce 2018 se podařilo
schéma a vybrané lokace dokonale
vytěžit – s hlavní přehlídkou v už zmiňovaném Bunkieru a tou experimentální
v místní Tabačce, přičemž autorské
projekty hostilo třeba Mezinárodní
centrum kultury nebo Manggha, o tři
roky později bylo zvoleno schéma zjevně
nouzové. Ke slovu se tak dostává titul
celé přehlídky, a to Disonantní budoucnosti. A aktuální, 21. ročník krakovského
trienále je skutečně možné v mnohém

také severoamerickým, tentokrát kanadským autorům, kteří se uvedli na
samostatné přehlídce konané v budově
tradičně tradiční krakovské Akademie
výtvarných umění a vlastně jejímu charakteru dobře odpověděli – nenápadně
inovativně. Výše zmíněnou nouzovost
nicméně považuji také za největší
přínos věci – nenásilné zvětšení půdorysu Krakova nafouklo také rámec
umění. Dissonant Futures proběhla
v Nowohuckiem Centru Kultury,
transgrafia 2.0 v prostorách Unity
Center, Pamułova retrospektiva v Manggha Museum, Kula byl představen
v sídle Centra pro soudobou grafiku.
Křižovat jednotlivé městské okresy
a orientovat se v jejich specifických
okolnostech se stalo přímou součástí
hry o budoucnost, kterou by bylo možné
potenciálně sdílet.

považovat za symptomatický. Odpovídá
nejen trendu zobecňovat, namísto
pozornosti vůči konkrétnímu, úzce
definovanému proudu se snažit o jeho
začlenění do širšího rámce, ale také
situaci. Jak také organizátoři v průvodní
anotaci sdělují, „doba pandemie nás
přiměla zamyslet se nad možnými scénáři budoucnosti…”5
Soustavný pohyb mezi horizontálou
a vertikálou, lokálním a globálním, jehož přehlídka v posledních letech záměrně využívá, přitom znamená dodržování duálního modelu – kombinace
hlavní, reprezentativní sekce a experimentální platformy. Tento ustavující
charakter přitom sdílí také kombinace
dvou monografických vstupů, přičemž
laureátem tohoto ročníku trienále se
stal Jan Pamuła a jeho protipólem pak
Krysztof Kula. Opět byl dán prostor

Katalog hlavní přehlídky uvodila jeho
ředitelka a předsedkyně hodnotící
komise Marta Anna Raczek-Karcz
postřehem o nečitelnosti, bezcílnosti,
neschopnosti předvídat, provázejícím
současnou mediální komunikaci. Jistěže odpovídající obecnému stavu našeho
světa, „světa, který jsme si vybrali”, na
jehož souslednost však rezignovat ani
přesto nelze: „Úkol, který jsme my organizátoři zadali účastníkům Mezinárodního grafického trienále v Krakově, se
zdál být nemožný. Díla představená na
jeho hlavní přehlídce však dokazují, že
budoucnost ještě nejen můžeme, ale
dokonce bychom také měli chtít předvídat, a že grafika neznamená jen denní
tisk a stále četnější časopiseckou produkci, ale také tisk volný. Právě jeho
tvůrcům se i nadále daří nalézat způsoby,
jak zajistit hodnotnou komunikaci se

DISSONANT FUTURES / MEZINÁRODNÍ
TRIENÁLE GRAFIKY V KRAKOVĚ

↑↖) Mezinárodní bienále v Krakově,
pohled expozice
↗) Instalace kanadské 		
autorky Libby Hague. 		
Tentokrát spíše
prostorové decentní
←) z výstavy ProTo-types.
Experimental Contemporary
Canadian Printmaking - typická
práce Briara Craiga, přenášející
sofistikovanou sémantiku
do reálného světa.

Krakov jsem navštívila v polovině července tohoto roku, po téměř roční přestávce. Po příjemně uklidňujícím zjištění, že Flixbus je zde stále spojem číslo jedna, přišel šok – Bunkier Sztuki
v rekonstrukci, která trochu nepříjemně
připomíná demolici! Tím spíše, že postihla také místní vyhlášenou kavárnu-bar. Už tedy žádné poklepávání nožkou o prošlapanou dřevěnou podlážku,
žádné hrníčky po babičce, jejichž podšálky se zadrhávají o tkané ubrusy, odzvonilo také Żywieci a večernímu pokuřování místní bohémy docela příjemně míšené turisty – na obhlídce tohohle
Polska „mimo Polsko” a v čase „mimo
čas”. Hned od počátku má tedy návštěva
novou perspektivu, letní večer trávený
trochu nepatřičně, nesezónně, ale samozřejmě docela příjemně, v Szymborskou stále připomínající Nowe Provincji. Proč začínat právě tady? Pravidelní
návštěvníci trienále vědí – jeho jednotlivé přehlídky a malé výstavy probíhají
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svým publikem.”6 Pochyby jsou samozřejmě na místě, kéž bychom tím ale
nekončili – kéž by měl pravdu Alva Noë
a s ním všichni proroci umění jako nejen
kritického, ale především funkčního
nástroje vlastní sebereflexe, a kéž by
byl mýtus o „umění, které nikoho nezajímá”, protože mu „nikdo nerozumí”,
definitivně vyvrácen.
Pokud bylo cílem hlavní expozice, to
znamená výběru mezinárodní jury tvořené Seanem Caufieldem, Gregorzem
Hańdarkem, Olivií Nitis, Diane Victor
a Raczek-Karcz, skutečně demonstrovat ony potenciální budoucnosti světa
či dokonce světů, podařilo se jí to samozřejmě jen částečně. Výběrem prošly – v první fázi online cestou – práce
šesti set patnácti autorů
ze čtyřiceti osmi zemí,
z nichž uspělo dvě stě třináct děl od sedmdesáti
autorů a z dvaceti tří
zemí. Uděleno bylo
dvanáct cen a tři čestná
uznání. Mezi reflektovanými tématy rezonovaly
prchavé okamžiky (Iku
Hidaka), rozpad a dekonstrukce – věcí i srdcí
(Vanessa Hall-Patch,
Colin Lyons, Gábor
Koós) či vztah člověka
a přírody obecněji
(Edward Bateman, Lihie
Gendler-Talmor, Michalina Wawrzyczek-Klasik,
Hanna Oinonen), minulá
traumata (Justyna Sokołowska, Jolanta Rejs, Werner Schaarmann, Nikola Radosavljević) a jejich překonávání (Grzegorzdry Łabuz-Tarara), slovy
(Zuzanna Dyrda) i gesty (Magdalena
Hlawacz, Piotr Szurek). Obraz, který
vznikl, byl případně plastický, také ale
vlastně nepřekvapivý – dobře odvedená
mozaika všedního dne sestavená autory,
které v Krakově také opakovaně potkáváme. Do ní zapadla jak přehlídka tak
zvaného experimentu, tak volba držitele Grand Prix d’Honneur MTG 2021,
o němž bylo rozhodnuto jednomyslně
už na konci roku 2019. Svůj výběr
komise zdůvodnila jak průkopnickou
činností v oblasti digitální grafiky, tak
dlouhodobým působením v organizačních strukturách komunity. Připomeňme, že Pamuła byl rektorem krakovské
ASP a předsedou Společnosti MTG. Podobně jako u už zmiňovaného olomouckého trienále, i v tomto případě šlo
(alespoň symbolicky) o cílenou volbu
– druhá vlna počítačové grafiky, kterou
J. P. reprezentuje, přímo podnítila revizi

chápání grafických umění jakožto typů
struktur, vizuálních systémů na průsečíku logických a emocionálních limit,
které potvrzují, spíše než že by zpochybňovaly, současné nastavení společnosti jako celku. Grafické vidění světa,
které sdílíme, byť nás tedy zřejmě vede
odlišnými cestami, se právě u tohoto
typu tvůrců bezpečně ustavuje. A velice
pěkně, byť možná spíše v očích diváka,
je rozvinul také projekt Kryštofa Kuly,
toho času profesora Institutu výtvarných umění na Filozofické a Pedagogické
fakultě v Těšíně, Prewentorium. Ten
také rezonoval prožitým krizovým
obdobím, protože se soustředil na bachelardovsky bezpečné místo – chatu,
nalezený objekt, ve kterém Kula prů-

běžně trávil celé předchozí období.
Nevztahoval se k němu však jako uzavřenému, vnitřnímu světu, ale jako k bytnému, předmětnému naplnění osobních
prožitků a vizí, navíc sdílených a přepisovaných, existujících v otevřené krajině, jako jeden její autonomní, otevřený
segment. Instalace masivně využívající
projekce plnost věci demonstrovala jen
omezeně, přesto ji kvituji s povděkem.
A totéž lze říci také o způsobu řešení
hlavní přehlídky. Členitý prostor galerie, v němž je těžké oddělit nejen
jednotlivé sekce, ale vlastní díla či
série, totiž rozhodně současným expozičním trendům neodpovídala. Neodpovídá jim ani komplikovaná, plošná instalace opírající se o architektonické
segmenty čítající vyvýšená schodiště,
vlastně “vyhlídky”, a prostorové závěsy.
Právě toto členění nicméně přispělo
dojmu nejednoznačné, překrývající se,
vrstvené a násobené zkušenosti běžného světa – dokonce možná světa mediálního, v němž jsme byli tak dlouho
a intenzivně nuceni žít. Klasické grafické

techniky samozřejmě nemohou na první
dobrou s konstantním chaosem nestálého mediálního obrazu soutěžit, jejich
významová i materiální hustota však
při hlubší pozornosti k podobnému
typu vnímání alespoň vyzývá.
Zřejmě nejčitelnější expoziční řešení
však přinesla paradoxně transgrafia
2.0, s podtitulem Umění je prostorem
svobody, jíž se kurátorsky opět ujala
Katarzyna Wojtyga. V úvodním textu
samostatného katalogu mj. napsala:
"Pandemie je 'válkou' naší generace.
A jako každá válka má také své 'dobré'
stránky. Uvědomujeme si díky ní, že
život je křehký a dýchání zázrak, zvyšuje náš hlad po normalitě, pomáhá
nám pochopit, jakým luxusem může
být fyzická blízkost,
svoboda cestování
a různé dimenze společenského života.”7 Tím,
co nám umožnila beze
zbytku, je rozvíjení
rovin imaginativních
a konceptuálních – živení naděje předobrazy
skutečnosti. Nemyslím,
že srovnání, které se
zde nabízí, je tak docela patřičné, přesto je
připomenu. Jedna
z vystavujících autorek, Bronka Nowická,
vyslechla od své studentky válečnou zkušenost její babičky, přeživší pogromu v lodžském ghettu. Ta si během války hrávala
s chlapcem jménem Jurek. Protože měli
hlad a jídlo nebylo, kreslili si různé
druhy ovoce a potravin pastelkami do
zápisníků a listy z něj jedli. „Vejce na
žlutých papírcích, chleba na hnědých,
jablka na zelených a červených…
Někde na dvorku kdesi v Lodži dvě děti
jedly papír, ochutnávaly a cítily v něm
podobu skutečného jídla. Sytili svůj
hlad abstrakcí.”8 Přesně tímto dojmem
expozice skutečně působila – v hlubinách
dosud nezabydleného konferenčního
centra, na stěnách jen zčásti omítnutých, bylo možné hledat spojnice reál-

↑) Jan Pamuła,
Pole diskrétních barevných změn, 2019,
digitální tisk, 79,5 × 80 cm
↗) Mezinárodní bienále v Lublani,
Inside Job, Možnost, že jsme otráveni,
2021, instalace
↗↗) Mezinárodní bienále v Lublani, Jakub Jansa,
It´s too physical, 2021, detail instalace

Lublaň je samozřejmě docela jiným
případem: velice progresivní platforma,
která v tuto chvíli grafickým universem
rezonuje spíše volně, či konceptuálně.

sídlem v Bělehradě. Rychlou regionální
expanzi vystřídal stejně rychlý kolaps,
způsobený oficiálně neschopností adaptovat se na nastupující mikropočítačovou technologii. Jak ale ukazují nová zjištění, důvodem byla spíše než cokoli jiného studená válka a vypjaté vztahy mezi
USA a východním blokem. Tuto souvislost je dobré zmínit i proto, že také
lublaňské bienále je v kontextu politického utváření světa mezi východem
a západem často zmiňováno. Samo jeho
založení v roce 1955 nakonec spadá do
období formování nové globální kulturní
politiky,9 o němž někteří autoři hovoří
doslova jako o “měkkém krytu”.10
V průvodním textu vysvětluje svůj postup současné vedení platformy takto:

změny dále následovaly – až 32. bienále
konané pod názvem Umění narození
jako kritérium (2017) opustilo rámec
tematické výstavy a ústřední roli kurátora. Výchozím bodem se stal jednoduchý mechanismus: Držitelé Velké ceny
předchozích pěti ročníků byli požádáni,
aby nominovali po jednom umělci, který se zúčastní aktuální přehlídky. O totéž
byli požádáni i tito noví adepti. Proces,
sestávající z pěti kol, nakonec vygeneroval skupinu sedmadvaceti umělců.
A tohoto antiformátu se bienále drží
dosud – dnes za účasti pětapadesáti
aktérů jen v hlavní sekci, přičemž zadáno
bylo na sedmatřicet nových realizací.
Letošní 34. ročník přehlídky respektuje
pravidla postmediální situace a využívá

Ano, myslím, že právě slovo „grafický” je
tím jediným, co ji s původním nastavením žánrové přehlídky spojuje. Je možná
dokonce uvedením toho, o čem hovořím
jako o grafickém vidění, do praxe.
K vlastní spokojenosti? S výhradami,
zato ale důsledně – skutečnost můžeme
pustit z hlavy, tady žádné procházení
městskými bloky nebo starými kavárnami smysl nedává. Tady je svět virtuální,
potenciální. A má, překvapivě, jen jednu
budoucnost. Tohle alespoň tvrdí letošní
ročník, jehož východiskem je mírně mýtická historická událost, nástup a zánik
jednoho z prvních počítačových producentů v tomto geografickém regionu.
O kom je řeč a proč?
Iskra Delta byla jedním z největších
výrobců nových technologií v bývalé
Jugoslávii. Svou činnost ukončila symbolicky s rozpadem země na začátku 90. let.
Majetkové pozadí společnosti, která
vznikla původně už v roce 1974 jako
Elektrotehna, bylo americké – jednalo se
o součást společnosti Digital Equipment
Corporation, výrobce minipočítačů se

„Od konce 70. do konce 80. let se umělecké trendy měnily; původní ruka
umělce, jak se jí říkalo, se opět dostala
do popředí a odsunula do pozadí grafiku jako techniku hromadné výroby.
V důsledku toho prošlo bienále v Lublani obdobím krize. V 90. letech se znovu
objevila úcta k umění, které upřednostňovalo tvorbu jako takovou. Důraz byl
kladen na atributy postindustriální
společnosti, ekologické uvědomění,
politickou správnost různých myšlenek
a komunikativnost umění. To oživilo
význam Mezinárodního bienále grafiky.
Během šedesáti let své činnosti představilo Bienále grafiku ve dvou odlišných
uměleckých paradigmatech – v letech
1955 až 1999 bylo nositelem moderního,
a po roce 2001 postmediálního paradigmatu. V roce 2001 představilo 24. uvedení přechod k paradigmatu postmediálního umění zahájením procesu revitalizace, revizí struktur, organizace,
postoje k místnímu i mezinárodnímu
publiku, kurátorství a samotnému
médiu.”11 S tím související integrální

proto právě principů Istra Delta: „Na
pozadí sociálních a environmentálních
nepokojů, hluboko v pandemii, která
přišpendlila naše těla k místům a naše
oči k obrazovkám, nabízí příběh Iskry
Delty a spektra 'ztracených budoucností’, které nás pronásledují, podnět
k úvahám o možných alternativních
přítomnostech.” Iskra Delta je entitou,
ukotvenou v přítomném okamžiku, bezpečně integrovanou v současné internetové kultuře, obývající svět již existujících subkulturních fenoménů, svět
hyperpopu, memů, politického lavírování, doomerů a dalších fantomů nové
generace.12 Zbytek zní skoro jako
výhružka – a není se co divit: „Pokud si
myslíte, že se slovinská/jugoslávská
počítačová společnost, o níž si mnozí
mysleli, že má potenciál stát se globální
technologickou mocností, propadla
po roce 1989 do tmy, děláte chybu. Iskra
Delta pouze formy, které v nás rezonují,
utvrzuje. Budoucnost je na nás.”13
Nositelem hlavní ceny předchozího
ročníku se stal Hamja Ahsan a jeho

ného a imaginativního, soukromého
a veřejného. Ocenění si odnesl Paweł
Puzio, autor prostorových studií deformovaných lidských tváří, vedle něj
bych ale chtěla zmínit také Pawła
Krzywdziaka, Marcina Pazeru, Julii
Miąso, Tomasze Domiszewskeho,
Wiktora Wiatera či Jakuba Stelmacha. Imaginaci ve všech verzích budoucnosti třikrát zdar a hurá!
ISKRA DELTA/ GRAFICKÉ BIENÁLE
LUBLAŇ
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aktuální výstavní projekt nese název
I don’t belong here. Jeho kurátorka,
Yasmín Martín Vodopivec, v průvodním
textu píše: „Zobrazuje jinakost, jaká
vždy byla: jako disent, jako komunitu
těch, kteří myslí, cítí nebo se chovají
jinak. Těch, kteří k rozvoji své identity
nepotřebují neustálou konfrontaci.
Těch, kteří vytvářejí alternativní reality
i způsoby, jak do nich patřit.”14 Mimoto
se zde ale je možné setkat také s pracemi Johna Akomfraha (mezi pan-afrikanismem, intergalaktickými světy a science fiction), Simona Dennyho (vizuál
společnosti Ethereum), platformou
Diffractions Collective spojenou s pražskou Display z.s. gallery (a její filosofií
technologie) a stejně tak pražského
Jakuba Jansy, kolektivu Nizmaš Izbire
(soundscape budoucnosti, ale na internetu už teď) nebo Suzanne Treister
(technošamanské systémy). Ukazuje se,
že technologie, tak racionální, tak čitelné, tak algoritmicky přímé a transparentní, jsou při svém nepochopení –
nutném, konstantním – někde na pomezí surreality a přivolávání deště tancem. Poselství je to krásné a vábivé
podobně, jako lublaňské zelené město,
Plečnikovo město – středoevropské
město, alespoň tedy virtuálně.

