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KALENDÁRIUM
LEDEN
1.1956 – založena Státní filharmonie Brno
4.1.1896 – první koncert České filharmonie v Rudolfinu řídil Antonín Dvořák
4.1.1846 – * JAN KARAFIÁT, čs. spisovatel
5.1.1921 - * FRIEDRICH DŪRRENMATT – švec. Spisovatel
5.1.2018 - + MARIÁN LABUDA – český herec
7.1. 1911 - * ZDENĚK JIROTKA – čs. spisovatel
8.1.1896 - + PAUL VERLAINE – franc. „prokletý“ básník
10.1.1821 - * JANKO MATUŠKA, slovenský básník
12.1.1876 - * JACK LONDON, americký spisovatel
12.1.1861 - + VÁCLAV HANKA – čs. spisovatel a národopisec – badatel
12.1.1856 - + ĹUDOVÍT ŠTÚR – slovenský buditel,
zakladatel slovenského literárního jazyka
14.1.1896 - * KAREL SVOLINSKÝ - malíř a grafik
18.1.1936 - + RUDYGARD KIPLING – angl. spisovatel
26.1.1886 - * VOJTĚCH PERNICA - malíř Valašska, valašských dřevěnic a
krajiny
27.1.1756 - * WOLFGANG AMADEUS MOZART, rakouský hud. skladatel
22.1.1941 - + FRANTIŠEK KŘIŽÍK – čs. elektrotechnik a vynálezce
23.1.1976 - + PAUL ROBENSIN – amer. zpěvák
23.1.1891 – byla založena Československá akademie věd

26.1.2019 - † LUDĚK MUNZAR – český herec, dlouholetý člen
činohry Národního divadla v Praze, manžel herečky Jany
Hlaváčové

27.1.1901 - + GIUSEPPE VERDI – italský hud. skladatel
27.1.2006 - + ANTONÍN MOSKALYK – čs. režisér
29.1.1901 - + JUIUS ZEYR, český básník - (nazarenista)
31.1.1901 byl JULIUS ZEYR jako první pohřben na SLAVÍNĚ
v Praze
29.1.1866 - * ROMAIN ROLLAND – franc. spisovatel

ÚNOR
2.2 1826 – premiéra první české opery „DRÁTENÍK“ a scénické hudby
ke hře J.K.Tyla „FIDLOVAČKa“. Zde poprvé zazněla
vlastenecká píseň „KDE DOMOV MŮJ“,
z níž se zrodila čs. hymna - hudba od FRANTIŠKA ŠKROUPA,
text – JOSEF KAJETÁN TYL
3.2. 1926 – byl jazyk československý ustanoven jako jazyk státní
4.2. 1773 – * JOSEF MYSLIVEČEK - čs.hud. skladatel

5.2.2019 - + VÁCLAV VORLÍČEK
český filmový režisér a scenárista.

6.2.1781 - † JOSEF MYSLIVEČEK - čs. skladatel

7.2.1951 - * MIROSLAV DONUTIL – herec ND
9.2.1881 - † F. M. DOSTOJEVSKIJ, ruský spisovatel
10.2.1961 - † JAKUB DEML – čs, prozaik
14.2.1921 - * VLADIMÍR THIELE – čs.spisovatel a novinář
15.2. 1831 - * JOSEF HLÁVKA- čs.stavitel, zakladatel české akademie
věd a studentských kolejí.
17.2.18256 - † HEINRICH HEINE – něm. básník
18.2.1546 - † MARTIN LUTHER - zakladatel německého
protestantismu, reformátor
18.2.1900 - * HUGO HAAS – divadelní a filmový herec a režisér
19.2.1929 - * OLDŘICH DRAHOTUŠSKÝ – ak.sochař a restaurátor
20.2.1941 - † FRANTIŠEK KYSELA – čs. malíř, grafik, autor státní vlajky
a znaku
21.2.1846 - * SVATOPLUK ČECH – čs. básník, prozaik a novinář
22.2.1991 - † LADISLAV FIALKA – čs.tanečník, mim a režisér
24.2.1921 - * LUDVÍK AŠKENAZY – čs. spisovatel
25.2. 1841 - †AUGUST RENOIR – franc.malíř
26.2.1986 - † KAREL VLACH – čs.skladatel a kapelník

26.2.2011 - † ARNOŠT LUSTIG – český spisovatel

BŘEZEN
1.3. 1971 - † FRANTIŠEK HRUBÍN, čs.básník, prozaik a dramatik
1.3.1886 - * OSKAR KOKOŠKA – rak.malíř, grafik a spisovatel
2.3.1824 - * BEDŘICH SMETANA – čs.skladatel
zakladatel české národní hudby
3.3.1871- † MICHAEL THONET, rakouský zakladatel průmyslu
ohýbaného nábytku v Bystřici pod Hostýnem.
Dříve TONET, dnes TON.
4.3.1861 - * FRANTIŠEK ONDRŮŠEK – významný malíř – portrétista
mnichovské školy

5.3. 1851 - * VÁCLAV BROŽÍK – čs. malíř
Stal se nejznámějším českým malířem v Evropě
poslední čtvrtiny 19. století. Byl členem
francouzské umělecké akademie Académie des
Beaux Arts,

6.3.1475 - * MICHELANGELO BUONAROTTI, it. renesanční sochař,
malíř,architekt a básník
6.3. 1990 – Česká národní rada vydala zákon o změně názvu republiky
na ČESKÁ REPUBLIKA

7.3. 1851 - * T.G.MASARYK československý státník, filozof,
sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky.
K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o
zásluhách T. G. Masaryka….

7.3.1876 - † FRANTIŠEK BENDA – čs.skladatel a houslista

8.3.1950 - † JAROSLAV KOCIÁN – houslový virtuos, skladatel
a pedagog
9.3. 1851 - * AMERIGO VESPUCCCI – it. mořeplavec
10.3. 1861 - † TARAS ŠEVČENKO – ukrajinský básník
10.3.1940 - † MICHAL AFANASJEVIČ BULGAKOV
ruský spisovatel a dramatik
12.3.1916 - † MARIE VON EBNER-ESCHENBACH, rak. Spisovatelka
12.3.2019 - † VĚRA BÍLÁ – zpěvačka
12.3.1915- * JIŘÍ MUCHA – čs. spisovatel
(syn slavného secesního malíře Alfomse Muchy)
14.3.2019 -† STANISLAV ZINDULKA – český herec
16.3.1961- † VÁCLAV TALICH – čs. dirigent

17.3.1896-*JOSEF SUDEK, významný.čs.fotograf pražských
motivů, ateliérových aranžmá, zátiší,
reportáží,krajin i reklam. Začal fotografovat ve svých 17
letech. Svá vrcholná díla vytvořil ve zralém věku poté, co
rezignoval na vlivy moderních proudů.

16.3.1930 -*AŤKA JANOUŠKOVÁ, naše nejmenší česká
herečka - (výška 120 cm) dabérka a zpěvačka vlastním
jménem VLASTA JANOUŠKOVÁ,
† počátkem března 2019 v Praze

17.3.1901 – ANNA HONZÁKOVÁ (*16.11. 1875 – 13.10.1940)
první čs.žena, která získala tohoto dne doktorát mediciny

17. 3. 2018 - † ZDENĚK MAHLER – český spisovatel,
scénárista, režisér, historik

20.3.1933 - * LUDĚK MUNZAR – český herec
24.3.1896 - * FRANTIŠEK TICHÝ – čs.malíř a grafik
24.3.1895 - * BOHUSLAV FUCHS – čs. architekt – funkcionalista
24.3.1905 - † JULES VERNE – franc. spisovatel

26.3.2019 - † - DAN NEKONEČNÝ český zpěvák,
tanečník, herec a šoumen.

27.3.1946 - † GABRIELA PREISOVÁ – čs.spisovatelka
(Gazdina roba – Její pastorkyňa)

30.3.1746 - * FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES
španělský malíř
31.3.1901 – První provedení Dvořákovy opery RUSALKA v ND
31.3.1885 - * VÁCLAV VILÉM ŠTECH - čs.historik umění

EDITORIAL
ve znamení stého výročí vzniku Čerskoslovenska
Sté výročí vzniku Československé republiky (28.říjen 1918) je natolik silnou a
dominantní událostí z hlediska evropského a vůbec geopolitického, že nelze ho odbýt
několika slavnostními shromážděními. Toho jsme byli svědky a účastníky v loňském
jubilejním roce. Ovšem tyto vzpomínkové aktivity mají své doznívání i v roce
letošním (a samozřejmě i v letech následujících) a zavazují každého z nás k trvalému plnění
odkazu neohrožených tvůrců nové československé státnosti.
Oslavami se neuzavřela stoletá kronika naší republiky, ale pokračuje dále
v intenzivní a nezničitelné vytrvalosti a houževnatosti budování státu i posilování naší
národní hrdosti. Odmyslel jsem si opakovat již dávno vyřčená a opěvovaná oslavná
fakta o této dějinné události a vstup do prvního čísla časopisu ZHOŘ ART letošního
roku (2019) chci doložit a dokumentovat či připomenout neoddiskutovatelnými fakty
a dokumenty. Samozřejmě nejsem živá chodící encyklopedie a tak jsem Vám, vážení
čtenáři, připravil z dosažitelných komunikačních prostředků několik do naší mysli
méně vžitých skutečností a pravd. Datum vzniku našeho státu bylo také příčinou
náhlého pozitivního rozvoje průmyslu, vzniku dalších významných institucí,
organizací, spolků, škol, atd. Ve své podstatě už ale tento rozvoj byl odstartován
daleko před rokem 1918. Dokumentuje to skutečnost, že České země byly za
Rakouska-Uherska nejprůmyslovější zemí této monarchie a český dělník byl také po
odborné stránce nejvzdělanější. Doba obrozenecká a národního osvícenského,
vlasteneckého hnutí pak položila mohutné základy hospodářského, kulturního i
uměleckého života. Ve stínu současných hospodářských a světově-politických
událostí, které se dotýkají každého z nás a tedy i naší vlasti , ať chceme či nechceme,
upadají mnohá fakta do periferie zapomenutí a je třeba si je neustále připomínat!!!
Je to např. historie vzniku československé koruny, hymny, historie založení
vysokých škol (viz např. Masarykova universita…), stoleté výročí založení Jedličkova
ústavu, stoleté výročí založení značky made in czechoslovakia, atd. Byl založen

Čs. červený kříž, vznikaly hasičské dobrovolné sbory, tělovýchovné sokolské
a orelské svazy, pěvecká sdružení, učitelské sbory, ochotnické divadelní
soubory, umělecké a jiné vlastenecké spolky (ALEŠ, DEVĚTSIL…) Mnohé
z nich byly již založeny před rokem 1918 (MÁNES, HOLLAR, SVATOBOR,
OSMA,…) ale své aktivity v plné míře mohly projevit až pádem Habsburské
monarchie. Určitě si pamatujeme děj fenomenálního Mahlerova filmu Božská
Ema, v němž se odehrává bez jakékoliv nadsázky pohnutá doba před pádem
monarchie a po ní. V záři těchto slavných okamžiků a vzpomínek si nelze
nevšimnout, že koncem minulého roku 2018 a začátkem letošního roku nás
opustila řada našich vynikajících osobností. Vzpomenu jen krátce historika,
muzikologa a scénáristu Zdeňka Mahlera, režiséra Václava Vorlíčka, herečku
Janu Štěpánkovou, herce Stanislava Zindulku, herce Luďka Munzara,
herečku a dabérku Aťku Janouškovou, zpěvačku Věru Bílou, Dana
Nekonečného,… Jejich odchod je obsažen ve scénáři Velkého Architekta
života a smrti, který nezapomíná ani na nás, neboť jsme trvale zapsáni i v jeho
nekonečném dějství, byť třeba i jako prostý ale potřebný a nutný komparz.
Tak doufáme, že my všichni s čistým štítem.