TABOOK 2021: FAMILY BUSINESS
Poslední vstup, do určité míry pointa
středoevropského cestování tam a zase
zpátky, bude patřit „desátému a poslednímu” ročníku dnes už pověstné jihočeské přehlídky „kvalitních malých
nakladatelů, obrazové knihy, ilustrace
a knižních profesí” Tabook. Ta se letos
konala v nezvyklém termínu – už na
začátku září – ale v naprosto tradičních
obrysech historického města Tábora.
A v dobrém slova smyslu představuje
protipól obou výše zmíněných bienále
našeho velkého-malého světa.
Samozřejmě, jedná se o festival,
nikoli v čase rozloženou akci čítající
dlouhodobé, či alespoň střednědobé
programy. Také je to událost spjatá
s velice úzkou komunitou, do značné
míry dokonce rodinného charakteru. Je
tedy jasné, že dojem z ní musí být odlišný – stejně jako jsou odlišné její cíle.
Přesto si myslím, že ve svých ambicích
zase tak malý malý táborský Tabook
není, a nejenže si zaslouží být v tomto
kontextu reflektován, je dokonce
možná kritickou povinností se k němu
tak stavět, byť tedy zřejmě na nějakou
dobu naposledy.15
Volá po tom už jen forma bedekru,
průvodce programy, který se sice může
tvářit jako mírně nízkonákladová pro-

↑) Záběry z Festivalu Tabook v Táboře včetně
pohledu do instalace výstavy Jana Kostohryze
a Michala Rejzka v bývalé táborské Truhlárně
→) Trafačka jako plakátovací plocha

dukce, stačí ale jen namátkou zmínit
některá ze sledovaných témat (rodina
a paměť, minoritní kultury, stav překladatelství v Čechách, současná grafická
tvorba, umění a „kulturní průmysly”)
nebo autorů (Dezider Tóth, Karel Haloun,
Pavel Büchler, Jan Kostohryz, Gabriela
Jolowicz, Šárka Grauová, Reinald Arenas, Ivan Motýl, Ladislav Čumba, S. d.
Ch. ad.), pomíjím přitom prozatím graficky úpravu, aby bylo jasné, o jak výběrové setkání se ve skutečnosti jedná.
Výhodou Tabooku je bezpochyby
jeho koncentrovanost. Jakkoli už se
k celé akci staví oficiální reprezentace
města, respektive bez ohledu na to,
kolik místních se akce ve skutečnosti
účastní, historická rezervace samotná
jím žije. Centrální Žižkovo náměstí
i přilehlé okolí, knihovna, divadlo, přístav nebo botanická zahrada i vybydlené prostory Trafačky či Truhlárny slouží jako přirozené místo čtení, přednášek či výstav, řady akcí, workshopů,
divadelních představení nebo koncertů. Přirozené zázemí představují knihkupectví a kavárna Jednota a centrum
pro nezávislou kulturu Cesta, do chumlu spřízněných podniků ale patří také
další, antikvariát Bastion, nejlepší středoevropský bar Obývák nebo Osvěžovna Johannes Cyder. Právě kombinace
pestré škály forem, které nicméně
všechny spojuje jistý apel na obrazný
jazyk a jeho modifikace, zajišťuje to, že
nuda zde nehrozí – intelektuálně ani
ryze společensky. A jsou také záštitou
toho, že se nutně to, co na straně jedné
působí homogenně, na druhé mírně
kvalitativně kolísá, vyrovná, respektive
otevře, protože na sebe navzájem působí a ve zkušenosti diváka nesplývá.
Námitka, kterou tak vůči místy trochu
agresivně dominantní pozici Baobabu,
respektive Ateliéru ilustrace a grafiky
Juraje Horvátha na pražské UMPRUM,
mám, pod paprsky ostře podzimního
slunce mizí – nahrazuje ji čirá radost
z možnosti nechat se alespoň na chvíli
touhle záplavou barevnosti unášet. Při
kritické reflexi už ale samozřejmě po
pozornosti volá, protože obraz, který je
zde prezentován a nabízen ke sdílení,
skutečně do značné míry omezený
a také, navzdory své vnější pestrosti,
direktivní je. Podtitul letošního setkání
nakonec ale nic jiného neříká – toto je
family business, a nejen proto, že
pomalu dorůstá mladší generace, která
se do jeho příprav aktivně zapojuje podobně, jako to dlouhodobě dělají studenti pražského ateliéru a jejich přátelé.
Pokud v roce 2016 do Tábora přijela
Andrea Dezsö nebo Stefanie Schilling

a představila se lipská grafická scéna;
roce 2018 Palo Čejka, Olivier Douzou,
respektive ABC laboratoř neboli ART
Basics for Children; o rok později
Vojtěch Kovářík a Gerlinde Meye, byla
uvedena Dominika Ličková s projektem
Město, ulice, respektive jeho negativní
varianta, varianta deníková, v podání
mistrů Váchala, Valouška, Tadiče,
Puchové, Říčanové či Halouna; dnes je
to Faust. Už asi navždy nám zůstane
vzpomínka na mírně invazivní, ne vždy
koherentní nebo komfortní přehlídku,
která nicméně nepostrádá vášeň –
v dobrém i ve zlém. Vedle něj, možná
v jeho stínu, pak uvedl Tabook opět
několik ortodoxních grafiků-ilustrátorů
nejen ze střední Evropy. Vedle původem
německé autorky Gabriely Jolowicz,
která se věnuje převážně dřevorytu, šlo
mj. o Joëlle Jolivet nebo Karla Halouna.
Za vrcholně grafické prizma lze ale
považovat festival sám, jako takový –
vlastně jej očima některé z baobabích
knih vidím. Jolivetin cyklus Lidé Tábora
by bylo docela dobře možné vnímat
jako jeho zastavení v linorytu – v působivé smyčce variující dílo Miroslava
Šaška, s nímž v roce 2012 v Táboře
začínali. A zatímco Tomáš Klepoch
tady tehdy představoval své velkoformátové dřevoryty středoevropské

myslivosti, tentokrát se zde uvedl
v roli učitele. Bratislavská drsná škola
v akci – včetně Jana Čumlivského a mistra J. H. stojícími za bedekrem. Od knížky
ke skutečnosti, od obrazu k předobrazu
– nebo naopak? Inu, grafika.
1 https://www.apollo-magazine.com/is-it-time-to-call-an-end-to-biennials/
2 Pascal Gielen: The Murmuring of the Artistic Multitude. Global Art, Memory and Post-Fordism. Amsterdam:
Valiz, 2009, s. 36.
3 Jeden ze sloganů hovořil o “čekání na barbary”. Více viz
https://www.documenta14.de/en/ (cit. 24. 10. 2021)
4 V Martině (Trienále autorské knihy), Krakově (Mezinárodní trienále grafiky), Lublani (Bienále grafiky), Brně
(Bienále Brno), ale také v Linci (Ars Electronica) ad.
5 Vice zde: http://www.en.triennial.cracow.pl/MTG_2021/
(cit. 2. 10. 2027)
(“… the time of the pandemic prompted us to reflect on
possible scenarios for the future, hence the title of the
competition and of the Main Exhibition itself, which we
proposed, sounds Dissonant Futures.”)
6 s. 17. (The task that we as organizers set before the
participants of the latest edition of the International Print
Triennial in Krakow seemed impossible to complete.
However, the works presented at the MTG 2021 Main
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Exhibition prove that we can still, and even should,

10 Wiktor Komorowski. Hard Ground-Soft Politics:

predict the future, and that the printed media is

The Biennial of Graphic Arts in Ljubljana and Biting of

not only the daily press and still numerous weekly

the Iron Curtain. Huma-nities 2018/ 7 (4), 97.

magazines, but also artistic prints, whose authors still

12 Více zde: https://bienale.si/en/34 (cit. 3. 10. 2021)
13 (If you thought that the Slovenian/Yugoslavian
computer company, which many saw as having the

find ways to provide valuable communication with the

11 Více zde: https://bienale.si/en/about/ (cit. 3. 10. 2021)

potential to become a global technological power, went

recipient.)

(From the late 1970s to the late 1980s, art trends

dark after 1989, you are mistaken. Iskra Delta will depo-

changed; the original hand of the artist, as it was called,

sit the forms that are already emerging in our midst. The

7 Katarzyna Wojtyga. Transgrafia 2.0. Krakov, 2021, s. 6.

came to the fore again and pushed printmaking as

future rests with us.)

(The pandemic is the ‘war’ of our generation. And like

a mass production technique into the background. As

any war, it has its ‘good’ sides. It makes us realize that

a result, the Ljubljana Biennial experienced a period

14 Vice zde - https://34.bienale.si/en/projects/

life is so fragile, and breathing is a miracle, it increases

of crisis. In the 1990s, a regard for art that favoured

(cit. 24. 10. 2021)

our hunger for normality, helps us understand what lu-

printmaking resurfaced. The focus was on the attributes

(He portrays otherness as it has always been: as dissent,

xuries physical proximity, freedom of travel and various

of post-industrial society, ecological awareness, the

as a community of those who think, feel or behave dif-

dimensions of social life can be.)

political correctness of various ideas and the commu-

ferently. Those who do not need constant confrontation

nicativeness of art. This revived the importance of the

to develop their identity. Those who create alternative

8 Ibid., s. 7.

International Biennial of Graphic Arts. During the sixty

realities, within which they imagine new ways to belong.)

Eggs on the yellow cards, bread on the brown ones,

years of its activity, the Biennial presented the graphic

apples on the green and red ones… Somewhere in a

arts in two divergent artistic paradigms – between 1955

15 Alespoň tedy podle předběžného vyjádření organizá-

backyard somewhere in Lodž, two children ate paper,

and 1999 it was the bearer of the modern and, after

torů. Více zde: https://vltava.rozhlas.cz/tabook-podesate-

tasting and feeling the shape of real food in it. They

2001, of the post-media paradigm.

-a-naposledy-letos-zkoumame-tema-family-byznys-rika-

satiated their hunger with abstraction.)

In 2001, the 24th International Biennial of Graphic Arts

-tereza-8567251 (cit. 3. 10. 2021)

introduced the transition to the paradigm of post-media
9 Anthony Gardner - Charles Green. Biennials of the

art by initiating the process of revitalisation, reviewing

South on the Edges of the Global. Third Text 2013/ 27:

the structure, organisation, attitude towards the local

s. 442–45.

and international audience, cura-torship and the medium
itself. )

↖) Výstavní expozice v táborské Trafačce
↗) Pippin Frisbee-Calder (USA)
Zrušená edice: datel slonovinový instalace,
2017, dřevořez. Foto: Étienne Boisvert, Élisabeth
Mathieu Centre de diffusion Presse Papier

DVANÁCTÉ
MEZINÁRODNÍ
BIENÁLE GRAFIKY
V TROIS-RIVIÈRES
ÉLISABETH MATHIEU

Mezinárodní bienále současné grafiky v Trois-Rivières
založila roku 1997 muzeoložka Louise Desaulniersová
společně s umělci Jo Ann Lannevillovou a Guy
Langevinem. První výstava se uskutečnila roku 1999
a od tohoto data se koná vždy v lichých letech. Po celou
dobu zůstalo bienále věrné svému poslání propagovat
obor grafiky a reflektovat jeho současnou praxi
v mezinárodním měřítku. Všímá si všech současných
tendencí, jak tradičního know-how, tak prolínání oboru
se současnými médii ve snaze o integraci nového
a klasického pojetí kreativity. V rámci této vize bienále
rozvíjí hybridní pojetí svých výstav, v nichž návštěvník
nalezne jak doklady technické inovace, tak aktuální
témata, která hýbou současným uměním tisku. Aby tuto
vizi bylo možné naplnit, bienále zve do svých komisí,
které vybírají díla na výstavu, významné představitele
proměn současného umění.

V každém ročníku bienále se na hlavní
výstavě představí kolem 50 umělců
pracujících v klasických technikách,
používajících však současnou estetiku.
Dalších více než 300 děl mohou návštěvníci bienále shlédnout na doprovodných výstavách rozptýlených na
různých místech v Trois-Rivières. Tyto
výstavy často nabízejí alternativní
interpretace současného umění a ve
svém napojení na hlavní přehlídku
představují jednu z nevýznamnějších
kulturních událostí v Quebeku. Díky
této šíři a různorodosti prezentace se
bienále stává také uznávaným turistickým lákadlem. Od 20. června do 12. září
2021 probíhaly tyto další výstavy např.
v budově starého železničního nádraží,
v Centru Presse Papier, v Galerie d´art
du Parc, v Musée Pierre Boucher nebo
v Muzeu POP. Letos byl zaznamenán
rekord: letošní 12. bienále navštívilo
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celkem 21 600 návštěvníků. Pokud
bychom sečetli všechna díla, které bienále představilo během všech ročníků,
bylo by to 3500 prací 452 umělců
pocházejících z 50 zemí. Mělo by se
také zmínit, že na všechny akce má
návštěvník vstup zdarma.
Partnerem bienále je Quebecká
Univerzita v Trois-Rivières (UQTR),
díky níž se podařilo zorganizovat i četná
sympozia, jež reflektovala z různých
pohledů umění tisku či témata imaginárnosti nebo melancholie. Bienále se
pojí s dalšími kulturními událostmi,
hudebními produkcemi, čtením poezie,
divadlem na ulici nebo programy
v amfiteátru, z něhož je malebný
pohled na řeky sv. Vavřince a sv. Mořice.
Této akce se samozřejmě účastní
i místní mladí podnikatelé, takže toto
město na polovině cesty mezi Quebekem
a Montrealem (se svými 135 tisíci
obyvateli) díky bienále skutečně ožívá
a slaví tuto významnou událost.

BIENNALE
INTERNATIONALE
D´ESTAMPE
CONTEMPORAINE
2021, TROIS-RIVIÈRES,
QUEBEC
REÁLNÝ KONTAKT
S UMĚNÍM
ÉLISABETH MATHIEU, ŘEDITELKA BIENÁLE
↖↖) Éric Fourmestraux, (Francie) – Prix Desjardins In memoriam
(věnováno 48 židovským dětem deportovaných ze školy
Vicq d’Azir v 10. pařížském obvodu)
instalace, 2018–2019, řezba, papír, audio, objekty
Foto : Élisabeth Mathieu, Galerie d’art du Parc
↗) Agata Derda (Kanada, Ontario) – Grand Prix
de la 12e BIECTR
Pohled na instalaci, 2020, linoryt a digitální tisk
Foto: Étienne Boisvert
Galerie d’art du Parc

Tým spolupracovníků, kteří připravují Mezinárodní
bienále grafiky v kanadském Trois-Rivières, nemohl
ignorovat mezinárodní souvislosti, jež rámovaly
přípravu výstavy v letošním roce. Pandemie si vynutila
i četné změny v organizaci této události, počínaje
výzvou k účasti a konče instalací vybraných děl, a také
nám připomněla, jak cenné jsou kontakty s našimi
partnery, s nimiž sdílíme kulturní milieu naší oblasti.

Proto nám udělala velkou radost možnost instalovat hlavní výstavu v budově
starého železničního nádraží, v distribučním centru Presse Papier, v Galerii
d´art du Parc, v Musée Pierre-Boucher
a v Musée POP. Bienále se tak stalo
opravdovou oslavou grafiky, při níž si
mohli návštěvníci a umění pohlédnout
z očí do očí.
Pokud jde o výběr umělců, bylo nutné promyslet fungování poroty tak, aby
bylo možné komunikovat formou videokonference. V jury zasedli Lyne Bastienová, umělkyně a pedagožka z Montréalu,
Samuel Breton, kurátor a pedagog
z Quebeku, Karine Bouchardová, historička umění pověřená vedením kurzů
na Univerzitě v Trois-Rivières a šéfredaktorka revue Le Sabord, Mitch Mitchell, umělec působící jako docent na
Univerzitě Concordia v Montrealu
a Valérie Morrissettová, umělkyně,
pedagožka Cégep de Drummonville
a členka vedení naší organizace. Tato
komise na závěr svého jednání vybrala
52 umělců z 19 zemí.
Úkolem komise bylo vybrat přibližně
padesát souborů reprezentujících aktuální a kulturní, národní a mezinárodní
trendy, takže diskuse byly bohaté
a vzrušené. Konečný výběr nabídl
celkový pohled na současnou grafiku
i umělecký výzkum. Stručně řečeno,
tento 12. ročník představil veřejnosti
široké spektrum děl, z nichž každé je
jiným způsobem jedinečné.
Jury udělila Grand Prix 12. ročníku
BIECTR Agatě Derdě z Kanady za soubor rozměrných děl vytvořených roku
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↖) Agata Derda ( Kanada, Ontario) Grand Prix,
Room, 2020, linoryt a digitální tisk, 81 × 122 cm
Foto: Agata Derda, Galerie d’art du Parc
↑) Wieslaw Haladaj ( Polsko),
Cena realitní společnosti Duguay
Chekmate!, 2019, linoryt, 70 × 100 cm
Foto: Wieslaw Haladaj, Musée Pierre-Boucher
←) Tomasz Winiarski (Polsko), Čestné uznání,
Perpetuum mobile (část diptychu), 2020,
mezzotinta, suchá jehla, 149 × 107 cm
Foto: Tomasz Winiarski, Edyta Dufaj, Galerie d’art du Parc
→) Catherine Farish (Canada, Québec),
Čestné uznání, vpravo
Alejandra Basañes (Canada),
Cena Télé-Québec
Foto: Étienne Boisvert, Galerie d’art du Parc
↓) Andréanne Bouchard (Canada, Québec),
Prix Loto-Québec pro začínající umělce z Québeku
Plastiky z roku 2020
Foto: Élisabeth Mathieu, Musée Pierre-Boucher
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2020, v nichž autorka kombinuje digitální tisk a linoryt. Francouz Éric Fourmestraux obdržel Prix Desjardins za
dojemnou instalaci In memorium
(věnovanou 48 židovským dětem deportovaným 1942–1944) ze školy Vicq d´azir
v 10. pařížském obvodu). Vítězkou Télé-Québec Prize se stala Alejandra Basañes z Trois-Rivières za instalaci Ženy,
které zabíjíme, jejímž tématem jsou
smutné mezinárodní zprávy o postavení žen. Cena Presse Papier Invitation
udělovaná komisí Atelier Presse Papier je
vyhrazena umělci žijícímu mimo Kanadu a byla předána umělci ze Spojených
států Nathanu Meltzovi.
Cenu Prix Loto-Québec pro začínající
umělkyně z Quebeku získala Adréanne
Bouchardová z Montréalu za sérii
malých papírových plastik a Gabriel
Mondor z Trois-Rivières se stal vítězem
ceny Prix Loto-Québec pro začínající
umělce z Quebecu za impozantní instalaci Jesus. Výběrová komise dále udělila
4 čestná uznání, která získali Tomasz
Winiarski z Polska, Wuon-Gean Ho ze
Spojeného království, Catherine Farishová z Kanady a Océane Vallotová
z Belgie za kvalitu jejich děl.
Návštěvník bienále byl tedy vystaven pořádné porci fantazie; mohl
navštívit imaginární vesmíry, přírodní,
urbánní nebo soukromá teritoria – celé
to lidské divadlo. Mohl pročítat deníkové
zprávy i číst mezi řádky, být účastníkem reflexí o feminismu, kultuře a kontemplaci. Zkoumal černobílé nebo
barevné tisky a snažil se dešifrovat
jejich základní myšlenku. A byl často
také nucen zaujmout sociální nebo politický postoj tváří v tvář umělecké
výpovědi, která ho k tomu vyzývala.
Mohl přijmout projev dojemné autenticity, stejně jako technické virtuozity
a nechat se unést vírem emocí, které se
mu umělec přál předat.
Valérie Morrissottová a já jsme si
daly za úkol seskupit díla vybraných
autorů podle příbuzných rysů a na zá-