MASARYKŮV ÚSPĚCH. PŘED 100 LETY DENÍK NEW YORK TIMES VĚNOVAL ÚVODNÍ
STRANU SAMOSTATNÉMU ČESKOSLOVENSKU.
Československo ještě neexistovalo, ale přední světové noviny už o něm psaly. Velmi
intenzivně třeba deník New York Times přesně před sto lety. Uprostřed srpna 1918
věnoval myšlence československého státu titulní článek středečního vydání, později
v týdnu pak ještě dva dlouhé texty a otiskl i velkou mapu Československa. Tomáš
Garrigue Masaryk už tou dobou působil v Americe víc než čtvrt roku a pozornost
tisku uměl získávat a využívat velmi zručně.

Deník New York Times přesně před sto lety, uprostřed srpna 1918, věnoval
myšlence československého státu titulní článek středečního vydání. Později v
týdnu pak ještě dva dlouhé texty a otiskl i velkou mapu Československa.
Masaryk těžil z toho, že měl v Americe z dob svých předchozích návštěv síť
vlivných kontaktů a že ho Amerika coby profesora znala. Kamkoli přijel, tam o něj
byl zájem. Zvali ho na přednášky či jiná veřejná vystoupení, rozhovorů do novin
včetně nejvýznamnějších deníků dal nespočetně. Na zesílenou agitaci za nezávislost
Československa v americkém tisku ale nebyl sám, američtí Češi a Slováci v tom byli
důslední. „Založili vlastní tiskovou kancelář. Nějaký čas ji vedl Karel Pergler,
Masarykův sekretář při jeho pobytu v Americe. Je zajímavé, jak americké
noviny československé téma podávaly svým čtenářům a jak tím podle mě také
ovlivňovaly politiky. Články o Čechoslovácích se objevovaly i v těch novinách,
kde byste to opravdu nečekali, jako třeba v denících v Alabamě, v Richmondu
ve Virginii a podobně.
Buď je přebrali z agentur, nebo to byla přímo práce tiskového odboru Čechů
a Slováků. Prostě tam svůj příběh dostali a takový typ agitace a publicity může
být velmi účinný,“
Řekl Radiožurnálu Hugh Agnew, na moderní české dějiny zaměřený profesor
historie z Univerzity George Washingtona v americkém hlavním městě.

HVĚZDNÝ TÝDEN ČESKOSLOVENSKA
Přesně před sto lety, po britském uznání Československé národní rady, mělo
imaginární Československo v americkém tisku svůj hvězdný týden. Středa tehdy
vycházela na 14. srpna a přední deník New York Times věnoval otvírací článek
celého vydání právě Čechoslovákům.
O den později se zmínka o Češích objevila na titulní straně znovu a v
nedělníku Timesů vyšly dva obsáhlé texty velebící Československo už coby nový
stát, na který mají Čechoslováci nárok po staletích habsburské nadvlády a po
svém zapojení se do první světové války. Z podrobné mapy mohli američtí
čtenáři vyčíst polohu měst od
Kraslic až po Užhorod.
Masaryk poprvé v Bílém domě. Před 100 lety
v něm diskutoval o Rusku s prezidentem
Wilsonem

„…Američani rádi dávají světové
dění do souvislostí s tím, co zajímá je
samotné. Když se Woodrow Wilson
rozhodl zapojit zemi do první světové
války, udělal z toho křižáckou výpravu na obranu demokracie. Když jsem studoval
dobový americký tisk, jak referoval o československých legiích v Rusku nebo o
Masarykovi, objevil jsem sklon říkat: Podívejte, jejich příběh je jako ten náš.
Masaryka tu přirovnávali k Jeffersonovi, Franklinovi nebo Lafayettovi. Noviny
československou otázku vztahovaly k tomu, čemu Američani rozumějí…“
vysvětluje Agnew, přední odborník na české dějiny viděné americkýma očima.
Noviny New York Times před sto lety označily úspěchy československých
legií na Sibiři za nejromantičtější příběh první světové války, Čechy za národ, který
má ducha i odvahu, a už tehdy padla i věta o zemi „v srdci Evropy".
„Příběh sibiřských legií v létě 1918 v americkém tisku dominoval. Už od května
noviny často referovaly v Masarykův prospěch. On chtěl přemístit legionáře ze
Sibiře na západní frontu a cokoli mělo potenciál přispět k rychlejšímu konci války,
tomu lidi věnovali pozornost. Takže myslím, že mu všechno hrálo do karet. Říct si o
pozornost pro československou otázku i politicky, k tomu Masarykovi pomohl
hlavně potenciál legií. To ho dostalo až k Wilsonovi a ministru zahraničí
Lansingovi,“ dodává Hugh Agnew.

Před 100 lety byl Prešpurk přejmenován na
Bratislavu. Jen pětinu obyvatel tvořili Slováci
Slovenská metropole na Dunaji se jmenuje Bratislava rovných 100 let. Když se
město stalo součástí Československa, tehdy používaný název Prešpurk zněl moc
německy a připomínal právě poraženou monarchii. 27. března 1919 ho proto
přejmenovali na Bratislavu.

Prešpurk (dnešní Bratislava) kolem roku 1900 – ( Zdroj: Wikimedia Commons | CC0 Public domain)

Slováci jí familiárně říkají Blava. Město mělo ve své historii spoustu jmen – pro
Maďary to bylo Pozsony, pro Němce Pressburg, pro Slováky Prešporok, česky
Prešpurk. Slovenská metropole na Dunaji se jmenuje BRATISLAVA rovných 100
let.
Slováci tvořili v roce 1919 jen pětinu obyvatel Prešpurku. „Slováci byli opravdu
v Bratislavě menšinou, protože od 18. století se z Bratislavy stalo posádkové
město se silnou posádkou zejména rakouskou,“ řekl Radiožurnálu Jiří Kocian,
historik z Ústavu soudobých dějin Akademie věd.
Ještě několik týdnů po vzniku samostatného Československa tak nebylo zcela
jasné, jestli se k novému státu tehdejší Prešpurk připojí. Tomáš Garrigue Masaryk
připouštěl, že město je převážně německé.
Přesto na připojení Prešpurku trval. Hlavně kvůli Dunaji. „On ji chápal jako důležité
historické, ekonomické a správní sídlo,“ dodal Kocian.
Prešpurk 1. ledna 1919 obsadilo československé vojsko složené většinou z legionářů.
Německý název městu v Československé republice neslušel.
„…Důvod přejmenování na název, který známe – Bratislava, byl jednoznačně
motivován snahou posílit slovenskočeský ráz, v podstatě i ten slovanský ráz nové
republiky. Do toho ještě přišly aktivity amerických Slováků, kteří měli nápad
pojmenovat Bratislavu na Wilsonovo město podle toho, kdo pomáhal Čechům a
Slovákům prosadit nový samostatný stát, tedy jménem amerického prezidenta
Woodrowa Wilsona. V době obrozenecké řada významných slovenských obrozenců
– Ľudovít Štúr, (Pavel Josef) Šafařík – začali používat název, který se blížil tomu
dnešnímu. Štúr uvažoval, jestli by se město nemělo jmenovat Břetislava nebo
Břetislav. Bratislava se začíná užívat v obrozeneckém jazyce zhruba od druhé
poloviny 19. století,“ dodává historik.
Bratislava 13:00 27.března
2019
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Oldřich Páleníček

VSTUP DO STUDIA

TEORIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
(letem – světem) - VIII. pokračování

a) ZÁKLADY VÝTVARNÉ KONCEPCE
O výtvarných prvcích jsme si již pověděli mnoho. (Viz předcházející čísla tedy o bodu, čáře, linii, ploše atd…). Seznámili jsme se s jejich vlastnostmi a
vzájemnými vztahy a přišel okamžik, kdy začneme plánovat výtvarné dílo.
Budeme tedy vytvářet koncepci. Pomyslně již plochu pokrýváme kresebnými
studiemi a přemýšlíme nad kompozicí. Máme zato, že disponujeme
s dostatečnými znalostmi o proporcích lidského těla a jejich vztahů (poměrů)
vůči sobě navzájem. Nahlédli jsme i do plastické anatomie, Obeznámili jsme se
s lineární perspektivou a s úběžníkovou soustavou…Víme již co je to
kompozice, umíme se orientovat v umístění zlatého bodu, víme co je to kánon a
jsme si vědomi také toho, že prostřednictvím světla a stínu můžeme vyjádřit i to,
co jsou schopny vyjádřit i barvy.
Chceme vytvořit práci, která bude mít svou ideu (obsah) a nechali jsme se
samozřejmě ve svém záměru něčím inspirovat a motivovat.
Víme tedy toho teoreticky dost, ale nemáme potuchy o technice kresby,
malby, o strukturách, o hmotě, tvaru, formě, o prostoru, o rytmu, o plastičnosti
kresby, o pohybu…
Zkrátka nevíme toho ještě mnoho! A to jsme ještě
nenahlédli do labyrintu barev, z něhož mnozí teoretici učinili exaktní vědu
vzdálenou citům. Ovšem nyní dle svého vlastního poznání a zkušeností vyslovím
antiproduktivní větu:
Máme-li dobré oko, chuť a trpělivost do práce, cit a smysl pro děj na
ploše, aspoň průměrné nadání,… pak z toho co bylo zatím ve všech číslech
časopis ZHOŘ ART uvedeno – nemusíme znát nic!
Začneme tvořit ihned a postupně během práce se naučíme všemu. Bude to
ovšem dlouhá a tvrdá práce plná pokusů a omylů. Teorii se naučíme současně,
ale nahlédnout do mnohých příruček nám nezaškodí!!! Zkrátíme si tak dlouhou
cestu, která je vlastně tak dlouhá - jako život sám!!!
Abychom vytvořili koncepční plán tvorby budoucího díla, musíme se potýkat
s následujícími pojmy. Nemusíme je umět definovat, ale máme je ve svých
představách a umíme s nimi pracovat. Svým způsobem to jsou zákonitosti,
obsažené v následující terminologii.
HLEDÁČEK
Kromě již nám známých formátů, je možné hledat rozměry
obrazu v tzv.hledáčku. Jde o rámeček obdélníkového formátu
např. 25 cm x 10 cm. Vsuneme do něho pohyblivou plnou plochu
stejného rozměru. Tu posouváme a sledujeme objektivní realitu
před námi zvoleným průzorem. Tak si zvolíme formát obrazu,
řídíme se scitem a svým vlastním smyslem pro tvar.

Do tohoto zvoleného průzoru „zapasujeme“ (umístíme) motiv a
dominantu. Většinou tuto metody použijeme u krajinářských
témat. U jiných témat hledáčku není třeba.
TÉMA

Tématem myslíme základní myšlenku, tedy námět. V literatuře,
třeba v próze, je to např. milostný román. Nebo detektivní
příběh atd. U krajinomalby to může být voda se všemi svými
proměnami (řeka, vodopády, moře, příboj…). Nebo to může být
akt, zátiší, atd.

MOTIV

Motiv je již konkrétnější. Tvoří ideu a hlavní myšlenku díla – její
obsah. V hudbě (v případě komponování skladby), je to u
„vodního tématu“ na příklad PŘÍRODNÍ DRAMA - bouře
s lijáky, temnými mraky a s hrozivými blesky, bijícími do skal
v ponuré šeré krajině….Tentýž motiv lze aplikovat i
v krajinomalbě. A konečně i v poezii, která se nám tak dramaticky
jeví v Máchově MÁJI nebo v Erbenově KYTICI… Příkladů
známe nesčetně.