↗) Chantal Harvey (Kanada, Québec)
pohled na část její expozice, 2020,
kombinovaná technika Foto: Élisabeth Mathieu
Galerie d’art du Parc
↗) vlevo Noelle Wharton-Ayer (Canada, Québec)
Roti Roll, 2019, sítotisk, variabilní rozměry,
vpravo
Ilina Pichon (Canada, Québec)
Sekvence území, instalace, 2019–2020, sítotisk, malba
Foto: Élisabeth Mathieu
Centre de diffusion Presse Papier
→) Anne Billy (Kanada, Québec)
Je, Jean-Marc, j’étais II, 2020, instalace, linoryt, šití, papír,
200 × 200 cm
Foto: Etienne Boisvert, Galerie d’art du Parc

kladě této konvergence potom navrhnout rytmus jejich rozmístění v instalaci. Dospěly jsme k šesti skupinám autorů k jejichž dílu by se mohla vztahovat
různá příslovce, tedy neměnné tvary, jež
ovšem proměňují a upřesňují okolnosti
místa, času a způsobu, k nimž se slovo
váže – načež se ukázalo, jak se rozdělení
grafických obrazů podle tohoto způsobu
mění, lidsky a reálně, v tlačenici
a strkání. A tak jsme se obrátili na
našeho čestného předsedu, básníka
Jean-Paula Daousta, aby se k této naší
hře přidal a napsal šest básní, které by
se jmenovaly: Tedy, Zde, Jinde, Včera,
Nyní, Proč, Takto a Tak (Tolik). Hozenou
rukavici zvedl s citlivostí a nadhledem
jemu vlastním.
Organizátoři bienále sledovali
veškerou grafickou tvorbu – ve všech
zeměpisných směrech – ve snaze
nabídnout návštěvníkovi různorodou
reprezentaci umělců z Quebeku, Kanady
a umělců zahraničních. A divák se tak
mohl dozvědět, co v současnosti hýbe
oborem a co je inspirativní s ohledem
na jeho další rozvoj, včetně posouvání
jeho hranic.
Několik projektů, včetně třech
velkých, na kterých jsme pracovali déle
než rok, představilo výjimečný svět
(poly)grafického umění. Za účasti Karine

↖) vlevo, Marek Sibinský (Česká republika)
pohled na jeho expozici
vpravo
Xavier Orssaud (Canada, Québec)
Ideální krajina 3, 2020, sítotisk
Foto: Élisabeth Mathieu
Budova starého železničního nádraží
←) Tomáš Zemla (Slovenská republika)
pohled na jeho expozici hlubotisků s názvem 		
Robinia. Foto: Élisabeth Mathieu
Budova starého železničního nádraží
↓) Catherine Farish, Čestné uznání,
Neznámé autorství, 2016, fotolept s použitím monotypu,
50 × 66 cm. Foto: Guy L´Heureux
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Bouchardové, kurátorky projektu Sound
Impressions 2.0, (jde o zvukovou, ve
francouzském originále sonorní instalaci, pozn. překl.). Zvuky prostředí,
v němž grafik pracuje, ve studiu dotvořili
umělci Slobodan Radosavljević a Olivier
Ricard během výstavy Sana Spatium
uvedené v Ateliéru Silex. Tuto produkci
doplnila prezentace díla Espaces sociales skladatele současné hudby Nicolase
Gilberta během koncertu pod taktovkou Adama Johnsona (za spoluúčasti
žesťového oktetu Orchestre symphonique Trois-Rivières v POP Museum, ve
spolupráci s Festivoix). Galerie R3 UQTR
představila asi padesát grafických listů
z Loto-Québec a nově vznikající univer-

zitní sbírky, do níž jsme vybraly díla
spolu s Jo Ann Lannevillovou. Kromě
toho do 9. ledna 2022 představíme s
našimi partnery Avataq Cultural Institute a Joliette Art Museum, výstavu
Résurgence – L'estampe du Nunavik,
2014–2019, (volně přeloženo Nalezený
pramen – grafika z Nunaviku,
(2014–2019), která představuje linoryty
26 umělců z této enklávy na severu poloostrova Labrador. Kurátory byli Qumaq M. Iyaituk, Maggie
Napartuková a Lyne Bastienová.
V širším kontextu veškerých aktivit
se dynamika kulturního života v Quebeku projevila i dalšími výstavami ve
městech Amos, Joliette, Nicolet, Mont-

real, St-Élied-Caxton. Z těch probíhajících souběžně s bienále v Trois-Rivières
jmenujme ještě aspoň přehlídku Résonance V. v Muzeu POP s díly Marie-Jeanne Decostové, Yanicka De Serre a Jo
Ann Lannevillové nebo výstavu Mécaniques discursives (Diskurzívní mechaniky) v síni Espace Pauline-Julien s díly
Freda Penella a Yanicka Jacqueta z Belgie.
Na závěr výstavy jsme vyhodnotili
anketu divácké odezvy a udělalo nám
velkou radost, že jsme Cenu realitní
společnosti Duguay mohli předat polskému grafikovi Wieslawovi Haladajovi. Cenu Ateliéru a Galerie A. Piroir pak
získala umělkyně z Montrealu Céline
Huyghebaertová.
Z minulého a letošního roku jsme si
odnesli mnoho zkušeností. Jak je důležité naslouchat, být trpělivý a empatický
a na základě spolupráce budovat mezilidské vztahy. Věřím, že letošní bienále
se stalo také účinnou vakcínou proti
izolaci!

↖) Barbara Madsen (USA)
díla z roku 2019, digitální tisk
Foto: Élisabeth Mathieu
Musée Pierre-Boucher
↓) Sean Caufield a Sue Colbergová (Kanada)
díla z roku 2020, hlubotisk
Foto: Élisabeth Mathieu, Musée Pierre-Boucher

SOUČASNÁ
KUBÁNSKÁ
GRAFIKA
SANDRA RAMOS

Pokud bych se měla pokusit – na základě
vlastní zkušenosti – definovat, čím je
současná kubánská grafika, první slovo,
které mě napadne, je transgrese. Transgrese
v podobě stopy odporu, recyklace,
eklekticismu, dynamiky
a nejednoznačné
národní identity. Jde
o kakofonii mnoha
vizuálních
stop, které
podporují
tvůrčí
rozhodování
a životní styl založený
na touze rozvíjet se a
svobodně vyjadřovat své
názory navzdory všem
překážkám.
↗) Abel Barosso,
Revolucionář, 1997,
dřevořez, 64,8 × 90,2 cm
↗) Abel Barosso,
Rebel, 1997, dřevořez,
64,8 × 90,2 cm

K tomu je důležitá konstruktivní a praktická vůle překonávat fyzická i duševní
omezení způsobená sociálně-politickými
nepříznivými podmínkami, materiálním nedostatkem a geografickými přesuny způsobenými neustálou migrací.
Odolnost vůči vývojovým proměnám, přizpůsobivost a „nadnárodnost“
charakterizují kubánské obyvatelstvo
již více než 60 let. Stalo se tak vzhledem k neustálým politickým a sociálním výzvám, jež vyvolala revoluce
a následná ekonomická izolace. Věčná
materiální nestabilita spolu s praktickým životním vzděláním donutily
kubánské obyvatelstvo, aby se vypořádalo se změnami, inovacemi i opětovným použitím téměř všeho, jako reakcí
na chudobu a přesun na okraj zájmu.
My, Kubánci jsme připraveni „vyřešit“
jakýkoli problém s maximální invencí

a minimem prostředků. Tento postoj
se také promítl do umělecko-kulturní
oblasti a zanechal v ní charakteristický
otisk, který naše ostrovní umění
definuje.
Tato zmíněná transgrese (přečin,
prohřešek, přestupek – pozn. překladatele) se stala jednou ze základních
charakteristik grafické produkce období
následujícím po 90. letech 20. století.
Jedním z důvodů byl negativní dopad,
který měla materiální krize této doby
na důsledné používání tradičních grafických technik, jako je litografie, hlubotisk, xylografie a linoryt. Ty se do té
doby vyučovaly jako nezbytná součást
uměleckého vzdělávání v kubánských
kulturních institucích, jako je Akademie San Alejandro založená v roce
1818, Experimentální grafická dílna
v Havaně a Národní škola umění, obě
založené v roce 1962, a Vyšší institut
kubánského umění založený v roce
1976. Tato institucionalizovaná a oficiální metodika výuky se změnila
v důsledku experimentální a konceptuální otevřenosti 80. let a současně
materiálního nedostatku 90. let.
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←) Alioski Garcia,
Roj, 2016, tisk z krájecích prkének,
knihtisk, rozměry různé
→) Anyel M. Calzadilla a její studenti,
Třída IV, pedagogický umělecký projekt,
sítotisk, instalace
		
↓) Luis Miguel Valdez,
		La Habana Infinita I, 2014,
		
dřevoryt, 122 × 178 cm

→) Mabel Poblet,
Medúsa II, 2021,
digitální tisk na PVC
a plexisklo,
úhlopříčka 60 cm
←) Osmeivy Ortega,
Bez názvu, 2017,
dřevořezy, různé rozměry

V oficiálních kubánských kulturních
institucích koexistovalo od revoluce
několik generací vynikajících grafiků,
učitelů a umělců. Do první skupiny
založené v 60. a 70. letech patřili
Alfredo Sosabravo, Antonia Eiriz,
José Contino a Umberto Pena. Začali
kreativně využívat litografické kameny
pocházející z kubánského koloniálního
tabákového průmyslu. K této skupině
se připojili tehdejší mladí umělci Rafael
Zarza, Luis Miguel Valdez, José
Gómez Fresquet (Fremez), všichni
mistři litografie a fotolitografie, kteří
přizpůsobili kubánská témata stylistickým zásadám mezinárodního pop-artu.
Luis Lara, Luis Cabrera, Jaqueline
Maggie, Ángel Ramírez a Agustín
Rolando Rojas se spojili v 80. letech se
společným důrazem na dřevoryt, lept,
akvatintu a mezzotintu. Jejich tisky
charakterizovala vybroušenost, technická zdatnost a všestrannost, i přivlastňování si odkazů, jež je přibližovaly
estetice postmoderny. Někteří z těchto
umělců, navzdory věku a geografickému
rozptylu, jsou i nadále aktivními účastníky současného panoramatu kubánské a mezinárodní grafiky.

40

41

Dalším velmi důležitým prvkem této
transformace směrem k transgresi byla
hluboká koncepční změna, kterou
přijala velká část kubánské umělecké
a intelektuální komunity, a kterou provázela politická otevřenost a kritické
vnímání neuralgických bodů stavu společnosti na ostrově. Tato nová generace
si v polovině 80. let byla velmi dobře
vědoma proměny estetických trendů,
politických změn, včetně otevřeného
prostoru na mezinárodní úrovni, a pevně se rozhodla vzdálit se zásadám socialistického realismu.
Všechny tyto faktory si vynutily
změnu myšlenkového směřování kulturních a vzdělávacích institucí z hlediska pedagogického i akademického,
směrem k radikální a současně racionální změně definice toho, co bylo považováno za „kubánské umění“ v mezinárodním kontextu. Tento proces dal
přednost přiznání společenských problémů, které byly do té doby považovány za tabu, v zásadě poukázal na obtíže
každodenního života na Kubě a do
svých témat přijal lidovou mluvu, fenomén lidu jako takového, humor, historii, antropologii, náboženství, rasu
i politiku, včetně migrace.
Ráda bych v této souvislosti zmínila
např. založení sítotiskové dílny Rene
Portocarrero v Havaně v roce 1984, která pod vedením umělce a propagátora
Alda Menéndeze realizovala bezpočet
kulturních projektů s použitím sítotisku a experimentálních technik, které
se pak podepsaly na kubánském kulturním životě. Pracovali zde umělci,
kteří svou tvorbu rozvíjeli především
v jiných médiích, jako je malba a instalace, což přineslo nové pohledy na využití sítotisku. Byli mezi nimi Sandra
Ceballos, Arturo Cuenca, Rubén Rodríguez, Francisco Bernal, Jesse de
los Ríos, Glexis Novoa, Carlos Rodríguez Cárdenas a Aldito Menéndez.
Tato instituce umožnila spolupráci
a také začlenění kubánského umění
a grafiky do mezinárodního kontextu
prostřednictvím návštěvy významných
umělců, jako jsou Mimo Rotella, Luis

↗) Tatiana Mesa,
Polibek, 2020, autorská
kniha, xylografie
→) Tatiana Mesa,
Polibek, 2020, autorská kniha,
xylografie

Camnitzer, Liliana Porter, Julio Le
Parc, Wilfredo Arcay, Rafael Canogar, Robert Rauschenberg, Joseph
Kossut, Shigeo Fokuda
a další. Tato dílna, stejně jako Taller de
Grafica de La Habana, i přes výkyvy
v počtu členů a směřování i dnes slouží
jako centrum pro tvorbu a propagaci
kubánské grafiky.
Jak jsem už dříve uvedla, proces výuky grafiky na Kubě, zaměřený na rozvoj
technických dovedností a zvládnutí
tradičních grafických technik, byl na
počátku 90. let značně ovlivněn nedostatkem, který nastal v takzvaném
„zvláštním období“. Tato kritická situace pro kubánskou ekonomiku a společnost (po pádu socialistického tábora,
odkud pocházela většina uměleckých
materiálů), znemožnila grafikům přístup ke kovům, kyselinám, litografickým křídám, nástrojům a papíru pro
tisk. Tento nedostatek však přinutil
umělce k pružnosti a větší imaginaci
při výběru pracovních zdrojů a tvůrčích
metod, navedl je k recyklačním technikám, jako je kolagrafie, monotyp,
autorské využití matrice nebo produkce
ručního papíru. Tištěný obraz se tak
zcela přirozeně dostal do těsné blízkosti
jiných výtvarných médií.
Významným dokladem toho vývoje
je monumentální dílo umělkyně Belkis
Ayón (1967–1999) vytvořené detailním
a pracným sestavováním malých kartonů
na povrchu jejích velkých matric. Tyto
sestavy znázorňují alegorické postavy,

obyvatele mýtu Abakuá, což je tajná
a výhradně mužská afrokubánská společnost. Mohu dosvědčit, že Belkis
Ayón byla také skvělou kolegyní, propagátorkou a pedagožkou a zanechává
pozoruhodnou stopu v dalších generacích kubánských grafiků.
Nicméně, otisky stop na mapách
Ibrahima Mirandy a skulptivních dřevěných matricích Abela Barrosa spolu
s tématy sexuality a genderu v díle
Daniy Fleites a celkovým posunem
k důrazu na kritiku minulosti se staly

↑) Marcel Molina,
A přesto... kouř, 2019,
dřevořez, 122 × 180 cm
↑) Marcel Molina,
Rodina, 2011,
dřevořez, 50 × 70 cm
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doklady angažované reakce mladých
lidí, kteří odmítají tradicionalismus
v grafice v touze být všestranní, tvořit
tady a teď, experimentovat s multidimenzionálností, avšak nezanedbávat
technický standard. Cílem bylo
vyjmout tisk z jeho technologické
a řemeslné izolace a začlenit jej pro
jeho vlastní hodnoty do větší skupiny
současného umění v národním kontextu.
Tento příznivý postoj k rozšíření
grafického oboru se projevil na různých akcích, jako např. La Biennial
de La Habana a La Huella Múltiple.
V pozadí těchto akcí už stáli příslušníci
mladší generace grafiků, z nichž někteří se stali jejich kurátory, např. Belkis
Ayón, Abel Barroso, Ibrahim Miranda
nebo Sandra Ramos. La Huella byla
vedle výstavy i pedagogickým setkáním, které od svého založení v roce
1996 až do roku 2010 pomohlo vytvořit
společný, otevřený a inkluzivní styl
pojetí kubánské a karibské grafiky,
k němuž budou později odkazovat
oficiální grafické soutěže, jako např.
Národní soutěž kubánské grafiky,
Latinskoamerická cena La Joven
Estampa de Casa de las Américas
a Bienále grafiky San Juan Puerto Rico.
La Huella Múltiple se stala katalyzátorem, sjednocovatelem a šiřitelem
díla velkého počtu umělců všech generací, médií a původu; různých akcí se
zúčastnilo více než 100 kubánských
umělců se společným cílem prosadit
se v mnohosti přístupů, ale nikoli
z technického hlediska, nýbrž v rámci
přirozeného a dynamického spolupůsobení umění a grafiky, s důrazem
na expresivní a osvobodivý jazyk. Tato
událost ve svých různých ročnících
podporovala začlenění a nezaujaté
vrstvení různých reproduktivních
a editačních technik v rámci dalších
projevů, jako je instalace, performance,
participativní umění, street art nebo
fotografická a digitální média. Pro
mnoho studentů ISA a v roce 2000
mladých aktivních umělců, jako Juan
Carlos Rivero, Anyel Madelyn Calzadilla, Antonio Núñez, Hugo Azcuy.
Marlon Castellanos, Janet Brossard,
Frank Martínez, Michel Acosta
a Hanoi Pérez představovaly jejich
výstavy také první kontakty s širší
veřejností. A stejně tak byly příležitostí
vystavit svá díla vedle známých kubánských umělců tvořících i v jiných
médiích, jako např. Lázaro Saavedra,
René Francisco Rodríguez, José A.
Toirac, Luis Gómez, Carlos Garaicoa, Fernando Rodríguez, Los
Carpinteros aj.

Dalšími rysy současné kubánské grafiky,
které se nemění, jsou vzájemná solidarita umělců, která je vyjádřena množstvím témat, odkazů i společnými pracemi některých tvůrců, z nichž většina
čerpá ze sdílených životních zkušeností
i z družnosti, pramenící ve využívání
dílny jako kolektivního prostoru. Můžeme to vidět v lidovém a humorném díle
Yamilise Brita, Janety Brossard, Julia
Cesara Peny, Eduarda Abely a Eduarda Guerry. Zde musíme vyzdvihnout
význam ateliéru Taller de Grafica de la
Habana, který je po desetiletí nejoblíbenějším místem k práci i setkávání
mnoha grafiků a dalších umělců.
Workshop založený na lásce a odhodlání
své komunity dokázal zůstat aktivní,
pokud jde o národní a mezinárodní
propagaci práce svých členů, navzdory
četným krizím, naposledy krizi kvůli
Covidu-19, která podle vyjádření jejícho
současného ředitele Yamilise Brita
omezila plány a dynamiku veškeré
práce.
Ve společném ateliéru se rozvíjejí
mezilidské vztahy, které popírají představu o osamělém umělci jako o elitě
zamčené ve své věži ze slonoviny. Grafik je téměř vždy společenským tvorem
a často je i nadále považován za součást cechu. V případě Kuby, která trpí
izolovaností i nacionalismem, najdeme
tento pocit u představitelů téměř všech
uměleckých oborů. Podobný charakter
má i veřejné, kolektivní, „post-utopické“
vzdělávání. Vzniká tak poměrně přesně
definovaný okruh tvůrců, z nichž většina byli učitelé a spolužáci nebo partneři dílen. Kubánská umělecká komunita
(navzdory komerčním tlakům nebo migraci) je malé město, kde se téměř
všichni známe a kde se generace vrší
jedna na druhou, žijí společně a produkují své umění, aniž by zde rozhodovala hierarchie založená na věku nebo
úrovni profesního rozvoje.
Symptom „nadnárodnosti“ je způsobený neustálou migrací našich umělců
do mnoha zemí, kde zakládají ateliéry
nebo dílny a kde nadále působí jako
kubánští umělci. To je další prvek, který se projevuje na současné dynamice
oboru a grafické produkci realizované
Kubánci jinde ve světě. Mezi tyto ateliéry patří např. Taller de Gráfica La siempre Habana založený v Mexiku ve
městě Cuernavaca v roce 2000 a vedený Luisem Miguelem Valdezem, ve Španělsku to jsou dílna Pepe Herrery
v Madridu, Quimbicuarta Serigraphy
Workshop v El Casaru založená v roce
2007 Rodolfem Jopisem nebo Lissette
Workshop Matalón Edition v Madridu.

Je nutno také připomenout působení
Luise Cabrery, Jaqueline Maggui
a Agustína Rojase v dalších grafických
dílnách nebo školách ve Španělsku,
USA a Kanadě.
Stav vyprovokovaný nedostatkem
materiálních zdrojů přispěl k tomu, že
se stálým průvodním jevem kubánské
grafiky stala odolnost, adaptabilita
a všestrannost. Projevuje se například
zvětšováním rozměrů díla nad rámec
velikosti dřevěné nebo kovové desky,
litografického kamene nebo listu papíru, autonomním použitím matrice jako
samostatného díla; tento přístup najdeme např. v dílech Angela Ramíreze,
Belkis Ayón, Abela Barrosa, Yamilis
Brito, Hanoi Pérez a Eduarda Leyva.
Tisk na různé materiály a povrchy, jako
jsou podlahy, stěny, přírodní prvky,
recyklované předměty, kartonové krabice, látky nebo kámen zase charakterizují práce Ibrahima Mirandy,
Michela Acosty, Marlona Castellanose
a Antonia Núñeze. V jiných případech
se setkáme s dalšími elementy, jako je
světlo, pohyb, voda, vzduch či architektonická a vitální dynamika města v dílech umělců umělců, jako jsou Tatiana
Mesa, Angel Delgado, Lázaro Saavedra nebo Hamlet Lavastida.
Kombinované využití fotografie,
videa, performance, začlenění diváka
do díla, šíření koláží, uměleckých knih,
tisk na nekonvenční povrchy, využití
odpadu z procesu rytí: „improvizace
jako systém, dekonstrukce jako strategie a multiplicita jako zdroj“, – tak je
definovala Anyel M Calzadilla ve
svém nedávné sérii Trash Data
(2015–2021); jsou nezcizitelnými výrazovými prostředky umělecké produkce
na Kubě.
Tato expanze pokračuje v produkci
mladé generace tvůrců, jako Samuel
Riera, který svou tvorbu spojil s produkcí uměleckých dílen pacientů psychiatrických ústavů a umělci skupiny
Outsider. Osmeivy Ortega je známý
tiskem na čisticí tkaniny a tvorbou velkých dřevořezových kompozic. Aliosky
García používá v instalacích zbytky
řeznických stolů s důrazem na lidovost.
Gustavo del Valle Ramírez, jehož
plastiky či instalace tvoří multiplikované figurální motivy, a Mabel Poblet,
která používá negativy, fotografie a tisky na acetátových fóliích v instalační
kolekci, která reflektuje ženskou sebereprezentaci. V poslední době však větší autonomie a přístup ke komercializaci přiměl některé umělce k návratu
k formálnější praxi používání grafických
technik, jako v případě Marcela Moliny

←) Hamlet Lavastida,
Profilaktická kultura, 2021,
šablona, instalace,Kunstlerhaus
Bethanien v Berlíně
(Foto David Brandt,
se svolením autora snímků)
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a jeho nádherných velkoformátových
dřevořezů s odkazy k historickým
námětům, např. kubánskému cukrovarnictví. Nebo dílo Enrique Mirallese
(Tente), který se od instalací vrátil
k rytině do kovu a pečlivě komponované
kresbě, jež reflektuje kontroverzní
otázky související s rasovými konflikty.
Závěrem lze říci, že práce kubánských umělců vytvořené v posledních
30 letech demonstrují jejich přizpůsobivost a také vůli k formálnímu a konceptuálnímu experimentování, stejně
jako potřebu rozšířit grafické techniky
a principy do dalších médií a nových
produkčních a konzumních vztahů.
Transgrese, všestrannost a houževnatost jsou prostředky pro přežití a uplatnění kreativity ve světě, jenž se nachází v přechodné fázi, kdy umělci svými
různorodými hlasy promlouvají nejen
k přítomnosti, nýbrž i k budoucnosti.

↓) Sandra Ramos,
Ráno, 2010, lept,
akvatinta, 50 × 60 cm

SANDRA RAMOS

↗) Belkis Ayón,
NIIoro, 1991, kolografie
na papíře, 224 × 301cm

ONDŘEJ MICHÁLEK

→) Belkis Ayón,
Zasvěcení III., 1991,
kolografie na papíře,
224 × 301cm
		
		
		
		

→) Sandra Ramos,
Budeme jako Che, 1993,
lept, akvatinta, 50 × 60 cm

↘) Belkis Ayón,
Pohled do expozice jejích děl
v El Museo (Museo del 		
Barrio) v New Yorku, 1991

Se Sandrou Ramosovou jsme se setkali díky našim webovým stránkám a především
díky tomu, že mi ji Alicia Candiani, autorka rozsáhlého článku o argentinské grafice
v minulém Grapheionu, navrhla jako někoho, kdo by mi mohl v mém hledání autora
článku o kubánské grafice pomoci. My, kdo jsme ten ostrov navštívili, i ti, kteří dosud
ne, víme či tušíme, že Kuba nabízí nejen krásy, které připomínají její „zlaté časy“
(ať už si pod tímto termínem představíme cokoliv), ale i současnost,
která není po materiální stránce nijak růžová.
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V každém případě tato představa není
zařaditelná do obvyklých modelů,
v nichž je snadné odsoudit to, co bylo
a vychválit to, co bylo ještě předtím,
nebo to, co je teď. Tento článek chce být
jen velmi stručným uvedením díla
Sandry Ramosové, jež je reakcí – na
základě autorčina autentického prožitku tamní reality – na mnohé z těchto
otázek.
Ještě předtím bych chtěl čtenáři
vysvětlit, proč mě současné kubánské
umění zajímá, když jsem se vlastně se
žádným kubánským umělcem dosud
osobně nesetkal. Věřím, že mi dají za
pravdu ti, kdo na benátském bienále
zůstávají déle, a vědí, že spousta zajímavých expozic se nachází rozeseta po
městě, v kostelech nebo v dočasně pronajatých výstavních síních. Jedna z těch
expozic se už několik let nachází
v Istituto Veneto di Scienze a prezentuje

kubánské současné umění, někdy i před
budovou.
Jednou tam stál černý americký koráb
silnic z šedesátých let (tyto vozy se
mezitím staly jedním z atributů současné
Kuby) opatřený křídly. Toto připomenutí
nemožného vzletu (které kuriózně
evokovalo Fantomasův únikový dopravní
prostředek) však nevyjadřovalo jen svízelnou situaci umělců a umění na Kubě,
nýbrž bylo také metaforou limitů
současného umění jako takového.
I z děl instalovaných uvnitř tato existenciální nejistota vyzařovala, byť jejich
rozhodná rétorika mohla svědčit o opaku.
Vystavující umělci ji ale nechtěli „překřičet“, jen přiznat a vyjádřit často třeba
ironicky a s humorem. Vždy jsem z kubánské expozice odcházel s obdivem ke
způsobu, jak tamní umělci překonávají
izolaci, a současně přiznávají, co obsah
a estetiku jejich tvorby utváří, protože

jednoduše není možné účastnit se celosvětové diskuse o umění, tedy diskursu,
jak se dnes říká, a přitom nepřiznat
reálné okolnosti, jež mou pozici ustavily,
a impulzy, které ji rozvíjejí.
Myslím, že současné kubánské umění má mnoho společného s podmínkami,
které jsme u nás zažili v minulosti,
i když myšlenkové pole, z něhož čerpá
i zdroje tvůrčí energie, které je živí, jsou
poněkud odlišné. Je možné, že v České
republice o umění vedeme poněkud jiné
debaty, ale kubánskému umění můžeme
zase závidět, že se dosud svému publiku
příliš nevzdálilo.
Sandra Ramos (1969) je multimediální
umělkyně, která získala diplom z grafiky
na Vysokoškolském uměleckém institutu
Univerzity umění v Havaně v roce 1993.
(Superior Institute of Art in Havana, The
University of Art of Cuba). Její činnost
nezahrnuje jen dílo grafické, malířské
nebo interdisciplinární; patří k němu
i organizátorské aktivity nebo kurátorské asistence výstav. A mezi roky 1993–
1998 i působení pedagogické na Vyšším
uměleckém institutu v Havaně a později
na mnoha dalších školách v USA, Francii, Velké Británii aj. Od roku 2014 žije
Sandra Ramos v Miami v USA.
Její malířské, grafické a intermediální dílo je velmi rozsáhlé a najdeme
v něm nejen kritické reflexe života na
Kubě (a později v USA), ale také projekce obecných témat do individuálního
prožívání reality, stejně jako poměřování vnitřního autorčina světa společenskou či politickou praxí. O rozmanitosti
její tvorby a širokém záběru svědčí její
webové stránky:
www.sandraramosart.com.
Pro její uvedení čtenářům Grapheionu
jsem vybral grafické listy s jasným
kritickým akcentem a ukázku nedávné
tvorby objektů z hlíny, v nichž je tématem přemíra prostředků komunikace,
díky nimž často dochází k absenci
komunikace skutečné.

↖) Sandra Ramos,
Tropická láska, 1989,
lept, akvatinta, 50 × 60 cm
↖) Sandra Ramos,
Bez názvu, 2017,
rytina v akrylu, 40 × 55 cm

↖) Sandra Ramos,
z cyklu Americké spory
↑) Sandra Ramos,
z cyklu Dialog nemožný

↑) Sandra Ramos,
Dialog nemožný, 2021, participativní 			
instalace (workshop), objekty z pálené hlíny
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• 54 KRESEB
• 3 ŠEDIVÁ ZRCADLA
• 1 KOULE
EVA ČAPKOVÁ

↑) Gerhard Richter,
28.2.2020, tužka a olejový pastel,
27 × 40 cm © Gerhard Richter 2020
↗) Gerhard Richter,
15.4.2020, (lícní strana kresby),
tužka a barevný inkoust, 21 × 29,7 cm
© Gerhard Richter 2021 (08022021)

Počátky vzniku Státních grafických sbírek v Mnichově
sahají do 19. století. Kolem roku 1800 byl totiž převezen
kabinet kreseb a rytin kurfiřta Karla Teodora Falckého
ze zámku v Mannheimu právě do Mnichova.
Dnes patří mnichovské sbírky vedle kabinetů v Berlíně
a Drážďanech k nejvýznamnějším sbírkám kreseb
a grafik v Německu, ale i ve světovém kontextu
se počítají k těm předním. Uchovávají na 400.000
grafických listů, nejstarší pocházejí z 12. století,
nejmladší z dnešních dní.
Těžištěm je staroněmecká a holandská
kresba a grafika, například grafické
listy Dürerovy či Rembrandtovy, italská
kresba, německá kresba 19. století
a mezinárodní současná grafika. Sbírky
nabízejí zájemcům o grafiku studium

vybraných grafických listů v prostorách
studijních sálů. Že je opravdu z čeho
vybírat, se můžete přesvědčit na internetových stránkách, kde je dostupný
seznam všech zastoupených umělců.
Kromě toho pořádají Sbírky každoroč-

„54 Zeichnungen ∙ 3 Graue Spiegel
ně několik výstav v prostorách Pinako∙ 1 Kugel – 54 kreseb ∙ 3 šedivá zrcadla
téky moderního umění.
∙ 1 koule“ vystaveny kresby a objekty.
V letošním roce bezpochyby rezonoNa tomto místě musíme poznamevala výstava Gerharda Richtera (*1932),
která probíhala od února do konce srpnat, že pod pojmem „grafika“ se
na tohoto roku. Gerhard Richter je
v německy mluvícím prostředí často
přední německý umělec, jenž vystavuje
skrývá i kresba. Grafika je širším termív nejprestižnějších galeriích světa,
nem než u nás a neznamená pouze výa pro zajímavost ještě dodejme, že patří sledek tiskového procesu, ale i kresebtaké k nejlépe placeným žijícím umělného, a proto mohly grafické sbírky
vystavovat právě tento konvolut prací.
cům. Jeho životní osudy by rozhodně
mohly být předlohou
pro román. Z prorežim„Neskutečně těžké je vytvořit něco, co
ního malíře NDR se stal
emigrant, a nakonec
Gerhard Richter
profesor na různých
akademiích a dalších
uměleckých školách, například na Aka- Termín grafika se tedy používá v širším
kontextu, zatímco našemu pojmu grafidemii v Düsseldorfu, na Nova Scotia
College of Art and Design v kanadském
ka by odpovídalo spíše německé slovo
Halifaxu nebo na Städelschule ve
„Druckgrafik“, čímž se rozumí grafika
Frankfurtu nad Mohanem. Veřejnosti je jako výsledek tiskového procesu. Zdá
znám především jako malíř, který se
se také, že Grafické sbírky v Mnichově
pohybuje mezi nejrůznějšími polohami. se ve své výstavní činnosti nesoustředí
Od „fotografických obrazů“, tedy obrapouze na grafické práce, ale snaží se
upozorňovat na souvislosti mezi tiskozů odvozených od fotografií, šedesátých let přešel k abstraktnímu způsobu
vými technikami, kresbou, malbou
vyjádření. Někdy však využíval zvětšea instalací, tedy na vzájemné vlivy mezi
jednotlivými výtvarnými obory.
né fotografie svých náčrtů jako předloNejprve se zaměřme na Richterovy
hy k těmto malbám. V Mnichově byly
kresby, které byly umístěny ve dvou
pod názvem:

hlavních sálech a které bez výjimky
vznikly v první polovině roku 2020
v umělcově kolínském ateliéru. Na první pohled zaujme jejich velikost. Dosahují formátu A3, což je pro Richterovo
dílo netypické, jelikož jeho dosavadní
kresby se pohybovaly v rozmezí velikostí
A5 až A4. V rámci výstavy umělec představil cyklus tušových kreseb, které
pojal oboustranně. Propíjející se tuš
smíchanou s rozpouštědlem dále zpracovával na rectu i versu.
Protože i divákovi měla
je dobré.“ být dána možnost
zhlédnout obě strany
díla, které jsou rovnocenné, byly vystaveny
i faksimile. Pro Richtera nebylo u těchto prací rozhodující, jedná-li se o originál nebo kopii, všechny práce vnímal
jako originály. K dalšímu cyklu patří
kresby vycházející z frotáže, kdy umělec pomocí olejových kříd snímal strukturu podlahy svého ateliéru a dále ji
rozšiřoval kresbou. Vytvořil tak nejrůznější barevné konstelace, které jsou
doplněny geometrickými, ale i volně
pojatými liniemi. Umělce zajímala
barva, struktura a linie. Tyto pozdní
kresby Gerharda Richtera v sobě mají
rozhodně něco poetického; připomínají
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ODEŠEL OLDŘICH
HAMERA
EVA ČAPKOVÁ

Oldřich Hamera bezpochyby patřil k nejosobitějším
umělcům na české výtvarné scéně. Minulé číslo
Grapheionu uvedlo jeho práce v článku Jiří B. Krtičky,
které pak byly vystaveny v Hollaru na výstavě s názvem
Hledání neopakovatelnosti i v Prácheňském muzeu
v Písku, kde Hamera vystavil grafické listy věnované
svým dvěma přátelům – Vladimíru Boudníkovi
a Bohumilu Hrabalovi. Hamera měl ale i výrazný
vypravěčský talent, který se mu podařilo převést do
literární podoby, i když vždy tvrdil, že jeho texty jsou
jen „pouhým odvarem“ mluveného slova. Odešel
15. listopadu 2021. Zanechal po sobě bohaté grafické
dílo a také dílo literární, z něhož vám přinášíme dosud
nepublikovanou ukázku jako vzpomínku
na tuto nevšední osobnost.
báseň či melodii a jsou schopny oslovit
diváka po niterné stránce.
Zrcadla jako součást expozice plnila
odlišnou úlohu. Visela na čelních zdech
obou výstavních síní. Předtím byla součástí Richterova ateliéru a umělce inspirovala již během studenských let.
Byla pojednána speciální šedivou barvou tlumící světlo, kterou si umělec
nechal patentovat. Kurátor výstavy
a ředitel Státních grafických sbírek
Michael Hering hovořil o jakémsi
prázdnu, prázdném prostoru, do kterého
se může divák ponořit a kde přestávají
platit zákony prostoru a času. Můžeme
říct, že není důležité, kde se přesně
nacházíme, zrcadla nás přivedou zpět
k nám samým. Možná, že se tato instalace vztahuje k Richterovým poznámkách z roku 1981: „Polemické. Degradace
všech ostatních obrazů; provokace diváka, který namísto obrazu vidí sám sebe.“
Pokud tedy kresby zasahují divákovo nitro, zrcadla zůstávají na povrchu
toho, kdo jsme. Tážou se paradoxně po
podobě, kterou zná každý lépe než my
sami. Richter se vrací k člověku a ptá
se: Co je uvnitř a co vně? Kdo jsme?
Zajímá se o fenomén zrcadlení nejen
v tomto případě, ale i v případě propíjející se tuše v jeho kresbách. Mohli

bychom spekulovat o tom, že Richter
hovoří o filozofii obrazu, filozofii umění, jeho podstatě a úloze v dnešním
světě.
Největší záhadu, možná až iritaci,
představovala ona koule. Richter si
patrně nedovedl představit prezentaci
svých děl v chodbě, která je součástí
výstavních prostor grafických sbírek
a v jejíž zdech jsou zapuštěny vitríny
určené pro grafické listy a práce na papíře, a rozhodl se proto pro „skulpturu“.
Jedenáct vitrín však zůstalo prázdných,
v poslední byl zavěšen objekt, který
svým vyleštěným povrchem rovněž
reflektoval okolí. V tomto případě se
však jednalo jen o bílou plochu.
Návštěvník byl odkázán sám na sebe.
Byl vyzván k tomu, aby se zamyslil nad
koulí jako objektem, symbolem, jejím
místem v rámci výstavy i v rámci prázdných vitrín chodby, která může připomínat středověkou klášterní křížovou
chodbu.
Skoro devadesátiletý umělec znovu
dokázal, že patří k umělecké špičce.
V Mnichově propojil jeden z nejstarších
uměleckých postupů – kresbu – a moderní instalaci, či dáváme-li přednost
konceptuálnímu nazírání na umění,
tedy tradici a současný umělecký

výraz. Státní grafické sbírky tímto
projektem znovu otevřely otázky
o významu umění kresby a grafiky
v 21. století jako zdroji inspirace
v rámci výtvarného umění a roli kresby
a grafiky jako existenciální formy vyjádření tvůrčí síly lidského intelektu.