DOMINANTA
Protože výtvarně zpracovat jakoukoliv technikou můžeme
všechno, pak problematikou „motivu“ se nebudeme zabývat. Více
než motiv je zajímavější dominanta. Je to opticky převládající
prvek, který udává dílu cíl, smysl, obsah, anebo podtrhuje význam
či zvyšuje podíl na našem vnímání, citovém prožití a
psychickém vjemu. Dominanta je již dána pokud nejde výslovně
o abstraktně pojaté dílo. Může to být strom, stavba, shluk stromů,
uskupení terénních nerovností, nebo jiný přírodní i civilizační
prvek, který je jednak zajímavý a jednak udává krajině a danému
vyhledanému tématu určitý neodmyslitelný ráz. To znamená např.
drama, děj, život, napětí… Dominantou je tedy vše, co nás
upoutává, co „dominuje“ ostatnímu a čemu je „nadřízené“.
Příklady:
a) Velký prvek proti změti drobností….
b) Drobnost proti velké ploše nebo prostoru…
DOMINANTA
JE DÁNA
ZÁKONEM

Skupina stromů proti ploše vzdáleného kopce nebo kopců.
T.j. skupina vertikál proti převaze horizontál.
Dominanta je často určena kontrastem čili protikladem.
Tím rozumíme dva protipóly, tedy např. křivky proti přímkám,
plochy proti shlukům čar, atd.

KONTRASTU
Kreslíme např. starý strom. Tento námět (téma) přeneseme na
svém návrhu do grafické techniky (x2,x3, c4, atd…). Bohatost
větví a listů, jejich spletitost a shluky, jsou kontrastem proti
robustnosti stromu. Mezi skupinami domů uliční či vesnické
zástavby nacházíme zajímavý tvar domu, nebo shluk domů či
jiných architektur. To vše jsou dominanty.

Zdá se, že jsou to samozřejmosti a že si je zbytečně
připomínáme, že ztrácíme nad zbytečnostmi čas. Tak to zdaleka
není pravda!!! Na každém kroku je třeba si tyto zákonitosti
připomínat, nezapomínat na ně, neboť pro každé dílo je
dominanta nezbytná.
I v diskuzi a výměnách názorů se stává vyřčení určitého faktu
dominantním, jemuž se nakonec debata, beseda ,… podřídí.
PŘÍKLADY
DOMINANT

a) Hrad – DÍLO LIDSKÉ
b) Hrad – VERTIKÁLA
c) Strom – DLOUHÉ TRVÁNÍ ČASU

Strom – DÍLO PŘÍRODY
Řeka - HORIZONTÁLA
Loď na řece –
POMÍJIVOST ČASU

d) Katedrála – MINULOST
e) Žena jako akt- ŽIVOT A NĚHA

Jez - SOUČASNOST
Skály – DRSNOST
PŘÍRODY atd.
NEZBYTNOST Ze všeho výše řečeného vyplývá, že zákon kontrastu je
DOMINANTY dominantním a průvodním jevem každého výtvarného díla!
NA OBRAZE : Bez respektování tohoto zákonu by dílo definitivně ztratilo:
a – přehlednost
b - výrazovost
c- přesvědčivost
Závěr:
Dílo by nás neupoutalo, nebo by nás mohlo upoutat více, kdyby
autor měl při tvorbě na mysli uvedené zásady!!!
PROMĚNY DOMINANT

Dominanta je závislá i na osvětlení. Jinak vypadá při čisté
obloze, jinak za slunce svitu, jinak při obloze zatažené bez
sluneční záře. To se týká i na příkladu zátiší, které může být
osvětlené z různých stran. Ovšem problém světla a stínu je předmětem nauky
o barvách. Zvláštní postavení má ale v sochařství, architektuře, grafice a v
uměleckých řemeslech. Níže zobrazený grafický list je proveden náročnou a
sběratelsky vyhledávanou technikou tisku z hloubky - leptu. Je to výraz
nevšedně mistrovského zvládnutí této grafické techniky, ale v autorově
abstraktním pojetí jednoznačně figurálního tématu (chaoticky spletitě pojatého
aktu) těžko můžeme hledat dominantu a tedy i
hlavní nosnou myšlenku. Snad je to i umělcův
záměr, snad je to skutečně jenom surrealisticky
a abstraktně psychologicky pojatý „rozervaný“
akt, který v nás bohužel pozitivní vztah k životu
rozhodně neprobouzí. Může vycházet i
z autorových životních zkušeností a poznatků,
nebo může jít o symboliku životních dramat
žen. Konečně i samotný surrealismus, k němuž
má Jiří Brázda velmi blízko, vypovídá o
iracionalní
tvorbě
většiny
tvůrců
surrealistického hnutí.
Jiří Brázda – OKNO – lept
Rozměr: 243 x 177 mm
1985

Naprosto kompozičně nezvládnuté zátiší (snad schválně).
Vybrané
předměty
netvoří
kompaktní skupinu, neboť jsou
rozptýlené a nejsou ničemu
podřízené, nemají žádnou řídící
„autoritu“ a ani kontinuitu, a
tedy žádnou dominantu, která by
vložila do obrazu pořádek a
smysl. Obvykle zátiší jako obraz
klade důraz už ve svém názvu na
hlavní předmět a od něho se
odvíjející, nebo na něho se
„nabalující“ prvky.
Název pro toto zátiší se těžko hledá.
(Snad CHAOS).

Následující obraz má
již
„jakousi“ konstrukci. Jde o
předměty „učebnicově“ seskupené
v těsné blízkosti a velikostně
dominující konvici. Snad s čajem,
ale to je vedlejší.
Konvice se stává dominantou i
svou červenou barvou. Sklenice se
zavařeninou je však příliš robustní a
má proto tendenci se s konvicí o
prvenství
v dominanci
hádat.
Připusťme ale, že obraz lze
akceptovat jako dobrou kompozici!
Obraz můžeme nazvat také jako
Zátiší s červenou konvicí, nebo
Zátiší se zavařeninou.
Zdá se, že z obrazové trojice zátiší
lze vybrat poslední obraz jako vzorový
učebnicový příklad. Kompozičně jsou
všechny jeho stavební prvky dokonale
sestavené a tvoří jeden kompaktní
celek. Obraz je středově orientovaný a
jeho těžištěm je červené jablko, i když
mezi ovocem dominuje hruška.
Mezi
jednotlivými
„atributy“
obrazu, tedy stavebními prvky zátiší
(druhy ovoce), dochází k absolutnímu
porozumění a souznění. I barvy a stíny
jsou harmonicky laděny. Nad názvem
nemusíme přemýšlet:
Zátiší s ovocem

SOUMĚRNOST
Součástí koncepčního myšlení je umění vnímání a cítění
A VYVÁŽENOST pro souměrnost a vyváženost. Podmínkou ke správné
cestě tohoto myšlení je především představivost a smysl
pro prostor. Ostatní tvůrčí prvky, které jsou součástí
kompozice výtvarného díla, přichází již postupně samy
(ovšem za dalšího předpokladu a to je talent).

Obr. 1
Náčrt učitelem zadaných kompozičních prvků,
mezi něž se vtírá cizí prvek – trojúhelník. Zatím působí vše chaoticky
jako shluk neuspořádaných prvků, i když snaha o centrální řešení tady existuje.

Obr. 2
Hledání dominant a poddominat, práce s tvrdými tvary
a včlenění cizího prvku (trojúhelníku) do kompozice. Pozorujeme tedy čtyři obdélníky a jeden
trojúhelník, který je sám o sobě také tvrdých a ostrých tvarů. Je ale umístěn někam na „okraj
námětu“ a buď chce uniknout z tohoto shluku, nebo se chce do něho zařadit.

Obr. 3
Čistá černobílá kompozice. Pokusili jsme se učinit z tohoto shluku jeden obrazec
a jednotlivé jeho prvky jsme identifikovali jako konkrétní plochy.Pochopli jsme,
že těžiště obrazu, čili jeho střed, je prezentován vertikálním obdélníkem.
Společně s horizontem jsme vytvořili z tohoto shluku opticky příjemnou soustavu,
vytvářející dojem prostoru.

Obr. 4
Hotová soustava daných geometrických „prvků“ je nyní kompozicí barevnou.
Vyjádření hloubky a prostorovosti jsme docílili pomocí barev
(teplá červená versus studené barvy - zelená,modrá,fialová, černá).
A také vyjádření dominance (červený vůdčí obdélník vpředu).

Na počátku práce s tímto „shlukem“ se nám jevil trojúhelník svou velikostí i tvarem
jako dominanta. Jeho umístění, čili jeho poloha ve vztahu k onomu shluku, ho ale
zařadila na pokraj důležitosti. Je ale pravda, že v barevném řešení jeho význam ve
stanovení obsahu celého obrazce nabyl podstatné důležitosti a určil dokonce i jakýsi
„osud“ celé kompozice (tušení, skrytá předtucha,…).

POHYB A RYTMUS Naskýtá se otázka, proč samozřejmé věci neustále opakujeme).
Tuto otázku mně položilo již několik profesionálních výtvarníků –
umělců. Ano, profesionálům jsou tyto skutečnosti známé, méně
známé jsou již ale u amatérů a autodidaktů, jejichž netrpělivost a
spěch v dosažení umělecky hodnotného díla jim nedovoluje vracet
se stále k takovým pojmům jako čára a plocha. Posuďme sami kam
až dospějeme, budeme-li důsledně studovat vývoj obrazu od těch
nejzákladnějších výtvarných prvků. Čáry totiž svými
konstruktivními možnostmi působí velmi výrazně. Jejich rytmické
řazení dává vzniknout ploše a novému výrazovému pojmu:
Je to r y t m u s.
RYTMUS

Smysl pro rytmus můžeme natrénovat tou nejjednodušší výtvarnou
technikou – koláží. Koláž nás naučí vytvářet kompozice. Ve studiu
kompozice a koncepce výtvarného díla, nabývá koláž významné
důležitosti. Existuje mnoho zkušeností s vystříhanými pruhy z černé
plochy papíru. Tyto pruhy různě krátíme, stříháme je v různých
šířkách a sestavujeme je do ploch lepením. Před samotným lepením
volně pohybujeme pruhy po ploše papíru a hledáme optimální
výtvarný účinek až do finálního ukončení našeho záměru. Tak jsme
vytvořili onu soustavu geometrických prvků (formátů), v níž černý
trojúhelník je v pozadí a červený obdélník v popředí určuje umělcův
záměr. Všimněme si té hloubky, toho prostoru, který nám tato
soustava nyní poskytuje.
Pokusme se nyní pracovat se svislými a vodorovnými pruhy.
Jejich různými kombinacemi vzniká rytmus obrazu.

RYTMUS a STRUKTURY

Linií dokážeme znázornit i pohyb probíhající do nekonečna.
Jeho rytmus bychom mohli přirovnat k plynulému rytmu dýchání.

Přerývaný rytmus kreslířsky
nasazujeme ne vždy. Ale
může rovněž probíhat do
nekonečna.

ORGANICKÝ POHYB

Organický pohyb dokážeme různými prvky zintenzivňovat.

POZOR!
Tím, že řadíme vedle
sebe
stále různě
rostoucí
kružnice,
dostáváme
tzv.
organické
řady,
v kterých
jednotlivé
prvky
vytvářejí
narůstající
nebo
zmenšující se organické
řetězce.
Struktura, která tímto
řazením
(řetězením)
vzniká, podobá se
organické buněčné tkáni, nebo molekulárnímu shluku, či shluku atomů. Tato struktura
vzniká na stejných principech růstu, což nacházíme v přírodě. Samozřejmě těchto
strukturálních prvků si velmi dobře všímají vědečtí pracovníci, výtvarníci a umělci,
kteří se nechají motivovat molekulárním tajemstvím přírody ve stavbě veškeré flóry a
fauny a v jejím zkoumání. U člověka pak i jeho anatomií. Tak vznikají vědecké
ilustrace, odhalující kouzla a záhady pod povrchem všeho živého. Tajemný
molekulární svět přírody motivuje samozřejmě umělce. Nenásilnou cestou, cestou
abstraktního myšlení, formou fantazijního přednesu, vzniknou tak velmi živá malířská
i kresebná (grafická) díla zobrazující zajímavá uskupení volně rostoucích organických
řad, přírodních soliterů apod. Pracovat s těmito přírodními prvky volně a bez
předkreslování podle zadaných vzorů je alfou a omegou přirozeného výtvarného růstu.
K současným představitelům tohoto ilustračního směru patří např. Josef
Bavor (*1944), který se ve svých malířských dílech zabývá realitou lidského
nitra, inspirují ho buněčné tkáně, probouzí jeho představivost a imaginaci a
vedou ho k poetizaci a „polidšťování“ přírodních struktur - (PhDr. Josef Sůva:
JOSEF BAVOR – ZA OPONOU
PŘÍRODY – obrazy.
Vydalo Nakladatelství Tomos Praha 2006).
Výtvarné hledání různých strukturálních
proměn a molekulárních staveb nás zbavuje
ztrnulosti
v kresbě a
stereotypnímu
opakování. Právě
studiemi těchto
tvarových proměn a rytmů „buněčných
tkání“ podporujeme naší tvůrčí fantazii
a učíme se tak i přírodním zákonům.

Josef Bavor
Z MORFOLOGIE PŘÍRODY
Olej na plátně – 1989 – 92cm x 67cm

Ukázka z anatomických ilustrací Josefa Bavora pro několik odborných publikací

Tečkováním vytvořená struktura, která se uplatnila jako součást plastického
zobrazení lidské lebky. Pojetí světla a stínu bodovou strukturou.
VYJÁDŘENÍ RYTMU
V PLOŠE

Samozřejmě jediný úder štětcem v ploše nemá povahu
rytmu. Kontrastu jsme sice docílili (pokud jde o skvrnu
pouze jednu uprostřed plochy, docílili jsme i toho, že skvrna
je na ploše dominantní, ale rytmu jsme nedosáhli. Je zde
sice protiklad černé na bílé, ale chybí protiklad v úderu –
chybí další úder štětcem.

Plochu jsme tedy doplnili
dalšími skvrnami – dalšími
údery. Tak jsme docílili
rytmického vyjádření.

RYTMUS A STRUKTURA
CO JE TO METRUM?

Plynulost čar „tekoucích“ jedním směrem, má název METRUM
Podstatou METRA je pravidelnost, klidný stereotyp a nenarušenost. Plocha tak
ztrácí na dynamičnosti, neobsahuje děj, napětí – vyjadřuje snad nekonečné plynutí
času. Porušíme-li tuto pravidelnost, vzniká změna. Na obrázku jsme nechali vybočit
čáru, čímž vznikl jakýsi protiklad, který metrum rozrušilo, příznak začínající
dynamičnosti. Tak se dostáváme od pravidelného k nepravidelnému.
Příklad v přírodě
Letokruhy
v
podélném
řezu
modřínu
Příklad jak lze nacvičit – natrénovat
charakteristiku dřeva i stromů.
Zejména v grafickém pojetí. Změna
v plynulosti „metra“ letokruhů je dána
sukem.

Schemata letokruhů
Nakreslená schemata letokruhů různých dřevin
s abstraktními vzory jsou dílem fantazijní
tvořivosti výtvarníků, ale i projektantů,
zahradních architektů,..V podstatě jde o
konceptuální elementární grafiku, která si
přímo žádá barevné řešení. Ale v černobílém
provedení lze takové schéma považovat za
finální – konečné řešení. Jak blízké je i
anatomii říše živočišné – a tedy i člověku.

Od stromů a jejich letokruhů vede cesta k člověku

PF 1991

PF 2001

PF 1984

PF 1979

Josef Bavor – NOVOROČENKY s morfologickými motivy pro Anatomický ústav.

Těmito vzory a pojmy – jsme ukončili první část koncepčního myšlení. Názorně
bylo vysvětleno, jak má výtvarník myslet a přetvářet přírodní a své fantazijní prvky
(myšlenky) do výtvarného (uměleckého) díla. Podobně tomu je v následující kapitole.

b) ZÁKLADY ELEMENTÁRNÍ TVAROVÉ ESTETIKY
V podstatě jde o souhrn základních geometrických tvarů spojených v jeden
organický celek. Má charakter stavební a vztahuje se na všechny výtvarné (umělecké)
obory – nejen na architekturu. Jako příklad vezměme si bytové vybavení interiéru.
Svou stavebí architekturu má tedy nejen sochařství, architektura, malba… ale i
hudební skladby a dílo literární ( próza, poezie).
Ve vztahu k architektuře a sochařství tvoří pak tvarová estetika dvě skupiny:
A – tvary pravidelné a B – nepravidelné
A – tvary pravidelné
Sem patří tzv. první řada geometrických těles. KRYCHLE,
HRANOL, JEHLAN. Základní geometrickou hranici, která vytváří jejich
objem, je plocha. Je to plocha omezená liniemi, tedy hranami. Tyto
geometrické tvary působí tvrdě, konkrétně, dojmém tíhy a klidu. Říkáme jim
tvrdé tvary – statické tvary.
Do druhé řady těles patří tvary, vznikající rotací kuželoseček, elips, parabol,
hyperbol a podobně. Zvláštní prvek tvoří koule. Tyto tvary vznikají rotací
pravidelných geometrických křivek. U nich jsou linie zastoupeny velmi
omezeně. Působí měkce, dynamicky, vytváří dojem pohybu.
Říkáme jim tvary měkké.
Stupeň měkkosti je u těchto těles různý – proměnlivý. Koule je ovšem
vypjatá pravidelně a rovnoměrně po celém svém povrchu. Mění se jen
změnou poloměru. Válec působí měkce ve směru kolmém k ose. Ve směru
rovnoběžném s osou, působí naopak tvrdě.
B – tvary nepravidelné
S těmito tvary se setkáváme v přírodě a jsou odvozeny ale i omezena
složitými plochami.
HMOTA A PROSTOR
Jsou-li tyto základní tvary duté, říkáme jim prostory negativní, čili jedním
slovem prostory.
Jsou –li tyto základní tvary plné, říkáme jim prostory pozitivní, čili hmoty.
Z toho všeho vyplývá, že tvar rozdělujeme na hmotu a prostor.
Tedy z toho všeho výše řečeno vyplývá, že tvar může mít měkký i tvrdý
charakter. Každé architektonické isochařeské dílo může bý tvořeno z ěchto
geometrických útvarů. Součástí této terminologie, vztahující se k hmotě a
prostoru je další pojem. Je to struktura.
STRUKTURA
Strukturou rozumíme nerovnost povrchu. Může to však vyjadřovat i složení
látky, vnitřní uspořádání apod. Z hlediska výtvarného však strukturou
rozumíme výlučně charakter povrchu.
FAKTURA Fakturou rozumíme zásah do povrchu (zatím nevytvořená struktura).

Praktický příklad:
Učitel se ptá žáka při hodině modelování draperie (v hlíně):
„…A jakou fakturu učiníte na té hadře, žáku!...“
Žák odpoví:
„Špachtlí vyhladím povrch do zrcadlova….“
Učitel odpoví:
„ Tak to bude skleněná struktura pro hadr?…Nedoporučuji. Vytvořte
drsnější strukturu…“
TEXTURA Texturou rozumíme doklad růstu hmoty nebo způsob stavby hmoty.
Z toho vyplývá, že každé plastické dílo je složeno ze základních
geometrických tvarů – tvrdých a měkkých. Tyto tvary jsou důsledně
uplatňovány zejména v moderním umění.
V sochařství se tvrdé tvary uplatnily v tzv. konstruktivismu.
V architektuře ve směru zvaném neoplasticismus.
Archiekt Le Corbusier byl svým způsobem také zastáncem konstruktivismu
a proto do svých architektur navrhoval (a také uplatňoval) pro změkčení
„přílišné tvrdosti“ velká točitá schodiště, nebo zaokrouhlené galerie.
Klasičtí epigony – architekti, vkládali mezi tvrdé tvary později i tvary měkké,
čímž dosáhli větší výrazové dynamičnosti.
Konečně u sochařů je práce s měkkými tvary přímo
charakteristická!!!
Sochař a architekt tvary k sobě řadí. Skládají je různě, aby vyrůstali jeden
z druhého. Celek potom musí působit jednotně organicky.
V přírodě větve pak vycházejí z kmene a dokládají tak syntézu sil, tlaků
a tíhy… Příroda je tedy konstruktivní a tvoří ekonomicky, tj. pracuje
s nejmenším množstvím materiálu tak, aby dosáhla co největší pevnosti,
pružnosti, ohebnosti atd… Tak musí pracovat i umělci!
KOMPOZICE HMOTY
Různé způsoby seskupování hmoty a jejích elementů metodou řazení,
násobení … má význam konstruktivní. Můžeme jejich elementární prvky
kombinovat – tvrdé s měkkými ad.
Kromě tohoto druhu seskupování, rozeznáváme ještě „
ESTETICKO-KVALITATIVNÍ
A MOTIVAČNÍ DĚLENÍ HMOT :
Kompozici hmoty proto můžeme rozdělit na:
1. – HLAVNÍ HMOTY, tj. hmoty mající vedoucí roli – viz řešení kompozice zátiší
a 2. - VEDLEJŠÍ HMOTY, tedy hmoty doprovázející a doplňující hlavní hmoty.
Kompozice v hudbě
I v hudbě je hlavním motivem melodie, kterou doprovázejí motivy
„doprovodné“. Ty tvoří pozadí, čili „podmalování“.
Zdůrazňují a vyzdvihují účin melodie, nebo akcentují čili podtrhují její
působivost.

SESKUPOVÁNÍ HMOT
Při seskupování jednotlivých hmot do architektonického celku (kompozice),
musíme si předem ujasnit tyto vztahy:
1.Celková myšlenka
(čili obsah aneb lidovým rčením řečeno: co tím chce básník říci
2. Hlavní motiv
3. Vedlejší motiv.
Považujme tyto pojmy za základní fakta resp. zákonitosti tvorby kompozice
a respektujme je i v malířství, grafice, v sochařství…atd.
Každý hlavní tvar má své tendence. Někdy převyšuje nad ostatními
(výškový rozměr).Jindy převládá délkový rozměr. Hlavní motiv má často různé
geometrické tvary. Může být kombinace krychle a hranolu, může být tvořen prostory a
průniky těchto primárních geometrických pratvarů…
Vedlejší připojené hmoty doprovázejí základní hlavní motiv a tím zesilují
a znásobují jeho účinek. Nebo také zeslabují. Když připojíme k hlavnímu
převýšenému motivu doprovázející tvary ležatých proporcí, docilujeme tak zvýraznění
hlavního motivu protikladem! Opět jsme tedy u „zákona kontrastu“. Se
seskupováním hmoty v architektuře se nejvíce setkáváme ve výstavbě měst, nových
sídlištních čtvrtí, velkých komplexů budov atd. Zejména projektování architektur
nových továren, elektráren a jiných průmyslově-technických zařízení, vyžaduje
výtvarně-estetické a umělecké zpracování.
V monumentálním sochařství se setkáváme s přiřazováním „vedlejších“
hmot, ovšem to se stává vzácným záměrem. Většinou socha vyrůstá z jednoho bloku
– jednoho druhu materiálu, který se mění v růstovou dominantu.

Henry Moore – RODINA
Bronzová figurální plastika

Sousoší je odlito jednorázově, ovšem při modelování
sochař pracoval metodou přidávání (sčítání) materiálů (hlíny), tedy narůstáním hmoty.

PRAVIDELNÁ GRADACE HMOTY, čili pravidelné stoupání. Vyjadřuje AKTIVNÍ vztahy

NEPRAVIDELNĚ VZRŮSTAJÍCÍ GRADACE,
tzv. pasivní tendence.
Předurčuje (konverguje) konečný finální nárůst hmoty.
Všechny tyto vztahy jedné hmoty k druhé, nacházíme v přírodě a člověk si z ní bere
příklady.
K těmto vztahům přidružují se další a to vše působí na naši psychiku a smysly. Jako
příklad lze uvést gotické katedrály s vysokými štíhlými věžemi, které tvoří dominantu
nejen svou velikostí, ale především vertikalitou.