↑) Gerhard Richter,
15.4.2020, recto, pencil and color ink,
21 × 29,7 cm
© Gerhard Richter 2021 (08022021)

Ze šuplíku Jiřího Koláře.
Mám pořád nějaké touhy, a tak se
stává, že mě nebaví dělat pořád grafiku
a svědí mě ruce a musím se pouštět do
různých věcí, které bych nemusel. Děda
mě vždy říkal: „Synku, devatero řemesel, ale desátá bída“. Měl pravdu, ale já
jako většina lidí si nedá říct, i když ví,
že si natluče chlebárnu.
Hrozné je, když vás Pán Bůh obdaří
spoustou dovedností, a vy pak nevíte,
co dříve, to pak neuděláte nic pořádně.
Provází mě to od dětství docela fest.
Tak jsem překypoval nápady a nemaje
nikdy dost, jel jsem na doraz. Sportoval
jsem až se mě zhoršil zdravotní stav,
makal jsem ve fabrice šestnáctihodinové směny, abych uživil rodinu, po nocích jsem dělal grafické návrhy a umění, po sobotách a nedělích jsem tiskl
grafiku, sbíjel králíkárny, sekal trávu
na seno, stavěl, míchal maltu atd. Neměl jsem nikdy dost.
Aby se to nepletlo, tak jsem začal
vydávat knížky. Stal jsem se tiskařem,
knihařem, sazečem, fotografem a dělal
jsem spoustu dalších profesí. Na polygrafii jsem nechal zdraví. Potkal jsem
se s Dobrou Zborníkem, Mílou Topinkou, Bohumilem Hrabalem a dalšími
literáty. Oni chtěli, já uměl, a tak to za-

čalo. Když přišel nápad vydat Máchův
Intimní deník, tak nebylo o čem mluvit.
Mácha byl můj miluš a já jsem hltal
každé jeho slovo v textech, které se už
mi dostaly do rukou skrze otce, který
byl podobně naladěn a často psával
sci-fi a s matkou trávili v Kokořínském
údolí polovinu svého života. Matka literárně vzdělaná mně poskytovala veškerou Máchovu literaturu. Tak se mi otevřela nebesa.
Mácha mě vzrušoval svoji emocionalitou. Jeho cesty, ve své době unikátní, mě nesmírně ovlivňovaly. Jeho síla
a urputnost. V době, ve které jsem žil
já, mě napadalo, že když to posiluje
mne, může to posilovat lidi v době
komunistické mizérie, a dát jim odvahu
a sílu, alespoň intelektuálnímu světu.
Nebudu ani nemohu sdělit, jak jsem
přišel k textu s nedokončeným překladem. Text byl z trezoru Památníku národního písemnictví, od kterého mělo
klíč jen několik lidí. Jednoduše, text se
dopřekládal, je potřeba říci, že nebýt
Míly Topinky a několika nejmenovaných, kniha by nevznikla. Maje v rukou
výsledek snažení, začala mravenčí práce.
Musel jsem pracovat sám, nemohl jsem
nikoho zasvěcovat. Dopředu mě hnalo
vědomí, že v minulé a přítomné době

by nikdo tento text nevydal. Dařilo se.
Byl jsem unesen tím, jak představím
K. H. Máchu, jako básníka v nadčasovém kabátě. Začal jsem přemýšlet
o tom, jak ho ilustrovat? Hledal jsem
protipól tohoto velikána, ale nedovolil
jsem si pomyslet na sebe.
Léta jsem se znal s Jiřím Kolářem,
avšak neměl jsem odvahu ho oslovit ve
smyslu mého záměru. Svěřil jsem se
Dobroslavu Zborníkovi. Ten zprostředkoval schůzku při každotýdenním sezení Koláře, Lopatky, Topinky v sobotu
ve Slávii. Zborník to předmluvil a Kolář
mě pak vynadal, cože já mám problém
s jeho oslovením? Svěřil jsem mu své
tajemství, že nemám na to, odvážit se
jít do ilustrací svého idolu, ale, že jsem
si vysnil, že Kolář by byl nejvhodnější
člověk, který by se mohl pustit do
velkého básníka, a že bych z toho měl
Vánoce.
S Jirkou jsem se znali ještě z doby
života Vladimíra Boudníka. Po jeho
smrti Kolář říkal: „Tady je kniha 400 let
fantaskního umění, v příští Vás chci
vidět.“ Anebo: „Tady máte šuple po
Boudníkovi a budu rád, když ho naplníte.“ Dokázal jsem si celý večer prohlížet
jeho koláže a roláže. Byl to zážitek.
„Vemte si, co se Vám líbí. Bělo, dej panu
Hamerovi panáka“. Tak nějak probíhaly naše schůzky. Ale teď nastala nová
situace. Já měl nějakou představu a ilustracích. Přál jsem si něco z martyria
z Boschova ráje a pekla, ale nedokázal
jsem si o to říct. Kolář přišel příští
sobotu a přinesl koláže k Máchovi. Měl
jsem pocit, že je to jinde, chápal jsem,
že toho má moc, a tak jsem si nedovolil
říct svůj vlastní názor. Kolář asi po
hodině ve Slávii řekl: „Nejste moc nadšen.“ Červenal jsem se, ale nedokázal
jsem mu to říct. Když jsme se kolem
poledne rozcházeli, na schodech Slávie
jsem Kolářovi řekl, že jsem si představoval k tomu vnitřnímu utrpení Máchovu něco jako Bosche a něco s ženskou,
ale že nevím, ale sním. Kolář se usmál
a řekl: „A proč jste to neřekl hned?
Hleďte přijít zase v sobotu za týden.“
Měl jsem hroznej pocit, že nevím, co
chci, ale dělám vlny.
Za týden jsem byl vzhůru už v pět
hodin ráno a nemohl jsem se dočkat
setkání. Ve Slávii bylo jednou tolik lidí
než obvykle. Rozkřiklo se to, a tak se
známí přišli podívat na věci, které
neměl k tomu, aby něco ukázal. Kmeti
seděli u kávy kolem stolu, my jsme stáli. Byla to událost. Nic. Při odchodu na
schodech Slávie Kolář šáhl do tašky
a podal mně obálku. Srdce se mě zastavilo, co to je? To jsou snad dopisní
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známky. Všichni čuměli a já se potil
i v rozkroku. Kolář mně řekl: „Doufám, že
budete spokojen. Přeji Vám mnoho zdaru“. Rozešli jsme se, šel jsem asi
s pěti lidmi a všichni věděli, o co jde,
a byli zvědaví jako já. Zašli jsme do hospody a já to vybalil. Byl to šok. Byly to
koláže Bosch kontra Ingres. Karty. Byl
jsem úplně vedle. To jsem si přál. Všichni
koukali jako z jara. To nikdo nečekal. Byl
to skvost. Víc jsem si opravdu přát nemohl. To ostatní už je patrné z knihy, kterou
jsem vydal.
Naše spolupráce pro úspěch Máchova
deníku pokračovala. Řekl jsem si, že budu
vydávat nevydatelné v době komunismu.
Nebudu vyjmenovávat, co jsem vše vydal.
Sedával jsem s doktorem Hrabalem, a tak
jsem se rozhodl, že mu udělám radost.
Hrabal byl klímovec, a i já jsem jeho věci
miloval. Zašel jsem za doktorem Zumrem
a poprosil ho o pomoc. Dali jsem dohromady Cholupický den. Ten vydán nebyl
a nikdo by ho nevydal. Pustil jsem se do
toho. Ve finále jsem zašel do Slávie k poslednímu stolu po levé straně do kouta,
odkud bylo vidět na Hradčana, kde jsem
nalezl dobrou společnost pana Koláře.
Svěřil jsem se mu se svým novým problémem. Dobře jsme si rozuměli. Ladislav
Klíma byla jeho parketa, věděl jsem to.
Ale je to těžké téma pro ilustraci. Sešli
jsme se několikrát, nebylo to ono. Kolář
přinášel věci jako systém lahví a v nich
zašifrovaného Klímu. Téma alkohol a další různá. Já jsem chtěl ukázat Klímovu
rozervanost. Měl jsem na sebe vztek, že
Koláře takhle trápím. Měl strašně zakázek a výstav a já mu přidělával starosti.
Volal mně, abych přišel k němu domů.
Dali jsme si panáka, paní Běla nadávala,
ale Jirka zářil. Vytáhl ilustrace a rozložil
je po stole, byly skoro A-čtyřkové. Sypaly
se z nich komponenty k jednotlivým kolážím. „Toho si nevšímejte, to jsem nestihl
zalepit. To bude na Vás.“ Brali jsem jednu
po druhé a vysvětloval mně, co a kam
budu muset přilepit. Žasnul jsem, některé
byly hotové, ale víc bylo nehotových.
Ukázal mě, co mám dělat, a řekl: „Tohle
dodělejte, je to podepsané“. Než jsem odcházel vytáhl z obálky pět karet na prešpánu. Byla to bomba. Řekl mě: „Vy máte
rád toho Bosche, tak jsem Vám ho nadělal“. Bylo to zjevení. Základem koláže byl
Picasso, a byl derealizován Boschovým
triptychem Zahrada pozemských rozkoší.
Zatočila se mě hlava, nádhera. Málem
jsem ho políbil, a hned mě napadlo, že
vzadu v knize bude kapsa s těmito kazetami. Kulářovi se ten nápad líbil, a tak se
také stalo.
Když se kniha narodila, byla to
radost jeho i moje. Pozdravte pana Hra-

bala a napsal mu do knihy věnování.
Radost, když jsem vítězně knihu přinesl do brčálky a dal ji Hrabalovi. Ten
vyskočil a nosil knihu po hospodě a
ukazoval ji a citoval úryvky k všeobecné radosti štamgastů, protože takhle
bujarého Hrabala ještě nikdo neviděl.
Kolář odjel do Paříže a při návratu
ho komunisti do Československa
nechtěli pustit a otočili ho v transitu
a padej chlape, nechce tě tu dělnická
třída. A tak se stalo, že Jiří Kolář zůstal
ve Francii. Kolář věnoval Máchu Škvoreckému. Škvorecký mého Máchu
vydal v Torontu ve velkém nákladu.
Kolář mu udělal obálku. A tak se také
stalo, že z nepochopitelných důvodů
pan Škvorecký vydal Máchu v Kanadě,
ale nezapomněl do tiráže poznamenat
„z pražského originálu O. Hamery!!!“
Některé výtisky poslal známým do Prahy.
Tak, a měl jsem po žížalkách. Za tři dny
jsem měl domovní prohlídku. Zabavení
knih a jeden výslech za druhým. Jak
jsem to poslal Škvoreckému? Kdo se
mnou na vydáních spolupracoval? Kde
se to tisklo? Kdo mě úkoloval, abych tu
knihu vydal? Kde jsem sehnal papír atd.
Výslech za výslechem a vyhrožování.
Měl jsem velké štěstí, že jsem knihy
vydával sám. To mě ovšem soudruzi
nevěřili. Byl jsem předvolán do Bartolomějské, kde chtěli abych dokázal svá
tvrzení, že jsem je opravdu dělal sám.
Odvezli mě do tiskárny cenin, a tam
jsem musel dokazovat operaci po operaci. Tahali mě z fotografie do montáže,
do tiskárny, knihárny. Soudruhům
spadla čelist, když jsem jim to všechno
předvedl. Nechtěli tomu věřit. Znovu
výslechy, znovu domovní prohlídky.
Také v ateliéru na Braškově vyslýchali
moji slepou matku. Ve finále mě nějakej oficír udělal nabídku, jestli podepíšu spolupráci, tak mě zaměstnají. Tak
jsem se zasmál, poděkoval a řekl, že
jsem nikdy nebyl udavač, a tak ať to na
mě nechtějí. Tak začalo moje sledování.
Musel jsem odejít z tiskárny ve Středisku výstavby a architektury na Václavském náměstí 33a. Podnik se ale za mě
zaručil a dali mě do katalogových tisků
s tím, že mě nemohou propustit, protože jsem bezpečnostní technik podniku,
a to byla volená funkce z ROH. A tak
jsem nešel hlídat vodu, jak bylo v této
době zvykem.
Život šel dál. Byl jsem stále pod kontrolou. Na začátku mého setkání s Jiřím
Kolářem mě nabízel šuple ve svém
depozitu. Občas jsem nějakou grafiku
přinesl a své grafiky do šuplíků nakládal. Vždy jsem dostal nějaký foršus na
barvy a papír tak, jako dával na grafiky

Boudníkovi. Takto jsme udržovali
občasný kontakt. Když náhle přišla
moje výstava v Geologickém ústavu
u příležitosti otevření nadace Purkyněho,
neměl jsem co vystavit. Ředitel Gabriel
chtěl důstojně otevřít zrenovovaný
Šternberský palác na Malé Straně, ve
kterém ústav sídlil. Požádal mě, jestli
bych k tomu neudělal v prostorách
výstavu výstav. Byla to pro mě velká
výzva, ale nebylo to jen tak. Musely se
navrtat stěny pro instalaci skel a systémů pro zavěšení grafik. Horší bylo, že
jsem doma žádné grafiky neměl. Míst
pro zavěšení bylo přes sedmdesát.
Vzpomněl jsem si na Koláře, že má své
šuple. Pan Kolář mě grafiky půjčil.
Začal boj s časem. Měli jsme týden
času na paspartování, vrtání skob do
zdí a věšení grafik. Pomohli mně kamarádi Tomáš Svoboda, Zdeněk Bouše,
Petr Hoffman a další. V tiskárně ústavu
se tiskl můj první katalog. Text k výstavě
napsal doktor Josef Kroutvor a doktor
Hrabal. V době normalizace se lidé na
takovou výstavu museli zapsat na vrátnici, aby tam mohli vstoupit. Přišlo asi
dvě stě lidí. A tak se konala výstava ze
šuplete Jiřího Koláře, kterou mi zahájil
Bohumil Hrabal.
Po Kolářově odchodu do exilu jsem
mu už grafiky nemohl vrátit. Těsně na
přelomu let 1988 a 1989 se mně, zřejmě
policajti, pomstili, a byl jsem vykraden.
Dvakrát za sebou. Vzali mi úplně všechno
a navíc jsem byl obžalován za nezákonné ozbrojování. Měl jsem u sebe zbraně
po tátovi a u jedné z nich nebyl zničený
uzávěr. Odcizeny mi byly sbírky grafik
Boudníkových, Čapkových, Čepelákových, grafiky Bednářové a dalších. Byla
to sbírka obrazů a grafik mého otce.
Ale vzali mi i tu Kolářovu sbírku, asi
v domnění, že jde o Boudníka. Nikdy se
nic nevrátilo ani neobjevilo, tak jsem
Kolářovi po jeho návratu domů neměl
co vrátit.

→) Jiří Kolář,
obálka knihy, 1991,
22,4 × 30,1 cm
Realizace: Oldřich Hamera
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NÁRODNÍ GALERIE PRAHA – VELETRŽNÍ
PALÁC – 14. 5.–8. 8. 2021

VÝSTAVA DŘEVO/ŘEZ: 5 OHNISEK
S PŘEHLEDEM ZÁSADNÍCH MOMENTŮ
VÝVOJE EVROPSKÉ GRAFICKÉ
TVORBY PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ:

DŘEVO/ŘEZ

1) Evropa: Mezi malbou, reliéfem
a rytinou
Angličané a Francouzi propojují černobílý dřevořez s japonským. Moderní
formy zobrazování jdou proti iluzivnosti
impresionismu. Pražský grafik František Kobliha se nechává inspirovat
grafikami Félixe Vallottona a zahraniční,
především francouzskou xylografií, tj.
technikou dřevorytového zpracování
matric pro účely reprodukování obrazu
v časopisecké ilustraci.

GAUGUIN, ORLIK, KLEMM,
MUNCH, BÍLEK, VÁCHAL
Autorka: Eva Bendová
Kurátorka: Petra Kolářová
Architektonické řešení: Jiří Příhoda
Odborná spolupráce: Markéta Hánová,
Veronika Hulíková, Otto M. Urban
Grafické řešení: Adéla Svobodová
K výstavě je vydán katalog o rozsahu
152 stran, se 106 reprodukcemi,
v česko-anglické verzi.
Eva BENDOVÁ, Petra KOLÁŘOVÁ
a Otto M. URBAN. Dřevo/řez: Wood/cut.
Překlad Veronika LOPAUROVÁ.
V Praze: Národní galerie, 2021.
ISBN 978-80-7035-772-9.

2) Vídeň: Ornamentální secese
a modernost
Umělci v technice dřevořezu zpracovávaní ornament a dekor neiluzívním
způsobem Dochází k postupné emancipaci grafiky jako svébytného výtvarného
média, tedy k jejímu vybočení z rámce
užitého umění.

↗) Walther Klemm,
Koupající se hoši, 1906, dřevořez
↗) Edvard Munch,
Koupající se muž, 1899,
dřevořez

TVORBA OBDOBÍ SECESE, SYMBOLISMU A AVANTAGRDY

GRAFICKÉ
VYJADŘOVÁNÍ
NA ROZHRANÍ
ROKU 1900
LENKA KAHUDA KLOKOČKOVÁ

↑) Emil Orlik,
Náraz větru, kolem 1901, dřevořez
→) František Kobliha,
list z cyklu Tristan,
1909, dřevoryt

Kolekce prezentovaných děl, ačkoli byla
z historického hlediska ohraničena závorkami
doby přelomu 19. a 20. století, dala nahlédnout
na pestré spektrum grafických děl, v němž se
prolínaly individuální přístupy, umělecké styly
a média tisku z dřevěných matric – dřevořezu
i dřevorytu. Autorka výstavy E. Bendová
rozvrhla strukturu situace daného období
do pěti tematických okruhů, které
demonstrovala na výběru textů.

3) Japonsko: Estetika „plochy“
a „prázdna“
Koncem 19. století je velmi oblíbený
dovoz japonské grafiky, která ovlivnila
evropské umělce při jejich cestě k modernosti. Stylizace, schematizace, ornament, prostor je v obrazu vystavěn
z ploch a dekoru. Rezignace na centrální
perspektivu. Hojně navštěvované
Metropolitní výstavy (Londýn, Paříž,
Vídeň), sběratelství.
4) Praha: Modernost a solitérství
Moderní grafika na přelomu století.
V Praze v té době nepatřil barevný dřevořez k častým grafickým projevům.
Vedle leptu a litografie (Vojtěch Preissig) dominoval dřevoryt. Fotografické
předlohy, schéma. Symbolistní obsah
děl, inspirace folklórem (Josef Váchal,
František Bílek)
5) Berlín / Mnichov / Paříž / Praha:
Tradice a exprese 1910–1920
Nové pojetí obrazu německými expresionisty. Vzdalování se knižní intimitě.
Obrat k avantgardnímu zobrazování
reality (např. André Derain). Expresivita
formování matric (Emil Nolde), projev
samotného materiálu. Materiálová
konfrontace, nedokonalost pokládaná
za moderní ctnost (Josef Čapek).
Edukativní potenciál výstavy se odrážel
v logice architektonické rytmizace
i typografickém zpracování průvodních
textů. Celkové vyznění expozice evoko-
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valo intimitu knihy či komorního jeviště,
umožňující pohyb několika návštěvníkům. Vybraný soubor grafik ukázal,
jaký byl vklad umělců doby počátků
modernity (avantgardní pojetí emancipace umění, přijetí individuálního výrazu
jako nezbytné součásti díla). Jakými
metodami a k jak naladěnému publiku
svá sdělení směřovali. V jejich dílech
můžeme sledovat postupné uvolňování,
sílící sebedůvěru vkládanou do individuálního výrazu i suverenitu v práci se
štočky a soutisky.
VZÁJEMNÉ PROLÍNÁNÍ TENDENCÍ
GRAFICKÉ TVORBY
Českým uměním přelomu století (tj. v době Rakouska-Uherska) prostupoval
silný vídeňský ornamentální vliv. Připomeňme si např. grafická díla zakládajících členů Vídeňské secese, 1898
(Wiener Secession, vlastní časopis Ver
Sacrum a katalogy, tiskoviny, pro něž
byly grafiky přímo navrhovány a tištěny). Paralelou k secesi byl tzv. symbolismus v literatuře a poezii, který se, jak
ostatně současná teorie deklaruje,
neoddělitelně vztahoval i na obsahovou
část výtvarného umění. V grafice sledujeme pro symbolismus typické znaky,
jako je vyobrazení intimity jednotlivce
či milostného páru. Z tisků můžeme
vyčíst, např. z postavy dobově oblečeného člověka, patos romantické bolesti
z nevratného odtržení člověka od přírody.
Obdobně, jako u o jedno století staršího
uměleckého směru romantismu, zde
nacházíme ilustraci přírody, coby kulisy či scény líčení projevů tíživého osamocení. Některé umělecké výpovědi
v souboru vystavených grafik českých
autorů mohou mít charakter jakéhosi
generačního vzdoru vůči linii průmyslově zpracovávaného užitého umění.
Jsme svědky prostupování rovin volné
grafiky s užitým uměním, kdy se dílo
spontánního tvůrčího procesu stává
elegantním předmětem běžné denní
potřeby formálně svázaným s duchem
doby.
Výstavu i autorský koncept uvádí
vybrané ukázky formálních transformací téhož námětu. Jsou zde vedle sebe
například prezentovány listy Koupající
se muž (1899) a Koupající se chlapci
(1899) Edvarda Muncha a o sedm let
mladší Koupající se hoši (1906) Walthera
Klemma. Z Klemmovy grafiky je zjevné,
jak moc ho, coby mladého studenta
akademie, Munchovo dílo inspirovalo.
V jeho případě jistě šlo o počátky hledání cesty k modernímu obrazu. V tomto grafickém listu zaznamenáváme

uvolnění barevnosti a autorův zájem
o realistickou, až fotografickou studii
figur. Přesto tu nejde o „řemeslně“
přepracovanou obdobu Munchova
obrazu, jak by se mohlo zdát; Klemmova
grafika má status autorského díla.
Z volné tvorby umělců – solitérů
Paula Gauguina a Edvarda Muncha,
a později německých expresionistů,
jsme si schopni uvědomit jejich multimediální vyjadřování, tedy umělecké
projevy realizované množstvím přístupů
a materiálů, dnes bychom řekli „intermediální“ způsob tvorby.
Z viditelných stop dynamického
procesu řezání – syrovosti rytého gesta,
je v grafikách zjevná umělcova potřeba
kontaktu a konfrontace s materiálem.
Expresivní zobrazení opouští cíl iluzivní
výstavby prostoru a nechává projevovat materiál samotný, ve svébytnosti
přicházejících stylů avantgardy.

↑) Josef Stoitzner,
Z Taur, 1912, dřevoryt
↗) Maxmilian Kurzweil,
Polštář, 1903, dřevoryt
		
→) Emil Fila,
		Hlava II, 1914, dřevoryt
↖) Edvard Munch,
Letní noc, Hlas, 1896,
dřevořez
↖) Emil Orlik,
Zátiší s bažantem,
1905, dřevořez
		
←) Josef Váchal,
		Ostrov blaženců,
		1912, dřevoryt

K TECHNICE
V technice dřevořezu přelomu 19. a 20.
století se potkávají přístupy plošné
kresby a měkkého prolínání akvarelu,
které tehdejší umělci obdivovali na grafikách importovaných z Japonska, tzv.
japoneriích (např. grafik E. Orlik, inspirován kolekcí japonerií pařížského sběratele, absolvoval r. 1902 studijní cestu
do Japonska s touhou naučit se techniku
dřevořezu přímo v mistrovské dílně).
Grafika, jako prostředek kresby, je nepohyblivým plochým obrazem. Pokud
autorovi jde o vystižení objemu a pohybu,
navozuje dojmy tvarů iluzivní modelací.
V takovém dřevořezu spatřujeme kresbu
v tisknoucích i netisknoucích – odňatých částech řezeb, v kontrastech tisku
i podkladu. Avšak touto technikou prostupují i malířské principy. Kupříkladu
tradiční japonský barevný dřevořez se
tiskne ručním třením tzv. barenem na
poloprůsvitné lýkové papíry washi.
Jednotlivé barevné tóny tiskař nanáší
na plochu dřeva nejdříve štětcem,
a následně je roztírá kartáči sosaku.
Dřevořez může být metodou otisku
připomínající akvarel, lze jím přenést
efekt měkké přechodové tonality barev.
To jej posouvá za hranice monochromně
tisknoucích plošek reliéfní dřevěné
matrice, jakou známe již z dob užitého
umění starověkých kultur.

nik s grafickou – otiskováním a reprodukcí obrazu ze dřeva. Ze dřeva jako
prostředku vyjádření, na nosič zrcadlově
převrácené informace. Otisk se stane
zanechanou zprávou. Dnešní optikou
bychom takovou zprávu mohli považovat za neucelenou, nabízenou k doplnění
o vjemy publika (ve smyslu participace
publika na dokončení díla). Narativní
grafická díla byla ve své době adekvátními prostředky sdílení niterných emocí, např. melancholie. Tištěný obraz

MÉDIUM DŘEVOŘEZU
Když se zamyslíme nad médii, jako nad
jednotlivými disciplínami uměleckých
vyjádření, z popisu techniky dřevořezu
tedy může vyplývat mnoho přístupů
k zacházení s materiálem. V přípravě
matric dochází ke kombinování sochařských, kreslířských a malířských tech-

překročil formát ilustrace, kterou jsme
zvyklí vnímat v intimním kontaktu,
z těsné blízkosti. V období přelomu století dochází k překotné proměně hodnot výtvarného díla, a to v rozmezí
doslova pár let. I grafika se dočkala své
emancipace; stala se svébytnou meto-
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dou volné tvorby, nebyla již pokládána
za techniku sloužící převážně k reprodukování obrazu v oblasti uměleckého
průmyslu.
KOMUNIKACE
Přistupme nyní k dřevořezu jako ke
způsobu komunikace z hlediska senzitivity samotných umělců, tedy nad
rámec sdělení obrazu, z úhlu jejich
fyzického kontaktu s materií i jejich
bytostné potřeby vyjadřovat se. Při volbě
práce se dřevem sehrává jistě velkou
úlohu jeho haptická hodnota. Matrice
a papír jsou pro grafiky partnery
(někdy i nepřáteli), v jejichž společenství přetavují své vize v umělecké dílo.
Dochází ke komunikaci člověka
a hmoty. Živého s neživým. Rytí či řezání
do dřeva je vůlí řízený pohyb – tah, zdolávání překážky, doslova překonávání
odporu materiálu, který vede, často
nepředvídatelně, pohyb ruky prodloužené o ostří nástroje – nože. Při procesu
řezání může grafika doprovázet pocit
vzrušení z rizik chybného pohybu.
Jedná se o jakousi spolutvorbu pasivní,
pevné matérie a myslící bytosti toužící
po znázornění vlastní představy. Konfrontace a zkrocení artefaktu lidskou
silou a odhodláním (kdo koho nakonec
krotí?). Dochází k přemáhání limitů
struktur dřevěné plochy, jejího formátu, nedokonalosti vlastního úsilí a přijímání překážek jako nedílné součásti
výsledné podoby díla. Ve finále autor
sebekriticky přemítá nad výsledným
dílem, jako předmětem vlastní komunikace se sebou a se světem. To, co se ani
v dnešní tvorbě nemění, je záměr autorů, který se různí v cíli, jehož chtějí
svým dílem dosáhnout. Zdali je pro
umělce prioritní dosažení výsledného
obrazu nebo cesta k němu, samotný
tvůrčí proces. Umělec rozhoduje o účinku
své výpovědi. Jestli chce vzbuzovat
u vnímatele pocit spíše zalíbení či
ohromení. Nebo chce ukazovat vlastní
potenciál, zručnost a vkus (designová
estetika, secesní plakátovost). Anebo
má v úmyslu komunikovat se svým
publikem formou určité hry, skrze
nepřímé ukazování (symboly), poodhalováním, šifrovaným rozkrýváním obsahu,
nezřídka kdy vypovídajícím o stavu
vlastního nitra. V ideálním případě
dochází v uměleckém díle ke kýženému
splynutí formální výpovědi, v našem
případě jde o otisk, s vloženým záměrem.

VOLNOST VÝRAZU A ZÁVISLOST
NA VYJADŘOVACÍM PROSTŘEDKU
Několikabarevné grafiky obvykle vznikají vrstvením otisků z dílčích matric,
tedy nepřímou cestou expresivity (ve
smyslu vyjádření). Soutisk obrazu
sebou nese promyšlený postup práce se
skladbami i rozměry štočků, sledování
přesnosti a nepřesností. Grafici však
nemusí útlocitně dodržovat pravidla
soutisku. Právě v pracích Muncha
a Gauguina jsou vrypy samy o sobě
záznamem, tělesným a duševním vkladem jich samých, řekli bychom stopou
pohybu omezenou limity materie dřevěné desky. Matrice je v každém případě
zprávou o jedinečnosti člověka, obraz
je převráceným otiskem myšlení, cítění
a fyzické práce. I nekvalita tisku má
vliv na celkové vyznění, je jedním
z nositelů smyslu obrazu.
KONCEPTUÁLNÍ GRAFICKÁ TVORBA
Není už uvažování v technice dřevořezu
– rozvržení soutisku matric – samo
o sobě konceptuální tvorbou? Myšlenkový konstrukt procesu soutisku,
namísto výše popsané intuitivní exprese, tj. přímého vyjádření? Zážitky se
různí, ať už v tvůrčí práci či ve vnímání.
Představme si specifika techniky dřevořezu jako úhrn již zmíněných, paralelně probíhajících aktivit umělce.
V podstatě jde o materiálové kreslení,
o přemýšlení nad účinky odjímání
a ponechávání tisknoucích a netisknoucích míst. O prostorové myšlení
v reliéfní dimenzi, ve stejně vysokých,
křehkých výstupcích, co zbudou po
ručním, mnohdy pečlivém, u někoho
až filigránském, odebírání dřeva.
Díky vystaveným dílům jsme si mohli
uvědomit, jak grafici racionálně a systematicky pracují na navození atmosféry kombinováním kontrastních ploch
a jejich bezchybným tiskem či hieratickým vrstvením (jedná-li se o soutisk
více matric). Činí tak proto, aby obraz
z odrytých ploch evokoval např. sněhové závěje, odlesky na vodní hladině
nebo světlo mezi větvemi stromů. Aby
v ponechaných hmotách vyjádřili výraz
osamocení projektované do symbolu
postavy, předmětu, zvířete, rostliny
v krajině, či v interiéru. Signifikantním
příkladem této schopnosti myšlení je
dílo F. Koblihy. V popisku Koblihova
díla čteme: „Oblíbil si dřevoryt. Jeho
rytina se vyznačovala pojednáním plochy
drobnými rydly tvořícími síť jemných
linií a šrafur stínující tvar. Jde
o technologii, kterou si české prostředí

velmi dobře osvojilo, a to ve spojení
s dřevorytem určeným pro reprodukci
obrazu v časopisecké ilustraci.“ Zatímco
se pražští umělci jeho generace, spjatí
s Moderní revue, od xylografie spíše
vzdalovali, Kobliha se nadchl pro její
černobílou estetiku. V jeho volné tvorbě
vidíme značný vliv francouzských grafiků G. Doré, F. Vallottona i britského
umělce A. Bardsleyho.
Výstava Dřevo/řez nabídla návštěvníkům
souvislý příběh (emancipace) grafiky
coby volného umění, ke které spolu
s etablováním barevného soutisku,
v počátku 20. století postupně docházelo.
Expozice podala zprávu o formálním
i ideovém posunu grafického vyjádření
od ornamentální estetiky secese k modernímu umění – pro avantgardní směry
typické stavbě obrazu neiluzivními
prostředky. Touto přehlídkou se jejím
autorům podařilo nabídnout divákovi
reflexi dobových uměleckých idejí na
cestě k modernitě a aktualizovat tento
odkaz v podmínkách vnímání současného umění.

↑) Paul Gauguin,
Te Arii Vahine – Žena
z královského rodu, nedat.,
dřevořez (tisk z původního
štočku Jánuš Kubícek, 1961)

↑) Carl Moll,
Zima (Hohe Warte ve Vídni),
1903, dřevoryt
↗) Bohumil Kubišta,
U moře (Přímořská krajina), 		
1913, dřevoryt
		
→) Jan Zrzavý,
		Kázání květinám,
		1912, dřevoryt
←) Emil Nolde,
Prorok, 1912, dřevořez
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←) Cena za litografii na Grafice roku 2020:
Roman Franta,
Zahanbená, litografie, velikost listu
100 × 70 cm.
Foto Dita Havránková

17. 04.–28. 05. 2021 – CÍSAŘSKÁ KONÍRNA PRAŽSKÉHO HRADU / V REPRÍZE
14. 07.–14. 08. 2021 – GALERIE LADISLAVA SUTNARA V PLZNI

↓) Studentská cena na Grafice roku 2020:
Johana Jaklová,
Black Lives Matter, akvatinta, 2020,
velikost listu 12 × 29 cm.
Foto Dita Havránková

GRAFIKA ROKU 2020
A 26. CENA
VLADIMÍRA BOUDNÍKA
ZDENĚK FREISLEBEN, PŘEDSEDA POROT GRAFIKY ROKU 2020

27. ročník Grafiky roku se uskutečnil v nezvyklé
době, poznamenané virem, který mimo jiné
omezil nejen náš život, ale i řadu
uměleckých projektů.
Samotní umělci se dostali, ostatně jako
litě. Převládala technika litografie
my všichni, do času mezi časem. Pohya hlubotisku, a to i u studentských
bujeme se bez vzájemných kontaktů
prací. U mladší generace to byla také
nebo se řada z nich odehrává ve virtupočítačová grafika, která se již dostala
do zcela jiné úrovně, než tomu bylo
álním prostředí. Přesto je stále snaha
a touha tento neobvyklý stav překonat.
v minulosti.
O tom ostatně svědčí i uskutečněný
Zastoupené však byly všechny graročník. Přes nezvyklou situaci v tomto
fické techniky včetně kombinovaných.
čase je velkým překvapením, že bylo
Lze ocenit v této souvislosti, že i v přípřihlášeno nejvíce děl od počátku
padě experimentálních postupů se
konání soutěže.
jedná o zajímavé
Jednalo se o 449
grafické počiny.
grafik včetně
27. ročník Grafiky
„Jedno oko vidí, druhé cítí.“ roku lze i přes
autorských knih
Paul Klee
všechny současné
v mimořádné kva-

nelehké situace vnímat pozitivně, ať již
se jedná o účast umělců, ale především
velmi zřetelný signál, že i v této pro nás
nelehké době se dá uměním překonávat již zmíněný čas mezi časem. A to je
určitě povzbuzením i do dalších let Grafiky roku.

↑) Cena za autorskou knihu na Grafice
roku 2020: Pavel Hora,
autorská kniha Všemi směry, linoryt,
linořez, knihtisk, 2020.
Foto Dita Havránková
←) Cena In memoriam:
Ivo Křen,
Svatá noc, linoryt,
64 × 85 cm
Foto Dita Havránková
→) Hlavní cena Grafiky roku 2020:
Jiří Černický – Vadžraplán, dřevořez,
2020, velikost listu 81 × 110 cm.
Foto Dita Havránková
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VÝ →) SOU PERIO
PRO →) VE
STA TĚŽE DICKÉ →) JEKTY LETR
→)
VY
VÝSTAVY
HY
GUANLAN / ČÍNA
CHINA PRINTMAKING MUSEUM (ČÍNSKÉ MUZEUM GRAFIKY),
GUANLAN, SHENZHEN
(výstava – polovina května – polovina července 2022)
https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=printart&logNo=222468077109&parentCategoryNo=6&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
https://www.guanlanprints.com

Projekt In From the Margins vytvoří první síť "ateliérů jako útočišť"
v Evropě, která nabídne možnost získat podporované rezidenční
pobyty v mezinárodně uznávaných grafických studiích 30 umělcům
z řad uprchlíků a migrantů. Projekt financovaný z prostředků
programu Creative Europe (Kreativní Evropa) propojuje první
britsko-irský otevřený ateliér Cork Printmakers s nizozemským
Aga Lab, amsterdamským Fun Printmaking Studio, dánským Odense
a Mezinárodním centrem grafického umění ve slovinské Lublani.
Souběžně s rezidenčními pobyty bude probíhat další program
zapojování uprchlíků, se školami a širšími komunitami. Osvěta
přínosu uprchlíků a migrantů pro širší společnost bude probíhat
i formou výměn uměleckých děl, výstav a multidisciplinárních akcí.

↑) Mohammad Barrangi při práci ve studiu Edinburgh Printmakers.

Práce s těmito umělci se v současné době z velké části zaměřuje
právě na osvětové a angažované programy velkých galerií. Tento
projekt přinese umělecké aktivity "z okraje" do hlavních programů
institucí.
Program vyvrcholí skupinovou výstavou v prostorách
Edinburgh Printmakers na jaře 2023.

VÝSTAVA: ALL ABOUT BANKSY
(VŠE O BANKSYM)

CHIOSTRO DEL BRAMANTE, ŘÍM, ITÁLIE
(5. května 2021–9. ledna 2022)
https://www.chiostrodelbramante.it/post_mostra/all-about-banksy/

↑) Čínské muzeum grafiky a pohled do grafické dílny
Foto China Printmaking Museum / Printmaking studio

SOUTĚŽ: MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE LITOGRAFIE
3. ROČNÍK LITHO-KIELCE
2021-2022, POLSKO
KIELCE / POLSKO
GALERIE BWA V KIELCÍCH
(květen 2022)
https://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/miedzynarodowe-triennale-litografii-iii-litho-kielce-2021-2022-international-lithography-triennial-the-3rd-litho-kielce-2021-2022

Kancelář uměleckých výstav v Kielcích (Biuro Wystaw Artystycznych
w Kielcach) zve umělce k účasti na třetím ročníku Mezinárodní litografické soutěže LITHO-Kielce/2021-2022. Tento ročník je, stejně
jako předchozí akce,

PROJEKT: EDINBURGH PRINTMAKERS
NA OKRAJI / Z OKRAJE

Edinburgh Printmakers povedou celoevropský projekt poskytující
"ateliéry coby útočiště" pro umělce z řad uprchlíků.

Počet výstavních děl: 200–300
Uzávěrka příjmu děl byla: 20. ledna 2022
Adresa pro příjem děl: China Printmaking Museum,
No 125 Yuxin Road, Guanlan Street,
Longhua District, Shenzhen 518110, Čína
Elektronická přihláška:
http://biennial.guanlanprints.com/b/#/login?lg=en

Uzávěrka pro přihlášení i zaslání prací byla 30. listopadu 2021 –
práce zaslané po tomto datu nebudou přijaty)
Slavnostní zahájení a předání cen se uskuteční v BWA
v Kielcích

jednak propaguje litografické techniky, jednak dokumentuje jejich
vývoj v poslední době spočívající především ve spojení s jinými tiskovými technikami a novými funkcemi.