VĚŽNÍ DOMINANTY KATEDRÁLY SV. VÍTA,
VÁCLAVA A VOJTĚCHA – PRAHA – Pražský hrad
Příklad gradace narůstajících hmot v architektuře.
CHRÁM SV BARBORY V KUTNÉ HOŘE

KATEDRÁLA NOTRE-DAME V CHARTRES – FRANCIE
(podobná a téměř shodná dispozice s pražskou katedrálou )

Aby oči pozorovatele nezvlétly hned z roviny terénu do výšin věžních špic a aby
mohly postupně sledovat tento architektonický růst, přidružuje se ponenáhlu k celé
katedrále z obou stran t.zv. opěrný systém, který sleduje ak vzrůstající aktivní
tendenci vertikál.
Zda mají tendenci pravidelných či nepravidelných křivek, to již není rozhodující,
neboť směr stoupání a gradace už určuje architekt případně ve spolupráci se
sochařem. Což bylo v gotické architektuře samozřejmostí!!!
Důmyslnost zejména gotické architektury tedy spočívá ve vzájemném propojení
estetických vjemů s konstrukčními… Jde o vzájemnou propojenost volného a užitného
umění. V architektuře a sochařství nacházíme mnoho příkladů připojování a řazení
hmot a jejich psychologického působení na naše smysly.

Připojení vedlejších hmot k hmotě hlavní, čili k dominantě. PŘÍKLAD PODŘÍZENOSTI.

Působení hlavní hmoty (dominanty) je zeslabováno nebo úplně vyloučeno předimenzováním vedlejších
hmot k hmotě hlavní. - POTLAČOVÁNÍ VEDOUCÍ ROLE

AKTIVNÍ ALE NAHODILÁ, VZRŮSTAJÍCÍ, NEPRAVIDELNÁ SOUHRA GRADACE
prudce stoupající.

Neakcentovaný hlavní motiv. Působí individualisticky a násilně.
TVOŘÍ VÝHRADNÍ A JEDINOU DOMINANTU.

Hlavní dominanta je zesilována (jako hmota) doprovázejícími hmotami. Tyto vedlejší hmoty zesilují její
vertikalitu tím, že klade ji do protikladu horizontály. Platí zde zase zákon kontrastu.
TAK SE STALA HLAVNÍ DOMINANTA NADŘÍZENOU HMOTOU.

Co je to gradace?
Z výše zobrazeného vyplývá, že jestliže stupňujeme výši hmoty
zdůrazňováním jejich objemů, nebo určitými rozměry (šířka, délka,
výška směrem ke hlavní hmotě – dominantě…) , pak hovoříme o
GRADACI.
Gradace může být pravidelná, kde narůstání je řízeno pevným řádem
( pravidelný rytmus) , nebo přerušovaná (nepravidelná) bez řádu a bez
rytmu.
Kompozice a prostor
Architektura a sochařství

Na obrázku vidíme prostorové vyjádření kompozice s převažujícími horizontálami bez pevného řádu a bez
jakéhokoliv rytmu, který by upřednostnil dominující hmotu. Pravda ale je, že určitou nahodilost k určení
hlavní hmoty (dominanty) tvoří a defakto DIKTUJE MASIVNÍ DESKA, umístěná ve středu celé skupiny.
SVOU MOHUTNOSTÍ JAKOBY URČOVALA SMĚR zbývajícím materiálům.

Samozřejmě lze kombinovat všechny tyto typy uskupování hmot v jeden
harmonický kompoziční celek. Klasickým příkladem všech „gradačních typů“
nacházíme ve výstavbě měst, městských čtvrtí, sídlišť a pod. Ve spojení s přírodou je
pak inženýrské stavitelství vystaveno náročným urbanistickým projektům. Zejména v
dnešní době je kladen velký důraz na dodržování a zpřísnění ekologických podmínek,
Architektura jako umělecká oblast není jenom věcí estetického dojmu a vkusu. Je
propojena s mnoha vědními naukami, jejichž finální dominantou je matematika a
zejména deskriptivní geometrie

KREMATORIUM V RINGSTEDU z roku 202 – 2013 – Danmark - DÁNSKO
Klasický příklad funkční a účelové kompozice tvrdých tvarů a vyváženosti horizontál s vertikálami.
Je to kompozice hmot v prostoru.

Dějiny architektury hovoří
Z dějin umění je patrné, že se setkáváme u architektur jednotlivých
uměleckých slohů s nesmírně zajímavými komplexy budov i budov
ojedinělých. Ve svém širokém kontextu zahrnují veškeré vztahy hmot
vůči sobě navzájem a tak můžeme studovat a vzájemně porovnávat.
Zajímavým a vzorovým příkladem je nadčasová funkcionalistická
architektura vily Tugendhat v Brně.

Vila Tugendhat v Brně
Je ojedinělým dílem německého projektanta Ludwiga Miese van der Rohe, který vypracoval v
roce 1928, na žádost manželů Fritze a Grety Tugendhatových návrh stavby. Vila je označovaná za stavbu,
která určila nová pravidla moderního bydlení a patří k základním dílům světové moderní architektury ( Viz
Bauhaus). Známý je především zasklený hlavní obytný prostor se zimní zahradou. Dům byl a je svým
projektem převratný svou nadčasovostí a dodnes dominuje v moderní bytové architektuře.

V teorii výtvarného umění, resp. v architektonické tvorbě, je pak vila Tugendhat
klasickým příkladem kompozice hmot s převažujícími horizontálními líniemi.
Každý architektonický´umělecký sloh obsahuje více či méně všechny fysikální a
estetické zákonitosti, podle toho na jakém technicky vyspělém stupni se v é či oné
době lidstvo nachází. Je to výsledek technického i filosofického myšlení, který byl
mnohdy překonán svými odvážnými projekty, které nadčasově překonali i několik
století.
Tak tomu bylo za dob starého Egypta, za dob antických, ale i v době gotické.
Příkladů je nespočetně.
Současná doba a její technická dokonalost, pak vyústila v nesmírně odvážné
projekty, které jsou typické pro třetí tisíciletí, v němž žijeme.

Čína otevřela nejdelší most na světě (přes moře). Měří 55 km.
(stavba ukončena v prosinci 2017)
je to HARMONIE HORIZONTÁL, LADNÝCH KŘIVEK A VERTIKÁL.

Historický Forth Bridge, neoficiálně zvaný Forth Rail Bridge, je ŽELEZNIČNÍ MOST VE SKOTSKU,
stojící 14 km SEVEROZÁPADNĚ OD EDINBURGHU, kde spojuje North Queensferry se South
Queensferry, přes záliv Firth of Forth. Byl otevřen v roce 1890. Celková délka Forth Bridge je 2 528 metrů
a jeho hmotnost činí přibližně 50 tisíc tun.

Závěr:
Kompozicí rozumíme určitou skladbu hmot a jejích hmot. Tato skladba je
závislá na tom, jak hmoty řadíme a jak je k sobě vážeme v určitém řádu, rytmu, ve
stejných či různých velikostech. Kompozice je tedy vbnášení řádu do celku.
Kompoziční skladby docilujeme řazením, řetězením, sčítáním, násobením atd. Jde
tedy o takové skladby, kterých lze využít zejména v architektuře.

Ale i v sochařství je skladba hmot vrcholně dominujícím uměleckým úkolem.
Sochařství společně s architekturou pak tvoří vskutku esteticky harmonické stavební
kompozice, urbanistické celky (stavby, konstrukce), které se stávají součástí dějin
lidské civilizace.
Samozřejmě s mnoha nezbytnými doplňky pak nás vychovávají k estetickému
cítění.
Nemají ale jenom estetický význam, ale i účelový – funkční.
Jako příklad lze uvést ptačí napajedla, dětské prolézačky, kašny atd.

Oldřich Páleníček – KROKODÝL
Návrh dětské prolézačky pro lesopark v Brně – hlína – disertační práce
Práce s hmotou, tvarem a prostorem – 1:20 ( orig. dusaný beton – umělý kámen)

Detail – odlito do alabastrové sádry – disertační práce
ŘEŠENÍ HMOTY, TVARU A PROSTORU v jedné funkční kompozici

Zejména v umění středověkém, např. v gotické době, hrálo sochařství roli nejen
výtvarně-estetickou, ale i ideovou (křesťanské idee), samozřejmě roli statickou. Tak
tomu bylo třeba u kleneb, žebroví, sloupů, pilastrů, opěrných systémů katedrál, atd.
Konec kapitoly b) - Dokončení příště v kapitole a) – základy výtvarné koncepce
O.P.

OSOBNOSTI
MOTTO:

…Dovol mi i v čase nadcházejícím a neznámém
milovat, utěšovat a rozdávat naději i radost
tam, kde vládne smutek a beznaděj…
A.K.B.

ALENA KLÍMOVÁ-BREJCHOVÁ
(*1941 - PRAHA)

Redakce časopisu ZHOŘ ART dovoluje si
svým čtenářům představit spisovatelku a
především básnířku a výtvarnici Alenu
Klímovou-Brejchovou. Její dlouholetá literární
dráha je obdivuhodná a zaslouží si pozornosti
každého vnímavého čtenáře bez ohledu na směr
a žánr.
Po politických změnách, resp. po sametové revoluci v roce 1989, vstoupila
do řad profesní organizace Obce spisovatelů, sdružující české (i moravské)
literáty, kde našla konečně uznání a dostala tak možnost zařazení mezi přední
české literárně-tvůrčí osobnosti. Její bohatá literární činnost a zkušenosti
nepředstavovaly pro přijetí do této organizace žádné problémy a tak se stala záhy
účastnicí mnohých seminářů, besed a literárních konferencí.
Spisovatelka a básnířka Alena Klímová-Brejchová se narodila na počátku
válečného roku jedenačtyřicátého, v magickém městě –Praze. Byla jediným
dítětem intelektuálně založených a zámožných rodičů. V padesátých letech, kdy
bylo naplno rozvinuto totalitní bezpráví, jí zemřel milovaný a vysoce vzdělaný,
ušlechtilý otec, diplomat. Onálepkován přídomkem „buržoazní“, navždy odešel
zlomen pronásledováním a nepřijatelnými praktikami tehdejších politických
„celebrit“. Tak se stalo, že již byla dospívající dcerka v důsledku této skutečnosti
patřičně potrestána neakceptovatelným kádrovým posudkem. Po smrti otce
deprimovaná matka si se svým „divokým“ a podivně přecitlivělým jedináčkem
neporadila a musela dát přednost jejímu literárnímu a výtvarnému talentu. I přes
výborný školní prospěch bylo Alenino studium na maximum ztíženo a kádrové
posudky odrazovaly i ty nejtolerantnější zaměstnavatele. Zahrnuta knihami a
nevšedním zájmem o četbu a malbu, počala sama psát již ve svých šestnácti
létech.
Vystudovala odbornou školu a poté se podílela na výzkumu nových
biotechnologií ve vědecké sféře. Ale ještě na studiích se vdala. Pracovala po
mnoho let v laboratořích Akademie věd České republiky v Praze-Krči. Během
studií a pracovní zaměstnanosti přivedla na svět čtyři děti. Všechny tyto starosti
a povinnosti - rodičovské, výchovné, vedení domácnosti a konečně profesní
povinnosti, neudusily ani její výtvarný talent. Sama o něm píše:
…Jen občas jsem si směla odskočit do duhového světa barev, štětců a pružícího
plátna. Jen občas jsem směla pro radost a záchranu malovat krásu. Velkým
tlakem životních těžkostí mně byl otevřen Niterný sluch.

Pro mne se básně staly nesuplovatelnými projevy ženské lyriky. V knižních
celcích jsou organicky propojovány s poetickým textem, psaným mým básnickým
jazykem.
Stávají se tak naléhavým Sdělením duchovní filosofie dnešní ženy, a jejího
výsostného Pocitu Světa. Ovšem, aby mohlo dojít ke „Slyšení básně“, musím se
svým zaostřeným Vědomím posunout až na tenkou a magickou hranici mezi
bděním a spánkovým útlumem. Pak se víc než tisíc básní stává mým „putováním
k druhému“, teplou dlaní, napřaženou do našeho dočasného bezdomoví a
hluchých strázní. Stává se „Darem pokorným a s citlivě vnímajícím“. Mé verše
jsou tím, co vyvolává naléhavý dialog z bezhlasého Mlčení. Dialog o lásce i o
kráse a tíži pozemského bytí. O zajímavém fenoménu smrti. Stávají se klíčem
k otevření mříží do Beztvarého Ticha, kde však lze vést i důvěrný osobní dialog
s otcovsky milujícím Bohem…
Snad je zajímavé, že jsem se vždy, škodolibě, posmívala básníkům.
V osmdesátých létech, po velkém a bolestném tlaku na mou psychiku, se však
v jediném závratném okamžiku otevřel můj Niterný sluch a já počala slyšet verše.
Slýchám je dodnes, pokud se svým vědomím dostanu na hranici mezi bdění a
snový útlumem. Neskládám verše. Lidé mi žertem říkávají „Spící básník“. Každá
má báseň by měla být malým příběhem. Většinou slýchám znělky-sonety...
Alena Klímová-Brejchová kromě své poetické tvorby se zabývá i prozaickou a
publicistickou činností. O ní se pro naši redakci a defakto i pro naše čtenáře
vyjádřila a svěřila těmito slovy:
…Pravidelně, obvykle však filosofické i jiné články, publikuji v krajanském
australském časopise Čechoaustralan, publikovala jsem v Českém dialogu a
jsem uváděna i v rozekruciánském Foru. Také celý svůj život kreslím, portrétní
kresbu, a též maluji-vystavuji. Zabývám se ezoterikou a léčitelstvím. Jsem
členkou OS, Učs, Sdružení výtvarníků Čr. a A.M.O.R.C. Deset let jsem se
účastnila literárních programů „Kavárny Poetiky“a též pořádala vlastní
autorská čtení.
Podílím se svými básněmi na vydání několika Almanachů a nesnáším literární
ani jiné soutěže. Miluji básně Jiřího Ortena a filozofii Paula Bruntona. Věřím, že
takovíto zralí lidé by měli sdělit lidstvu, jak jít správně životem. Toužím tomuto
přispět svou literární prací…
Své sbírky básní, knihy prózy a básní, doplněné vlastními ilustracemi, vydávám
v nakladatelství Alfa-Omega a jsou uvedeny na mých stránkách
Božena.majestat.cz.
Závěrem tohoto seznámení čtenářů s literární a výtvarnou tvorbou Aleny
Klímové-Brejchové uvádíme její filosofické a analytické zamyšlení nad její
tvorbou přímo autorčinými vlastními slovy:
…Poetické „Sdělování“, transformující se do básní, chápu jako velmi konkrétní potřebu
materializace transcendentálních fantasmat a samotného básníka jako psychopatologa,
s obsedantní naléhavostí pitvajícího vlastní nitro, nitro bytosti,svou hmotou ukotvené
v delirantním světě „Nenáhod“...

Ač nemá její dílo žádný surrealistický záměr a ani náznakem tendenci k jeho
směřování, je přesto proniknuto svobodomyslnou přísným rozumem
nekontrolovanou iracionální snovou tvorbou, kde citům,všemíru a všelidskosti
je dána přednost nade vše.
Poezie Aleny Klímové-Brejchové nás zušlechťuje, vypuzuje z nás sobectví a
rozmnožuje lásku k lidstvu, činí náš život v tomto chaotickém a hektickém světě
aspoň trochu radostným a spokojeným a tím posiluje i naše zdraví – duševní i
tělesné.
Z široké malířské, kreslířské a samozřejmě i její výstavní tvorby, vybrali jsme
ke zhlédnutí následující díla :

Alena Klímová-Brejchová
APOKALYPSA – olej na plátně

Prosba Slunovratová…
Vítám Tě Slunce, dárce života!
V prosincovém poledni mi rozepjaté paže pozlatíš
a já pak v půlnoční chvíli Zrození
uslyším zvony lásky a míru…
Ó, Bože, který jsi Světlem
i v hodině Slunovratu k lidem navráceným!
Dovol mi i v čase nadcházejícím a neznámém
milovat, utěšovat a rozdávat naději i radost
tam, kde vládne smutek a beznaděj…
Dovol ať zůstanu v prostoru Bytí tak dlouho,
dokud budou trvat bytosti cítící

a mého soucitu a pomoci potřebné,
neboť vím, že pouze dáváním
smím Tvé Světlo přijímat…

ALENA KLÍMOVÁ-BREJCHOVÁ
LES – olej na plátně

Básníku...
... Proč staletí Ti vadí
že přiblížit se k Lidstvu
je jak holou dlaní hladit
hebké hlavy hadí?

Alena Klímová Brejchová
HADI – kresba

Dar pramene...
Já na papír hledím omámena
a vlastním zrakům skoro nevěřím
ten Proud je jak třpytně modrá pěna
tak lehoulinký jak z pírek Rajky pápěří
Z jeho blyskotání skládám verše pro lidi
a v metaforách je má duše schovaná
snad i pod tím vzácným hávem všichni uvidí
jak bolestné je projít trním vysvlečena do naha
Proč to bolet musí zní má věčná úvaha
a proč stále žíznivější hltavě pít neváhám
i když Pramen má chuť slzotoku
který ústa zalévá mi po většinu roků
Já přes krystaly z řezající soli Svět už nevidím
Jsem slepec který v Protékání hněte písně pro lidi…

Alena Klímová-Brejchová
ZÁTIŠÍ - olej na plátně

Je Čas Hodin...
... tikajících na dně...
pod Vodou
která jako dětské oči čirá je
a proudí... teče... běží
pod chomáčky labutího peří
Ta puškvorcová Voda
Radosti i hlubinného Hoře
těm Hodinám věří
že proudí ještě...
živoucí a svěží
i pod bledou blánou ledovou...
Ta voda snad i němým rybkám věří
že do Nekonečného Moře vpluje
jako krůpěj laskavého deště
co nasákla vůní medovou

Jsem produkt svojí doby...
Co se mi to stalo ?
Mám čtyři páry rukou
a jenom jedny nohy
dvoje ústa, rupturu
Jsem produkt svoji doby
šílenec uhnět nestvůru…
Jedním párem vařím
druhým píšu uklízím
třetím laskám dětskou kůži
čtvrtým dělám pomyšlení muži
Jsem mutant svoji doby
to sochař plný zloby
stvořil N e s t v ů r u…

Alena Klímová-Brejchová
ŽENSTVÍ - koláž

Alena Klímová-Brejchová
ZTROSKOTÁNÍ
olej na plátně
http://www.obecspisovatelu.cz/news/vystava-aleny-klimove-brejchove/

Děkujeme za příspěvek a přejeme v další literární práci mnoho úspěchů.
Za redakci ZHOŘ ART

– Oldřich Páleníček

VLADIMÍR POSPÍŠIL
Zpověď jednoho sběratele exlibristy
-MedailonekV letošním roce, dne 2.dubna, oslaví
své významné výročí člen naší redakce
a obětavý spolupracovník a samozřejmě
i přítel a sběratel grafiky, pan Vladimír
Pospíšil.
Byl to on a jeho bratr Ing.Pavel, kteří
společně s Mgr. Luďkem Křížem
podnítili svými publicistickými vklady
zkvalitnění časopisu ZHOŘ ART a
významně
podpořili
spolupráci
s časopisem Spolku sběratelů a přátel
exlibris – KZ. U příležitosti jeho
blížícího se jubilea, požádali jsme ho o
krátké ohlédnutí za svým životem a o
tom, jak se mu vyplnila niterná přání. Jsme velmi rádi, že nám vyhověl, vážíme si

toho a s díky jsme přijali následující životopisný příspěvek, který je současně i
čtivou, zajímavou literární esejí a svědectvím dnes už zapomínaných byť ještě
stále živých časů. Nuže začtěme se do jeho řádků:
…Osmdesátka na krku je důvod k životní rekapitulaci, k ohlednutí do minulostí i
příležitost podívat se na úspěchy. Známé události v r. 1989 ukončily mou nadějnou
kariéru středoškoláka ve výzkumném ústavu. A tak se raději podívejme na tu mou
zábavnější stránku života.
Od mládí jsem se zajímal o literaturu a dějiny, což později se promítlo do
prázdninových jízd na kole. Po válce bylo jízdní kolo ve velké většině jediným
způsobem, jak se "dostat" dál. Se spolužákem jsme v padesátých letech podnikali
prázdninové výlety do Čech, později i na Slovensko. Najít si brigádu v zajímavé
oblasti, připravit si itinerář cesty. A pak vyjet. Dnes bez problémů. Ale tehdy jsme byli
bílou vránou a dokonce i cílem pozornosti pomocníků VB, nakonec i samotných
příslušníků. "Tak kam soudruzi? Nemíníte snad nedovoleně opustit republiku? (oblast
Šumavy), netouláte se? (oblast severních Čech)"? Pomohla nám právě ta písemná
příprava. Idylická doba. Aut jako šafránu a silnice byly naše! Ale kupodivu
tuzemským cestám předcházela moje vůbec první cesta za hranice. Ve dvanácti letech
jsem se snažil přejet z Polska do Československa, zadržený jsem byl před závorou na
polské straně. Do polských kasáren si pro mne přijeli příslušníci, ale domů jsem již
dojel po vlastní ose. Někde na Opavsku jsem přejel nevyznačenou státní hranici, a
první silnice vedla na jih. Pokud bych měl více než oněch dvanáct, tak bych zcela
určitě odjel „dobrovolně“ budovat Varšavu (jak se tehdy říkalo).
Další pokus o překročení státní hranice byl zmařen hned v zárodku. V Bratislavě
jsem na nábřeží uviděl městský autobus s cílem Děvín a tak se spolužáky jsme se
společně dovolili profesorského sboru a vyrazili na hrad.
Hodná paní průvodčí nám prodala jízdenky po 60 hal. a nechala nás klidně odjet
do obce v pohraničním pásmu.

Zadrženi jsme byli u silniční závory a v pozdním odpoledni předání našim
mentorům, pánům profesorům. Se spolužákem jsme byli už zletilí, ale jaksi se to
umořilo bez následků.
Nádherného pohledu na Bratislavu, soutok Dunaje s Moravou a rakouský vrch
Braunsberg jsem si mohl vychutnat o hodně později a ještě chvilku to trvalo, než jsem
se mohl z Braunsbergu dívat na Děvín z rakouské strany. To už ale jako OSVČ,
turistický průvodce od Podkarpatské Rusi až po Holandsko.
Ke sbírání elibris jsem se dostal přes péefky. V těch dávných dobách, byl v mé rodné
vesničce na ulici Česká, velký antikvariát. Čtyři výkladní skříně plné grafiky!
Můj zvyšující se zájem o grafiku vyřešil až vstup do SSPE / 1987/, v r. 2018 bylo
moje sběratelské úsilí odměněno písemným uznáním.
K donátorům mé sbírky patřili grafici Stanislav Hlinovský, František Bílkovský,
doc. Vladimír Šavel a nepřímo i Dobroslava Bilovská. A vždy přátelský dr. Rudolf
Príbyš. Spolu jsme již nestačili dokončit naskenování jeho veliké sbírky a tak ji
uchovat ve virtuální podobě.
SSPE má z titulu své funkce i archivní povinnost podchytit tvorbu českých grafiků.
A to by mělo být vlastně i v našem zájmu, abychom se mohli dopátrat i těch listů, které
nevlastníme a které bychom potřebovali třeba jen k doplnění soupisů. Kdysi ochotný
Kabinet exlibris v Chrudimi se změnou vedení změnil v byrokratický moloch.Zaujal
následující postoj:
„… Chceš-li nahlédnout do našich sbírek, podej si písemnou žádost…“
My, jako sběratelé, bychom měli mít v podstatě všechny listy, protože snad 90% nově
vzniklých opusů patří či patřilo členům SSPE.
Kolega Zdeněk Řehák se pochvalně zmínil o mém úsilí přepsat exlibris z klasických
soupisů do tabulky a řadit je podle vlastníků. V současné době je to na 60. 000 hesel, z
toho necelých 25.000 náhledů. A stále tento čin považuji za vysoce užitečný. V
papírové formě skoro neřešitelný problém pro průběžné změny, v elektronické podobě
pár bajtů bezproblémově zasílatelných mejlem. Řada kolegů sběratelů mi již
pomohla a já doufám, že budou i nadále spolupracovat. Všem dalším zájemcům na
tvorbě elektronické sbírky odpovím na
adrese : vfpospisil@volny.cz.
Mé velké poděkování patří Mgr. Luďku
Křížovi za poskytnutí náhledu do jeho vzorně
vedené sbírky cca 17.000 listů.