EDINBURGH, SKOTSKO, VELKÁ BRITÁNIE
https://edinburghprintmakers.co.uk/news/12-in-from-the-margins-project-launch-edinburgh-printmakers-to-lead-europe-wide-project-providing/

SOUTĚŽ: THE 8TH GUANLAN INTERNATIONAL
PRINT BIENNIAL CHINA 2022

V uplynulém desetiletí bylo Mezinárodní bienále grafiky v Guanlanu
úspěšně uspořádáno již sedmkrát, což si získalo velkou podporu
a uznání umělců z celého světa. Jako kulturní značka s mezinárodním renomé vytvořilo bienále příznivé prostředí pro mezinárodní
komunikaci a akademickou výměnu v oblasti grafiky po celém světě.
China Printmaking Museum (Čínské muzeum grafiky), coby stálé
zázemí, poskytuje prvotřídní prostor pro výběr a vystavování prací
z bienále. Doufáme, že s podporou a účastí umělců z celého světa
připraví 8. Mezinárodní bienále grafiky v čínském Guanlanu další
zázraky a napíše zcela novou kapitolu.

Cíl tohoto ročníku je stejný: ukázat širokou škálu možností, které
může litografický kámen umělci poskytnout,
a prověřit kondici a výdrž této jedinečné tiskové techniky, stejně
jako představit tisky umělců z různých zemí a kultur. LITHO-Kielce

doprovodnou akcí Mezinárodního trienále grafiky v Krakově
(Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie).
Doba konání tohoto ročníku je poznamenána pandemickým
traumatem – je to však také doba návratu k normálu
a zajištění komunikace v rámci lidí a uměleckých děl. Vracíme se do
reálného světa, proto se soutěž 3. LITHO-Kielce bude konat s reálnými grafikami, jako tomu bylo dříve.

Banksy, údajně narozen v Bristolu na počátku 70. let, je dnes považován za jednoho z největších představitelů street artu a byl zařazen na seznam sta nejvlivnějších osobností světa umění. Nikdo však
nezná jeho identitu. Jeho umělecká tvorba započala koncem 90. let
20. století. Od té doby šířil svá pouliční díla, ať už ve formě graffiti
či performance, v řadě měst od Bristolu přes Londýn, New York,
Jeruzalém až po Benátky.
Galerie touto novou výstavou nabízí encyklopedický pohled na
Benksyho tvorbu. Jedná se o strukturované vyprávění o jeho uměleckém jazyce. Jsou zde umělecká díla realizovaná různými technikami
a materiály, která se pojí s kontextualizací umělcových veřejných intervencí, prací a výstav, včetně fotografií, obálek, plakátů, knih a gramodesek. Výstavu doplňují videa včetně exkluzivního a dosud nepublikovaného dokumentu, který připomíná dvacet let umělcovy kariéry.

↑) Plakát Banksy
na budově galerie
Chiostro del Bramante

BIENÁLE: 10TH SPLITGRAPHIC BIENNIAL 2021
STARA GRADSKA VIJEĆNICA, SPLIT, CHORVATSKO
(Říjen 2021)
http://www.splitgraphic.hr

grafické umělce, podporovat nové i klasické tendence a především
vystavovat kvalitní grafiky.
Online galerie: http://www.splitgraphic.hr/online-galerija-10-splitgraphic-2021/?lang=en

Kurátoři skupinové výstavy byli Ingrid Ledent a Yoshio Imamura.
Od roku 2003, kdy bylo uspořádáno první bienále Splitgraphic, se
neustále snažíme prezentovat mezinárodní, chorvatské a místní

Vystavující umělci:
Akemi Noguchi (Francie), Alicia Candiani (Argentina), Anna Trojanowska (Polsko), Annu Vertanen (Finsko), Barbara Madsen (USA),
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Brita Weglin (Švédsko), Darina Peeva (Bulharsko), Evan Summer
(USA), Ewelina Kolakowska (Polsko), Gesa Puell (Německo), Gustavo Carbó Berthold (Španělsko), Haruka Hashido (Japonsko), Harumi
Sonoyama (Japonsko), Hyejeong Kwon (Korea), Janis Murovskis (Lotyšsko), Jitti Jumnianwai (Thajsko), Kamruzzaman Sagar (Bangladeš), Katri Ikaevalko (Finsko), Katsutoshi Yuasa (Japonsko), Kohei
Wakatsuki (Japonsko), Kou Jianghui (Čína), Krzysztof Szymanowicz
(Polsko), Krzysztof Tomalski (Polsko), Kyoto Sato (Japonsko), Lee
Wonsuk (Thajsko), Linda Vinck (Belgie), Magda Uchman (Polsko),
Malgorzata Jozefowicz (Polsko), Marcin Hajewski (Polsko), Marie
Okada (Japonsko), Marta Lech (Polsko), Masahiro Kasai (Japonsko),
Naoko Ito (Japonsko), Olga Palka Slaska (Polsko), Praween Piangchompu (Thajsko), Rafael Rodriguez (Španělsko), Sean Caulfield
(Kanada), Shu Ueno (Japonsko), Tadayoshi Nakabayashi (Japonsko),
Taichi Kodama (Japonsko), Teerawoot Com-on (Thajsko), Teruo Isomi (Japonsko), Toshiko Hishida (Japonsko), Toshiya Suzuki (Japonsko), Tracy Templeton (Kanada), Vasiliki Kolipetsa (Řecko), Vojtěch

VÝSTAVA: CHAGALL – SVĚT VE ZMATKU

FRANKFURT / NĚMECKO
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT,
(4. listopadu 2022–19. února 2023)
https://www.schirn.de/en/exhibitions/2022/marc_chagall/

↑) Z instalace výstavy

Kovařík (Česká republika), Wang Jiayi (Čína), Wang Yan (Čína),
Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz (Polsko), Yoshio Imamura (Japonsko),
Zbyněk Janáček (Česká republika)

VÝSTAVA: DÜREROVY CESTY:
CESTY RENESANČNÍHO UMĚLCE

LONDÝN / VELKÁ BRITÁNIE
THE NATIONAL GALLERY (NÁRODNÍ GALERIE),
(Do 27. února 2022)
https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/durers-journeys-travels-of-a-renaissance-artist
Výstava pořádaná Národní galerií ve spolupráci se Suermondt-Ludwig Museum, Cáchy, Německo.
Výstava Dürerovy cesty přináší zápůjčky z muzeí a soukromých
sbírek z celého světa, včetně umělcovy pozoruhodné Madony
s dítětem (cca 1496–1499) z Národní galerie umění ve Washingtonu,
která dosud nebyla ve Velké Británii k vidění.
Prostřednictvím obrazů, kreseb, grafik a dopisů sleduje tato
výstava Dürerovy cesty po Evropě a přibližuje jak samotného umělce,
tak i osoby a místa, která navštívil. Výstava mapuje jeho cesty
do Alp, Itálie, Benátek a Nizozemska a zkoumá, jak Dürerovy cesty

a biblické náměty a důležité návrhy v exilu pro balet "Aleko" (1942)
a "Pták Ohnivák" (1945). Výstava se zabývá také umělcovým opakovaným zaujetím rodným městem Vitebskem a hlavními díly, jako je
"Padající anděl" (1923/1933/1947). Celkově SCHIRN poskytne nový
a velmi aktuální pohled na tvorbu jednoho z nejvýznamnějších
umělců dvacátého století.

VÝSTAVA: KRÁLOVSKÉ MUZEUM
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V ANTVERPÁCH
(ZNOVUOTEVŘENÍ MUZEA PO 10TI LETECH)
←) Albrecht Dürer,
Portrét mladého muže, 1521.
Britské muzeum SL,5218.54.
Odkázáno sirem Hansem Sloanem
© The Trustees of the British
Museum

podnítily výměnu myšlenek s nizozemskými a italskými renesančními umělci, podnítily jeho zvídavost a kreativitu a zvýšily jeho slávu
a vliv v celé Evropě.

VÝSTAVA: KARA WALKER: ČERNÁ DÍRA JE
VŠÍM, ČÍM HVĚZDA TOUŽÍ BÝT
FRANKFURT / NĚMECKO
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT,
(15. říjen 2021–16. leden 2022)
https://www.schirn.de/en/exhibitions/2021/kara_walker/

Výstava Kunstmuseum Basel ve spolupráci s SCHIRN Kunsthalle
Frankfurt a De Pont Museum, Tilburg. Poradenství pro výstavu
v SCHIRN od Contemporary And (C&).
Kara Walker (*1969) je jednou z nejplodnějších amerických
umělkyň současnosti. Na výstavě "Černá díra je všechno, čím hvězda
touží být" v SCHIRNu tato umělkyně poprvé zpřístupnila svůj
rozsáhlý archiv kreseb a představuje na 650 grafických prací
a výběr filmů. Ústřední roli hraje skutečnost, že Walkerová pracuje
na papíře. S velkou virtuozitou využívá nejrůznější styly, techniky
a odkazy. Její intimní náčrty a poznámky jsou místem realizace
grafických myšlenkových pochodů a také prostředkem satiry
a karikatury, imaginace a subverze. Umělkyně zviditelňuje konflikty
a traumata, která přetrvávají dodnes, a nemilosrdně pojednává
o vzniku kolektivní i individuální identity Američanů v USA.

Marc Chagall je považován za básníka mezi umělci modernismu.
Na velké výstavě SCHIRN vrhá světlo na dosud málo známou stránku jeho tvorby: Chagallova díla z 30. a 40. let 20. století, v nichž
umělcova barevná paleta potemněla. Život a dílo židovského malíře
byly hluboce ovlivněny uměleckou politikou národních socialistů
a holocaustem. Již na počátku 30. let Chagall ve svých dílech zkoumal
stále agresivnější antisemitismus v Evropě a v roce 1941 nakonec
emigroval do Spojených států. V těchto letech se jeho díla dotýkají
ústředních témat, jako je identita, vlast a exil.
Výstava na více než stovce podmanivých obrazů, prací na papíře,
fotografií a dokumentů sleduje umělcovo hledání obrazového jazyka
tváří v tvář vyhnání a pronásledování. Představuje důležitá díla
z 30. let 20. století, v nichž se Chagall stále více zaměřoval
na židovský svět, četné autoportréty, jeho orientaci na alegorické

ANTVERPY / BELGIE
(25. 9. 2022)
https://kmska.be/en

KMSKA představuje expozici napříč sedmi stoletími umění: od vlámských primitivů po expresionisty, světově proslulé mistry i největší
a nejvýznamnější sbírky Jamese Ensora a Rika Wouterse. Královské
muzeum výtvarného umění v Antverpách je však mnohem víc než
jen tato mezinárodně uznávaná sbírka umění. KMSKA je jediným
vlámským muzeem s vědeckým statusem na vysoké úrovni.
KMSKA je domovským muzeem bezpočtu vlámských mistrů.
Mnoho z vystavených uměleckých děl bylo vytvořeno ve Flandrech.
Nejméně 111 děl ze sbírky je na oficiálním seznamu vlámských mistrovských děl. V expozici naleznete špičková jména jako Fouquet,
Tizian, Alechinskij, Modigliani, Rodin a Chagall, a další umělce mající
celosvětový ohlas.

←) Jean Fouquet,
Madona obklopená
serafíny a cherubíny,
polovina 15. století,
sbírka KMSKA

VÝSTAVA: PIRANESI: VIZE A PRAVDIVOST
KODAŇ / DÁNSKO
DÁNSKÁ NÁRODNÍ GALERIE
(Do 27. února 2022)
https://www.smk.dk/en/exhibition/piranesi/

↑) Kara Walker
Merica 2016, 2018,
Kunstmuseum Basel,
Kupferstich-Kabinett,
© Kara Walker

Italský malíř Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), jeden z nejvýznamnějších umělců své doby, byl významným zdrojem inspirace
pro mnoho architektů, výtvarníků, filmařů a herních vývojářů.
Vystudovaný architekt je dnes známý především svými grafikami:
živými výjevy, které zvou diváky do říší, jež jim připadají známé i cizí
zároveň. Piranesi totiž nezobrazuje realitu jen přímo. Místo toho
zkoumá hranice mezi skutečným a imaginárním tím, že přidává
dramatické prvky a manipuluje s perspektivami.
Součástí výstavy je také umělecká intervence dánského uměleckého dua AVPD. Oba umělci, značně inspirovaní Piranesim, zkoumají,
jak my lidé vnímáme a vytváříme prostor.

←) G.B. Piranesi,
Imaginární antický chrám.
Deska z první části knihy
Architektura a perspektivy,
1743–44.
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VÝSTAVA: ZBLÍZKA, MUNCHOVY DŘEVOŘEZY

VÝSTAVA: ŽENY V UMĚNÍ GRAFIKY
(NEDÁVNÉ AKVIZICE)

OSLO / NORSKO
MUNCHMUSEET
(stálá expozice)
https://www.munchmuseet.no/en/exhibitions/up-close/

Edvard Munch po celý život experimentoval s různými technikami
a ve svých třiceti letech poprvé objevil grafiku. Postupem času se
grafika stala velmi důležitou součástí jeho umělecké praxe. Munch
používal různé tiskové techniky, než nakonec vyzkoušel dřevořez,
který se stal technikou, jež mu poskytla snad největší svobodu při
zkoumání. Proces spontánní a nepředvídatelné interakce mezi
umělcem a jeho materiály – mezi organickým médiem dřeva, papírem a tuší – dal vzniknout některým z Munchových nejlepších děl.
Výstava odhaluje mimořádnou šíři Munchovy dřevořezové
tvorby od jeho prvních pokusů až po poslední dřevořez, který kdy
vytiskl. Prozkoumejte 20 Munchových grafik. Každý otisk je vystaven
spolu s odpovídající matricí.

VÝSTAVA: OD PICASSA KE KENTRIDGOVI,
MODERNÍ MISTROVSKÁ DÍLA NA PAPÍŘE

JERUZALÉM / IZRAEL
IZRAELSKÉ MUZEUM
(8. července–31. prosince 2021)
https://www.imj.org.il/en/exhibitions/picasso-kentridge-modern-masterpieces-paper
Výstava oslavuje umění kresby prostřednictvím 130 vynikajících
příkladů prací na papíře z 20. století, které podtrhují proměny tohoto
intimního a všestranného média. Umělci, jejichž díla jsou zde představena, byli motivováni širokou škálou filozofií, ideologií
a cílů; společné jim bylo hledání inovativních způsobů, jak vyjádřit
nové a radikální myšlenky století.
V širokém chronologickém časovém sledu výstava zdůrazňuje
významná hnutí, jako jsou kubismus, expresionismus, dada, surrealismus, abstraktní expresionismus, pop art a minimalismus. Kresby, které
jsou ukázkou různých období a stylů, jsou provedeny v široké škále
technik, od telegrafických liniových kreseb po koláže a mnoho dalšího.
Mezi 70 zastoupenými umělci jsou Marc Chagall, Salvador Dalí, Marcel
Duchamp, Alberto Giacometti, David Hockney, Jasper Johns, Wassily
Kandinsky, William Kentridge, René Magritte, Henri Matisse, Joan

CLEVELAND / OHIO / USA
CLEVELAND MUSEUM OF ART / GALERIE GRAFIKY A KRESBY
JAMESE A HANNY BARLETTOVÝCH
(16. ledna–19. června 2022)
https://www.clevelandart.org/exhibitions/women-print-recent-acquisitions
Tato výstava představuje pozoruhodné práce současných grafiček,
které byly do akvizic sbírek muzea zařazeny v poslední době.
Od počátků grafiky, tedy před více než 500 lety, kdy byly techniky
jako litografie a lept často považovány za příliš fyzicky náročné, než
↑) Edvard Munch
Hlava vedle hlavy, 1905, dřevořez

VÝSTAVA: PŘÍBĚHY MĚSTA: KRESBA
V NIZOZEMSKU OD BOSCHE PO BRUEGHELA

←) Wasily Kandinsky
Hlučné okolí, 1927, akvarel
a indická tuš na papíře, 48 × 32 cm,
odkaz Romie a Blanche Shapirových
(New York) americkým přátelům
Izraelského muzea, B10.0537.

Miró, Pablo Picasso, Jackson Pollock a Mark Rothko. Moderní mistrovská díla na papíře, která čerpají z bohatých sbírek Izraelského muzea,
byla v Jeruzalémě vystavena před plánovanou prezentací v Puškinově
státním muzeu výtvarných umění v Moskvě v roce 2022.

VÝSTAVA: NA PŮLI CESTY MEZI TAJEMSTVÍM
A SYMBOLEM: MONOCHROMY YAYOI KUSAMY
TOKIO / JAPONSKO
YAYOI KUSAMA MUSEUM
(29. dubna–26. prosince 2021)
https://yayoikusamamuseum.jp/en/exhibition/current/

Yayoi Kusama začínala od monochromních obrazů, které reprezentuje série Infinity Nets (Sítě nekonečna), v níž pokračuje od
samého počátku, od roku 1959, včetně měkkých soch pomalovaných bílou, zlatou nebo stříbrnou barvou. Kusama nadále pracuje
s paletou omezenou na jedinou barvu, případně na dvě barvy
včetně podkladové. Jednobarevností zdůrazňuje opakování nebo
sjednocováním prvků, přičemž monochromy v jejím vyjadřování
hrají hlavní roli v umocňování vizuální intenzity nebo navození
pocitu razance.

aby se jim ženy mohly věnovat profesionálně. V průběhu posledního
půlstoletí se toto médium stávalo pro umělkyně stále dostupnějším, za tu dobu se stačila v grafice vzdělávat celá generace žen,
např. v Atelieru 17 v New Yorku a Tamarind Lithography Workshopu
v Novém Mexiku. Women in Print představuje přibližně 30 děl
umělkyň, od těch, které horlivě experimentují s grafickými postupy,
jako např. Polly Apfelbaumová a Julie Mehretuová, nebo další, které
se touto technikou zabývají poprvé, jako je Amy Sheraldová. Umělkyně, které v posledních několika desetiletích pracovaly s řadou
technik, využívají grafiku jako prostředek ke zkoumání komplexních
témat, jako je osobní identita či sociální otázky, stejně jako zkoumání samotného tvůrčího procesu.