Pro čtenáře časopisu ZHOŘ ART připravil

Vladimír Pospíšil

JOHANN WOLFGANG GOETHE
/*1749†1832/
německý filosof a spisovatel, dramatik,
prozaik, básník a státník
a jeho zájem o EX LIBRIS

Za dvě pozoruhodná exlibris můžeme poděkovat
Goethovu otci, kterým byl
Johann Caspar Goethe (*1710 †1782).
Jeho syn, Johann Wolfgang GOETHE
(*28.8. 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem - † 22. 3. 1832 ve Výmaru), byl výjimečně
nadaný a již jako mladý student tíhl ke studiu lidové slovesnosti ale i k výtvarnému
umění. Vystudoval práva a přírodní vědy a poté působil jako právník. Později byl
císařským radou a zastával postavení ministra státní správy Sasko-výmarského
vévodství. Zabýval se poezií, literaturou, dramaturgií i politikou.
Zastával názor, že "kreslení a malování patří ke všeobecnému vzdělání
kavalíra". Své děti vyučoval sám až do roku 1761. V dalších letech studoval kreslení,
malbu a grafiku u předních umělců té doby, spolu s nimi podnikal cesty do Itálie,
Řecka - a dodnes, tedy po více než po dvou stech letech, se interpreti jeho života
zabývají jeho výtvarným dílem. Ač si byl vědom svých možností v oblasti výtvarného
umění, grafický projev byl důležitý pro jeho vývoj jako člověka a umělce (1).
Pravděpodobně je autorem dvou exlibris (2), z nichž jedno patří Faustovi. J.W.Goethe
byl jedním z mnoha světových klasických spisovatelů, kteří zpracovali do literární
podoby starou pověst o doktoru Faustovi. Jeho literární dílo však nabylo světové
vrcholné pověsti. Další podrobnosti lze nastudovat na serveru: http://www.ceskyjazyk.cz/ctenarsky-denik/johann-wolfgang-goethe/faust-3.html#ixzz5eashwUZR.
V r. 1765 opouští rodný Frankfurt a začíná studovat práva v Lipsku na
nejprestižnější německé právnické fakultě. Pro jazykové rozdíly místních "němčin" se
ale necítil spokojený.Druhým rokem svého pobytu v Lipsku začal navštěvovat místní
vinárnu pana Schönkopfa (3), kde se začal cítit „jako doma“, až se nakonec postupně
stal členem rodiny.
Jeho paní domácí totiž pocházela rovněž z Frankfurtu a proto se mluvilo v rodině
"hessensky".
Jejich dcera se jmenovala Anna Catharina, měla již 19 let, ale byla již zasnoubená.
Goethe se do ní přesto vášnivě zamiloval. Oslovoval ji Annette či "Kätchen" a
opěvoval ji ve svých devatenácti básních uveřejněných v r. 1767 pod názvem "Das
Buch Annette" - Anetina kniha.

Anette měla potíže se studiem. Trpěla pochybnostmi o svém básnickém
talentu a navíc i společenskými rozdíly, jichž si už jako starší dívka byla vědoma. Ty
vyústily v nervovou horečku s prudkým krvácením. V r. 1768 se Goethe vrací do
Frankfurtu a "léčí" se psaním románu Utrpení mladého Werthera /1774/ (4). Do
Lipska se po uzdravení sice vrátil, ale to už se jeho láska Annette /Kätchen/ provdala
za úspěšného právníka Kanne a převzala po něm i příjmení Kanne(-ová).
Anne Catharina Kanne se stala jako "Kätchen" nesmrtelnou, i když ona sama
zemřela v květnu 1810 v Lipsku. Ve vyšším věku J.W. Goethe velmi často
navštěvoval Čechy, zvláště západočeská lázeňská místa, zprvu především Teplice
a Karlovy Vary. Později si oblíbil Mariánské Lázně, kde se také v roce 1821 seznámil
se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow.

Odkazy:

- (1) Exlibris-Kunst und Grafik 1988 - Deutsche
Exlibris-Gesellschaft, Frankfurt am Main
- (2) Anneliese Schmitt - Deutsche Exklibris.
Koehler und Amelang, 1986, Leipzig
- (3) internet : heslo : Schönkopf, autorkou textu
je Ute Tartz.
- (4) Wikipedie uvádí Charlottu Buffovou
jako inspiraci k románu
Internetový časopis ZHOŘ ART se bude také zabývat osudy tohoto velkého
básníka v Čechách. Informace na: vfpospisil@volny.cz

Pro čtenáře časopisu KZ a ZHOŘ ART
napsal

Vladimír Pospíšil

JANA VACKOVÁ
*9.6.1960 Plzeň
Vystudovala pedagogickou fakultu v Plzni (český
jazyk - výtvarná výchova). Již 30 let učí na prestižní
Základní umělecké škole v Plzni a kromě dalších
aktivit též působí jako lektorka v Krajském
pedagogickém centru Plzeň.
Cestu do uměleckého života jí usnadnil její otec,
profesionální umělec - malíř. Plzeňský malíř a grafik
Vladimír Havlic /1944- 2004/ ji zasvěcoval do
tajemství tisku z kamene (kamenotisk – litografie).
To znamená jak na zbroušenou plochu litografického
kamene nanášet zrcadlově převrácenou dokonalou
kresbu a jak zvládnout další taje této náročné
techniky tisku z plochy. Jinak řečeno, vedl ji k
dokonalému zvládnutí tohoto krásného uměleckého grafického řemesla. V /L1/ uvádí
autorka celý postup, který vede k působivé barevné kráse grafického listu.
Záběr umělecké tvorby Jany Vackové je skutečně široký. Kromě grafiky se
zabývá i malbou a samozřejmě kresbou. Pracuje také s textilem a se sklem. Za
zmínku stojí, že její výtvarné dílo bylo odměnou i pro samotného Vinnetoua, tedy pro
francouzského herce P. Brice /2/. Stalo se tak na festivalu filmů pro mládež Juniorfest.
Pro nás, sběratele exlibris, je asi
nejdůležitější její tvorba knižních značek.
Jana Potužáková /L2/ k ní mj. říká (cituji)
:
"…Právě v těchto grafických lístcích se
odráží umělecké krédo Jany Vackové,
vyjadřující radost a vnitřní pohodu.."
A to mohu potvrdit ! Stačí se jen
podívat na tancující naháčky /2012/ nebo
džbán plný makovic /2014/. Jednoduchá
kresba barevně sladěná v dokonalý
kompoziční celek…
Jana Vacková – HOUSLOVÉ TRIO
litografie

Janě Vackové přeje redakce další tvůrčí úspěchy !

Vladimír Pospíšil
redaktor časopisu ZHOŘ ART

PS. :
Prohlédněme si její práce - a hned máme den
veselejší.
Soupis exlibris, včetně náhledů, najdete na
adrese : vfpospisil@volny.cz
Prameny :
/L1/ KZ 2017:3/79 - JÁ A LITOGRAFIE Jana Vacková Jana Vacková – TANEC– litografie

/2/SBORNÍK PRO EXLIBRIS A DROBNOU
GRAFIKU - Jana Potužáková

www-stránky Jana Vacková

SLOVO
A ČAS
Premiér BABIŠ
chce pro PRAHU
zřídit pobočku
CENTRE
POMPIDOU
Premiér Andrej Babiš
s ředitelem Národní galerie v Praze Doc.Dr.Jiřím Fajtem

Premiér Andrej Babiš (Ing. s červ.diplomem) usiluje a rád by pro Prahu získal licenci
jedné z nejslavnějších světových galerijních institucí, pařížského Centre Pompidou.
O spolupráci této instituce s Národní galerií už jednal s prezidentem Centre
Pompidou Sergem Lasvignesem a také ředitelem Národní galerie doc.Dr.Jiřím
Fajtem.
Prvním krokem je podle premiéra MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, které
by mohlo být uzavřeno do května. (Pozn.: redakce bude tuto aktivitu sledovat)
Ředitel Centre Pompidou Lasvignes si prohlédl Veletržní palác, který by měl být
hlavním sídlem Národní galerie po plánované rekonstrukci. Pracovníci z vedení
galerie ho provedli především sbírkami moderního českého umění a představili mu
také francouzskou sbírku s díly slavných francouzských modernistů zakoupenou
českým státem za první republiky.
„…Pokračujeme v projektu, který vznikl při návštěvě francouzského
prezidenta Emmanuela Macrona 26. října 2018, v rámci oslav stého výročí vzniku
Československa,“ připomněl premiér. Tehdy také vznikla myšlenka spolupráce s
Centre Pompidou.
„…Centre Pompidou je dnes značka a veškerá muzea na světě usilují o
spolupráci a získání této značky…,“ zdůraznil Babiš.
Se Sergem Lasvignesem jednal už loni v listopadu v Paříži. Projekt spolupráce s
Centre Pompidou je podle premiéra důležitý pro Národní galerii i pro českou kulturu a
její zviditelnění ve světě.
„Chceme spolupracovat dlouhodobě. Praha by se mohla stát, když to dobře
dopadne, centrem a propojením mezi zeměmi V4 a Francií,“ uvedl.
Národní galerie se Centre Pompidou již spolupracuje a jedním z výsledků byla
například loňská výstava Františka Kupky. Partnerství, které se nyní vyjednává,
zakotvuje ještě užší spolupráci. Mělo by umožnit prezentaci pařížských sbírek v Praze
i možnost vystavování českého umění ve Francii. První prezentací sbírek Centre
Pompidou v Národní galerii bude podle ředitele NG výstava v Salmovském paláci v
roce 2021, která představí asi šest desítek pařížských „highlightů“.
„Přistoupili jsme k tomu – a je to i v intencích vize Národní galerie, že se
nebudeme soustřeďovat jen na území České republiky, ale budeme se snažit stát se
referenční institucí pro celý region středovýchodní Evropy. To ostatně od nás
francouzská strana očekává,“ komentoval toto úsilí ředitel NG dr.Jiří Fajt.

Musée national d'art moderne ( NÁRODNÍ MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ), známé jako Centre
Pompidou, je francouzské státní muzeum věnované umění 20. a 21. století. Nachází se v Paříži, kde sídlí od
roku 1977 v Centre Georges Pompidou. Zde zabírá 4. patro (současné umění) a 5. patro (moderní umění).

Muzeum spravuje jednu z NEJVĚTŠÍCH
SVĚTOVÝCH SBÍREK MODERNÍHO UMĚNÍ.