CLEVELAND / OHIO / USA
CLEVELAND MUSEUM OF ART / VÝSTAVNÍ GALERIE NADACE
KELVINA A ELEANOR SMITHOVÝCH
(10. září 2022–1. srpna 2023)

Pořádáno ve spolupráci s vídeňským muzeem Albertina, které patří
k nejskvělejším světovým depozitářům kreseb severní renesance.
Příběhy města (zatím pracovní název budoucí výstavy) je jedinečná výstava, která představí zřídka viděné kresby z vídeňského
muzea Albertina, jedné z nejstarších a nejkvalitnějších evropských
sbírek. V severské renesanci, na území tehdejšího Nizozemska
(jedná se o oblast, která dnes zahrnuje Belgii, Nizozemsko
a Lucembursko), v období na přelomu století kolem roku 1500, se
rapidně proměnil každodenní život, a to v důsledku protestantské
reformace, rozsáhlé urbanizace a začátku osmdesátileté války.
Ústřední roli v rozkvětu umění hrálo prudce rostoucí bohatství
soustředěné v obchodních centrech regionu – zejména v Antverpách, které v té době byly místem hlavního odbytu luxusního zboží
a pozemního i námořního obchodu od Severní Evropy až po Asii.
Díky svým různým funkcím a vztahům k dalším uměleckým oborům
a projektům poskytují kresby fascinující pohled na nizozemské město jako místo umělecké spolupráce a mecenášství. Umělci vytvářeli
kresby pro přípravu velkých zakázek, pro přenos návrhů do jiných
médií a pro plánování občanských akcí; mnoho děl na výstavě vzniklo
v souvislosti s rozkvětem nizozemského uměleckého průmyslu ve

ČESKÁ REPUBLIKA
VÝSTAVA: PETER PAUL RUBENS
A MISTŘI RYTCI ANTVERPŠTÍ
←) Yayoi Kusama,
Schody do nebe, 2019

Na této výstavě autorka představila řadu monochromních děl
od raných let až po současnost. Vystavila svůj jedinečný svět
monochromů, o němž lze říci, že je zkoumáním barvy v rámci
sebevyjádření, kterému se trvale věnuje.

↑) Pieter Bruegel starší, Lenost (Sedm smrtelných hříchů), 1557.
pero a hnědá tuš na papíře; 21,4 × 29,6 cm, Albertina, Vídeň,
inv. 7872. © Muzeum ALBERTINA, Vídeň

výrobě vitráží, tapiserií a grafiky. Kresby také stále častěji vznikaly
jako samostatná umělecká díla. Výběr více než 80 kreseb představuje řadu vytříbených technik, včetně bohatě kolorovaných kreseb
a luxusních předmětů kreslených tuší na pergamenu, s náměty od
výjevů z pekla po mytologická dramata. Dvěma ústředními díly
výstavy jsou Člověk na stromě Hieronyma Bosche, jedna z nejsvéráznějších kreseb té doby, a Lenoch (Sedm smrtelných hříchů)
Pietera Brueghela staršího, coby esej o soudobé občanské morálce.

←) Paulus Pontius podle
Petera Paula Rubense,
Stařena a chlapec se svící,
17. stol., lept a rytina

PRAHA / NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
(11. května–8. srpna 2021)
https://www.ngprague.cz/udalost/3047/peter-paul-rubens-a-mistri-rytci-antverpsti
Peter Paul Rubens (1577–1640) náleží mezi nejvýznamnější osobnosti v dějinách evropského umění. Velkou zásluhu na Rubensově
evropské proslulosti měly grafické listy vytvořené podle jeho předloh. Během svého života malíř spolupracoval s několika věhlasnými
grafiky, kteří pod jeho dohledem vytvářeli díla vysoké umělecké
hodnoty. Mezi nejuznávanější mistry rytce spolupracující s Rubensem
patřil Lucas Vorsterman, Paulus Pontius nebo Schelte à Bolswert.
Bez Rubensova souhlasu vznikaly grafiky během jeho života

a ještě více po jeho smrti. Ačkoliv se mnohdy jedná o umělecky
pozoruhodné tisky, „punc originality“ mají pouze listy vytvořené
pod Rubensovým dohledem. V grafickém kabinetu byl představen
návštěvníkům Národní galerie výběr z této pozoruhodné tvorby.
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VÝSTAVA: DŘEVO/ŘEZ

PRAHA / NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE
VELETRŽNÍ PALÁC
(14. května–8. srpna 2021)
https://www.ngprague.cz/udalost/3061/drevorez
Výstava ukázala nové estetické a společensko-historické aspekty
tradičně vnímané grafické tvorby a pluralitu inspirací a uměleckých možností mezi centry i jednotlivými umělci. Východiskem je
masově rozšířený secesní styl a jeho inspirace japonským dřevořezem nebo tvorbou Paula Gauguina, který hluboce zakořenil na
výtvarných akademiích jak v Praze, tak zejména ve Vídni nebo
v Mnichově. Proměny secesní estetiky v dřevořezu obohacované
o výrazové moderní prvky, jakými byla například tvorba Edvarda
Muncha doslovně citovaná Waltrem Klemmem nebo volně pojímaná v případě českého grafika Františka Koblihy, nacházíme

PROJEKT / VÝSTAVA: SOUČASNÁ POLSKÁ
SERIGRAFIE: SBÍRKA MEZINÁRODNÍHO
SERIGRAFICKÉHO SYMPOZIA OSTRAVA
2013–2021

PRAHA / GALERIE HOLLAR
VE SPOLUPRÁCI S FAKULTOU UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
(Výstava proběhla virtuálně, online)
http://hollar.cz/vystavy/soucasna-polska-serigrafie-sbirka-mezinarodniho-serigrafickeho-sympozia-ostrava-2013-2021-2/
V druhé polovině 90. 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)
formou workshopů, odborných přednášek, sbírkové činnosti
a výstav. Na pět ročníků SWO (Serigraphy Workshop Ostrava)
v letech 1999–2004, které provázely mj. výstavy v České republice
a v zahraničí (např. Itálie, Polsko, Slovensko…), navázalo mezinárodní sympozium ISSO – Mezinárodní serigrafické sympozium
Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava. 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 pracovně svázána s vysokými uměleckými školami v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc…),
na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice…) a především
pak v Polsku (Varšava, Katovice, Krakov, Vratislav, 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 tak sbírka, jež vzniká jako výsledek workshopů,
čítá více než 250 položek a spolu s konvolutem předcházejícího
serigrafického sympozia SWO je pozoruhodným dokladem vývoje
grafického média za poslední tři dekády a současně největší sbírkou
serigrafie mimo sbírkové instituce v České republice.
O výstavě:
V březnu roku 2020, kdy jsme plánovali představit výstavu Současná polská serigrafie v pražské Galerii Hollar, vstoupila nejen
do našich plánů nečekaně a zásadně epidemie.
Přes všechna protivenství a omezení jsme se rozhodli výstavu
nakonec uspořádat alespoň v „informativní a informatické“ verzi
přesunutím z výstavních prostor Galerie Hollar do virtuální galerie. Jsme si vědomi všech omezení z toho nesnadného rozhodnutí

v letech 1900–1920. Dřevořez, který stál
na pomezí skulptury, grafiky a malby,
originálním způsobem v Čechách rozvinul
František Bílek nebo Josef Váchal, umělci
inspirovaní navíc dřevořezem středověkým nebo lidovým. Pro Bílka se socha
stane grafikou a grafika v podobě dřevěné
matrice skulpturou, stejně tak jako se
grafika barevného dřevořezu ovlivněná
japonským zacházením s barvou může
stát malbou. Od malby k dřevořezu směřoval jak Edvard Munch, tak Paul Gauguin, stejně jako Emil Orlik nebo Minka
Podhajská, nebo právě Walter Klemm
a Josef Váchal.

VÝSTAVA: JIŘÍ ŠALAMOUN KDO NEVIDĚL,
NEUVĚŘÍ, TO MNĚ VĚŘTE
(DOSUD NEJROZSÁHLEJŠÍ RETROSPEKTIVNÍ
VÝSTAVA JŠ)
PRAHA / MUSEUM KAMPA
GALERIE MODERNA
(17. července–31. října 2021)
https://www.museumkampa.cz/vystava/bohm-3/

↑) Erich Heckel,
Žena, 1913, dřevořez

plynoucích, činíme tak s vědomím, že zážitek z vystavených děl
bude pouze informativní, instantní atd. Skutečnost, že nám prostory virtuální galerie umožní představit celou kolekci polské
sbírky, je jen malou satisfakcí. Plánovaná výstava v Galerii Hollar
by byla totiž kurátorským výběrem. První grafiky byly vytištěny
v serigrafické dílně ateliéru grafiky v roce 2013, jejich autorky
a autoři s námi strávili nezapomenutelné chvíle, mnozí v rámci
sympozia ISSO vedli workshopy, prezentovali svoji tvorbu na
výstavách v Galerii Koridor nebo formou přednášek seznámili
posluchače s ateliéry, které na polských vysokých školách vedou.
Náš vztah ke sbírce je tedy přes tyto vazby velmi blízký, autentický,
jednotlivá díla nejsou „pouze“ položkami sbírky, ale jsou spojena
s příběhy a společnými zážitky.
Jakkoliv převaha autorů působí na polských uměleckých vysokých školách, a tedy nemůže jít o zcela vyčerpávající zmapování
situace polské serigrafie, je svým rozsahem tato kolekce unikátní.
Geografická blízkost, mimořádně kvalitní organizace studia grafiky,
specializace – mnozí ze zastoupených grafiků vedou ateliéry grafiky,
ale i dalších oborů na polských akademiích umění (ASP – Akademia sztuk pieknych) a univerzitách, mezinárodní respekt, který si
polská grafika systematicky budovala řadu desetiletí, to vše legitimizovalo naše rozhodnutí představit polskou serigrafii v Praze
jako první.

←) Pozvánka na výstavu

Žijící legenda knižní ilustrace a animovaného filmu, emeritní
profesor a dlouholetý vedoucí ateliéru ilustrace a knižní grafiky
na UMPRUM Jiří Šalamoun (1935) se do povědomí několika generací zapsal především jako autor výtvarné podoby Maxipsa Fíka.
Dobrotivý mluvící pes z kresleného animovaného večerníčku se
v posledních čtyřiceti letech stal doslova národním hrdinou a jako
takovému mu je v autorově doposud nejrozsáhlejší retrospektivní
výstavě v Museu Kampa právem věnována podstatná část expozice.
Jiří Šalamoun ale v žádném případě není tvůrcem jediného opusu:
byl výtvarníkem řady dalších animovaných filmů, vytvořil desítky
volných litografií a plakátů a vydal také dvě sbírky básní a jednu
sbírku záznamů snů. Především však graficky upravil a svými obrázky doprovodil více než stovku knih publikovaných nejen u nás,
ale také v Německu či v Polsku.
Hlavní ingrediencí Šalamounových ilustrací je především
humor – vesměs trochu poťouchlý a subversivní – čiší z nich
i skepse a zároveň nadhled nad malichernostmi života, velkorysá
fantazie i pedantský cit pro detail. Dějiny každodennosti dvacátého
století se v jeho díle odrážejí jako v zrcadlovém bludišti, které
komicky umocňuje některé aspekty reality.
V Šalamounově nezaměnitelném osobitém rukopisu se mísí
bezelstná spontaneita dětských kreseb s naivní sentimentalitou
lidových malůvek a s krutou přímočarostí tabulí kramářských
písní. Šalamoun je autor nad jiné kreativní (pro každý námět volí
jedinečný výtvarný jazyk), hravý (objevování nových cest mu činí

až dětinskou radost), poctivý (téma důsledně analyzuje) a vynalézavý. Ilustrace se rodí postupně, po studiu přicházejí první situační
nákresy, podoba ilustrace se stále zpřesňuje a v závěru dochází
často k celkovému překreslení „jedním tahem“.

PROJEKT / VÝSTAVA: MEMENTO MORI

PRAHA / KAMPUS HYBERNSKÁ
BÍLÁ GALERIE HYB4
(7.–27. 10. 2021)
https://www.kampushybernska.cz/2021/09/23/hyb4-galerie-memento-mori/
Projekt 64 grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska – během
měsíců října a listopadu 2021 simultánně na třech místech – v Praze,
Barceloně a Mexico City ve výstavních prostorech Galerie HYB4
(Praha), Chez Xefo Art Gallery (Barcelona) a El Anexo Gallery ateliéru
La Trampa Gráfica (Mexico City).
Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní
spolupráce. Jeho cíem je pojmout téma smrti formou grafického
dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků
z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická
struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky),
hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.
Výstava představila 64 grafických děl, které tvoří heterogenní
celek, který demonstruje identitu, shodu a kulturní empatii
ve vztahu k jednotlivým konceptům. Výstava byla uvedena
během měsíců října a listopadu 2021 simultánně na třech místech
– v Praze, V Barceloně a V Mexico City ve výstavních prostorách
Galerie HYB4 (Praha), Chez Xefo Art Gallery (Barcelona)
a El Anexo Gallery ateliéru La Trampa Gráfica (Mexico City).

←) Autorka:
Lenka Falušiová

Koordinátorem projektu je sdružení Sin Rumbo Fijo/Gráfica
Contemporánea ve spolupráci s Kampusem Hybernská, Galerie
Hollar (ČR), Ultramarinos Cultura y Arte, La Fundación CIEC
(ESP) a ateliérem La Trampa Gráfica (MEX).
Během roku 2022 bude výstava k vidění v různých městech
Španělska, východní Evropy a Mexika, s cílem rozšířit síť spolupráce a kulturní výměny mezi umělci – grafiky a přispět tak
k rehabilitaci grafiky jako současného, platného uměleckého
jazyka, rovnocenného s ostatními uměleckými disciplínami.
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VÝSTAVA: ROZHRANÍ

KLENOVÁ / GALERIE KLATOVY
GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE V KLATOVECH
(6. 11. 2021–16. 1. 2022)
https://www.gkk.cz/cs/vystavy/aktualni/rozhrani-/
Výstavy se zúčastnili umělci, kteří se pohybují na rozhraní
různých tvůrčích oblastí a názorových proudů. Mezi volným
a užitým uměním, poezií, kresbou či koláží, filmem a malbou,
přírodními vědami, matematikou, geometrií a strukturou, uměleckohistorickou teorií a výtvarným projevem, astrofyzikou a obrazem, slovem a znakem; asambláží, objektem a instalací, sochou
a architekturou, zvukem a vizuálním záznamem, mobilem, variabilem či stabilem.
Výstava zahrnuje několik generací umělců a snaží se přiblížit,
jak se proměňuje jejich projev, jak se vyvíjejí a prolínají různé
výrazové prostředky. Začíná tvorbou některých osobností z období
před a po první světové válce, k nimž patří Vojtěch Preissig
a Karel Teige.
Důležitou část výstavy tvoří autoři nastupující po druhé světové válce, pro které je prorůstání různých oblastí zvlášť důležité.
K nim se řadí Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Ladislav Novák,
Jiří Kolář, Běla Kolářová, Milan Grygar, Radek Kratina, Dalibor

GRAPHEION číslo 24
Mezinárodní revue o umění grafiky,
tisku, knihy a papíru

↑) Foto z instalace výstavy
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Chatrný nebo Olga Karlíková, z nichž každý se pohybuje na rozhraní jiných sfér.
Další vlnu představují umělci nastupující v závěru šedesátých
let nebo již v nepříznivé době tzv. normalizace, K nim patří Adéla
Matasová, Milan Maur, Inge Kosková, Pavel Rudolf, Jiří Valoch,
Karel Adamus nebo pak z následujících generací Vladimír Merta,
František Kowolowski, Petr Písařík, Tomáš Vaněk, Jan Šerých,
Tomáš Džadoň, Ladislav Jezbera, Daniel Vlček, Jakub Roztočil či
Petr Krátký.
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Číslo je volně dostupné na stránkách
www.nadacehollar.cz a www.grapheion.cz
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VÝSTAVA: DANA SAHÁNKOVÁ / V POUŠTI
ZTRACENÝ CHRÁM
BROUMOV / KLÁŠTER BROUMOV
GALERIE DŮM
(5. 9. –6. 11. 2021)
https://www.gkk.cz/cs/vystavy/aktualni/rozhrani-/

Redakční rada:
←) Foto
z instalace výstavy

Jana Jiroutová, Lenka Kahuda Klokočková,
Alena Laufrová, Ondřej Michálek, Pavel Noga,
Kateřina Obozněnková, Jana Šindelová
Překlady:
Jana Jiroutová, Kateřina Kyselica,

Dana Sahánková (nar. 1984 v Praze) patří mezi nejvýraznější mladé autorky současné české scény, které pracují v médiu kresby.
Zatímco se ve starších pracích zaměřovala na pokusy o sebereflexi,
nejprve v rovině osobního sebezpytného prožívání, později v kontextu introspektivních a výrazově dekonstruovaných rodinných
rámců, tj. ve vztahových vazbách nukleárního okruhu (základní
rodina), který formuje lidskou bytost od nejranějšího dětství,
postupně se její dílo proměňovalo ve směru emancipačním,
odstředivém od prostředí domova a rodiny směrem k obecnější
metaforice, k používání symbolů a k procesu depersonalisované

Ondřej Michálek
Grafická úprava a sazba:
Pavel Noga

mytizace určitých silných prožitků a zkušeností. Právě pro ně
autorka hledala a stále hledá příslušné formosloví, které by bylo
kompatibilní se silnými emocemi v jejich medializaci prostřednictvím kresby. Výstavní projekt v GD prezentoval autorčiny velkoformátové práce na plátnech.

ISBN 978-80-906630-7-7 (online ; pdf, czech version)
ISBN 978-80-906630-8-4 (online ; pdf, english version)
Grapheion je neziskový projekt, jehož cílem je
zprostředkování informací a vzdělávání v oblasti
výtvarného umění

VÝSTAVA: 7+1: BYT SBĚRATELE

HUMPOLEC / 8SMIČKA, ZÓNA UMĚNÍ
SBÍRKOVÁ EXPOZICE S GRAFICKÝM KABINETEM
(stálá výstava)
https://8smicka.com/7plus1/
Od ledna 2020 bylo možné najít v prvním patře revitalizované
textilní továrny sbírkovou expozici s grafickým kabinetem.
V architektuře sedmi pokojového bytu bylo představeno na 100
děl ze soukromé sbírky a bytem 7+1 nás provedla osobně hostitel
či hostitelka.
Zahajovací projekt v grafickém kabinetu (I) byl od ledna až do
konce května 2020 věnován ukázkám knižní tvorby Toyen včetně
ilustrací, knižních obálek i umělecky koncipovaných projektů, které
se vyznačují experimentálním přístupem. Historička umění Barbora
Bartůňková představila zásadní principy autorčiny tvorby a naznačila rozsah její činnosti v knižní oblasti. Druhou osobností, jejíž

tvorbu mohli návštěvníci v grafickém kabinetu zhlédnout od června
do konce září 2020, byla grafička a ilustrátorka Inge Kosková ve
výběru kurátorky Anežky Chalupové. Třetím „kabinetním“ umělcem je od října 2020 do října 2021 Petr Vaněček, výběr z kreseb
připravila Jana Hradílková. Během listopadu byl otevřen nový grafický kabinet, který představil Markétu Bábkovou.
Zastoupení umělci: Jiří Balcar, Jiří Bašta, Václav Boštík, Vladimír Boudník, Zdenka Burghauserová, Václav Cigler, Josef Čapek,
Jiří Černický, Hugo Demartini, Alén Diviš, Bedřich Feuerstein, Emil
Filla, Stano Filko, Milan Grygar, Jan Hendrych, Milan Houser, Věra
Janoušková, Jiří John, Olga Karlíková, Jan Koblasa, Stanislav
Kolíbal, Jan Křížek, Alena Kučerová, František Kyncl, Karel Malich,
František Matoušek, Mikuláš Medek, Jan Merta, Karel Nepraš,
Eduard Ovčáček, František Pacík, Theodor Pištěk, Zorka Ságlová,
Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík,
Adriena Šimotová, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Vaca, Květa Válová,
Ladislav Zívr, Jan Zrzavý a další…

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky

a
Státního fondu kultury České republiky