A

NEJKVALITNĚJŠÍCH

Muzeum vlastní bezmála 70 000 uměleckých děl, z nichž je jen asi 900
představeno ve stálé expozici na ploše 14 000 m2. Mnohé exponáty jsou zapůjčeny do
dalších muzeí a galerií. Díla zahrnují nejen malby, ale také sochy, plastiky, videoart
a filmové umění, design a architekturu. Muzeum pořádá rovněž dočasné výstavy.
Má ATYPICKÝ a futuristický VZHLED
Vzhledem připomíná obrácenou stavbu. Má totiž technické vedení
v různobarevných trubkách zvenku. Tento umělecký komplex dvou architektů, Renza
Piana a Richarda Rogerse, se stal průkopníkem moderní architektury v Paříži a
měl vnést ducha avantgardy do historického jádra.
Veškeré trubky a zařízení, které jsou postaveny z vnější strany Centra George
Pompidoua, jsou krásně barevně rozlišeny. Modrá barva tu zde označuje klimatizaci,
zelená vodu, červená eskalátory a výtahy a nakonec žlutá značí elektrorozvody.
Tato stavba se po dokončení stala předmětem sporů. Nebylo to ale hned po
vybudování, jelikož si veřejnost myslela, že se stále jedná o jakési lešení, a proto na
stávající budovu nic nenamítala. Později ovšem, jak se lidé dozvěděli, že se jedná o
finální verzi budovy a nic se nebude na obří
futuristické stavbě měnit, celý projekt
zdvihl obrovskou vlnu nevole. Stavba však
nakonec byla oficiálně uznána a to z toho
důvodu,
že
do
interiéru
bylo
umístěno druhé
největší
muzeum
moderního umění na světě.
Převzato a upraveno z internetových
Seznamu cz.– kultura 2019

vyhledáváčů Novinek .cz,

Googlu a Zpráv

100 let Čs. červ. Kříže
a

PRVNÍ DÁMY MASARYKOVY
KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE - PRAHA - 6.2.2019

Koncert věnovaný 100 letům
založení Československého červeného kříže
Účinkují: Valérie Zawadská a Doležalovo kvarteto

Program:
František Škroup – Smyčcový kvartet č. 1 op. 24 F dur
Výběr ze smyčcových kvartetů:
A. Dvořák: Es dur č. 10 op. 51 „Slovanský“
B. Smetana: e moll, č. 1 „Z mého života“
L. Janáček: č. 1, z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty

Projekt chce připomenout ženy rodiny Masarykovy, které nestály vždy v pozadí, ale
přitom se o nich historikové při vzpomínkách na dobu vzniku samostatného
Československa a krátce poté mnoho nezmiňují.
PhDr. Alice Garrigue Masaryková byla veřejná činitelka, zakladatelka a první
předsedkyně Československého červeného kříže, bojovala za zlepšení sociální
situace a vzdělávaní žen. Byla dcerou Charlotty Garrigue a Tomáše G. Masaryka.
Charlotte Garrigue Masaryková, rozená Charlotte Garrigue
byla manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka.
Z jejich pěti dětí se čtyři dožily dospělosti.
Během večera byly čteny výňatky z korespondence manželky T. G. Masaryka
Chartlotty a jejich dcery Alice.
Hudební část:
František Škroup je (jak známo !!!) autorem písně „Kde domov můj“, která zazněla
poprvé ve hře Fidlovačka a posléze se stala státní hymnou našeho státu (text J.K.Tyl –
jak známo!!!)
Antonín Dvořák je zase považován za prvního opravdu světově proslulého českého
skladatele, který své slovanské a české inspirace zviditelnil naprosto světově
mimořádným způsobem.
Leoš Janáček je autor považovaný za novátora 20. století, který osobně zažil vznik
republiky a jejích prvních deseti let.

Před 80 lety vjel
Hitler triumfálně
do Prahy
a vyhlásil
protektorát
FAŠISTÉ Z MORAVSKÉHO SLOVÁCKA
USILOVALI O PŘIPOJENÍ KE „SLOVENSKÉMU ŠTÁTU“
NEVYŠLO JIM TO
Před 80 lety se pokusili takzvaní iredentisté v čele s Janem Uprkou, kteří s Němci otevřeně
kolaborovali, připojit svébytné území Moravy v okolí Hodonína a Uherského Hradiště ke
Slovenskému státu. Nenašli ale podporu ani mezi obyvateli Slovácka, a nakonec ani u
vrcholných představitelů Německé říše.

Události: Slováčtí fašisté se pokusili o připojení k Slovenskému státu

Při okupaci po 15. březnu 1939 už fašistické uskupení Národopisná Morava v čele se synem
slavného malíře Joži Uprky pomýšlelo na přičlenění Slovácka k nově vzniklému Slovenskému
státu.

Skupina Národopisná Morava vzešla z Moravsko-slovenské společnosti a bývalý člen Národní obce
fašistické Jan Uprka ji vedl.
První výzvu k připojení ke Slovenskému státu vydal samozvaný výbor v Hroznové Lhotě na
Hodonínsku hned v první den okupace. Následující den poslala trojice členů Národopisné Moravy
dopis se stejnou žádostí o změnu hranic přímo Adolfu Hitlerovi. Uprka se v něm dovolával připojení
protektorátního území „obývaného slovenskými kmeny“ ke Slovensku.
Podle představ tehdejších slováckých fašistů mělo Slovenskému státu připadnout území od Hodonína
až po Zlín. Byl to radikální plán zneužít provázanost slovácké a slovenské kultury i dialektu.

DOKUMENTACE O SNAHÁCH PŘIPOJENÍ ČÁSTÍ MORAVY
KE SLOVENSKÉMU ŠTÁTU – z dobového tisku

Plán krachnul a fašisté se přimkli k nacistům
Obecní zastupitelstva Moravského Slovácka ale úvahy o připojení ke Slovensku odmítla. Jedinou
výjimkou byl Hluk, kde podle dobových dokumentů šest zastupitelů přehlasovalo zbývající čtyři a
plán na odtržení od protektorátu zastupitelstvo schválilo.
„Nebylo to ale v zájmu Německé říše, a ta tomu ponechávala prostor, jenom pokud to působilo na
rozvrat české národní jednoty,“ přibližuje historik František Mezihorák, proč se nikdy připojení
Slovácka ke Slovensku neuskutečnilo.
Představitelé Národopisné Moravy po krachu plánů na velké Slovensko obrátili svou pozornost ke
kolaboraci s protektorátními politiky. Jsou známy třeba výpravy představitelů spolku za K. H.
Frankem. Fašisté ke kolaboraci s Němci zneužívali folklor nebo náboženská shromáždění.
Převzato z internetových stránek a vyhledávačů Seznam.cz .a Google

TISKOVÉ ZPRÁVY z České Kanady
aneb OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
vzácně výročním, růžovým a rekordním
Tradiční setkání PÁTEČNÍKŮ se konalo 20. 10. 2018 v Lánech.
Zahájeno bylo jako obvykle pokládáním kytic k hrobům rodiny Masarykovy. Tento
slavnostní akt zahájila RNDr. Ruth Hálová spolu s houslistou Ing. Jiřičkou, který
zahrál oblíbené písně TGM. Čestnou stráž drželi členové Klubu výsadkových veteránů
Jana Janků z Písku, pod velením Bořivoje Herzoga. Cestou k Muzeu TGM v Lánech
se skupina Pátečníků zastavila u domku Alice Masarykové, který darovala r. 1928
Červenému kříži. Na její počest zde dříve zasadili jihočeské světové růže také Josef
Havel, výše jmenovaná Ruth Hálová, akad. malíř Karel Pokorný, prof. Jan Pirk a další
i zde přítomní rytíři Modré růže Emy Destinnové. Druhé zastavení se konalo u
památné jihočeské Vlčické lípy před muzeem, kterou jsme na počest TGM vysadili
spolu se spisovatelem a historikem PhDr.Zdeňkem Mahlerem již v roce 2006.Setkání
v Muzeu TGM zahájil sochař Karel Huněk, přivítal vzácné Pátečníky a požádal prof.
Václava Lišku, předsedu spolku Svatobor a následovníka Františka Palackého, o
slavnostní úvodní slovo. Bylo tak připomenuto nejen 100. výročí vzniku
Československa ale samozřejmě i zásluh TGM, Karla Čapka, Emy Destinnové a
dalších osobností, podílejících se na vznik Československé republiky. Prof. Liška
neopomněl se také zmínit o nezastupitelné historické roli význačného českého krále
Jiříka z Poděbrad, v postavení Českého státu v Evropě vůbec. Dále zde představil a
pokřtil knihu "Jiří z Poděbrad, král český", kterou vydal spolu s Petrem
Černojem.Následovalo vzácné pozvání sinologa, badatele, muzejníka a rytíře - PhDr.
Jiřího Šímy, který připravil v rámci muzejních aktivit komentovanou vycházku kolem
Štemberských pramenů k restaurované Masarykově studánce. Další knihu svých
artefaktů představila renomovaná akademická malířka Renata Kaiserová. Setkání
pokračovalo koncertem violoncellisty České filharmonie Jiřího Sládečka, který ve
svém virtuosním vystoupení připomněl nejen náročné dílo Viktora Kalabise, ale také
odkaz národní umělkyně prof. Zuzany Růžičkové. Další knihu ke křtu - "Českou
knihu rekordů“, která byla vydána ke 100. výročí, přivezl z Pelhřimovského Muzea
rekordů pan Luboš Rafaj, který představil činnost a aktivity muzea. Také si přijel a
následně odvezl zde vystavený rekordní artefakt Karla Huňka - Medaili ke 100.
výročí vzniku Československa, s tím, že bude slavnostně vystavena 28. října 2018 v
Pelhřimovském muzeu a zapsána do České knihy rekordů v kategorii - Národní
hrdosti: galerii superlativů a prvenství.Všechny představené knihy křtěny poezií v
excelentním podání váženého Václava Fikrleho.Setkání bylo obohaceno o vystavené
umělecké skvosty, sochy a další artefakty z atelierů architektky Marie Jiřičkové a
akad. malířky Renaty Kaiserové a sochaře Karla Huňka.Tímto také děkuji
zaměstnancům Muzea TGM v Lánech za příkladnou péči a za účast vzácným hostům
Pátečníkům – duševním rytířům řádu Modré růže Emy Destinnové, kteří spolu s
"Wintonovým dítětem" Ruth Hálovou, vážili stovky kilometrů, aby uctili odkaz
zakladatelů společného Československého státu, včele s TGM.Mezi osobnostmi
poprvé chyběl vzácný Pátečník akad. malíř Karel Pokorný, který se svým dílem zapsal
do dějin umění. Své obrazy vystavoval v Paříži, Berlíně, Londýně, Kobe a vdalších
evropských metropolích. Jeho práce působí radost v mnoha sbírkách po celé Evropě i
v USA. Čest jeho památce.

V Kladně dne 11.3. 2019
Karel Huněk, sochař – v.r.
předseda Společnosti za pozitivní přístup k životu

Zahájení nového roku 2019.
ZÁTOŇ - 31.12.2018.
Cestu do nového roku 2019, která nás vedla Šumavským rájem, světem
přelidněných lesních samot, jsme věnovali připomínce 170.výročí narození Karla
Klostermanna.
Tento český spisovatel a pedagog, narozený v německém Haagu, po matce Francouz,
spolu se svým souputníkem (nejen v čase) Tomášem G. Masarykem, rozeným
v Hodoníně (*7. března 1850 † 14.září 1937 Lány) t.č. v C.u.K. Rakouské monarchii,
zvolil české vlastenectví. Protože se v obecné výuce českých dějin a české literatury
věnuje velmi málo pozornosti právě osobnostem českého obrozeneckého hnutí,
dovolujeme si připomenout Klostermannovo úsilí o vzájemné porozumění mezi česky
a německy mluvícími obyvateli Čech, které byly jeho milovanou vlastí. Činil tak
proto, že vyrostl v česko-německém šumavském prostředí a tedy i česko-německé
smýšlení mu nebylo cizí.
Klostermann byl představitelem literárního realismu věnovaného venkovské
próze. Jeho sebrané spisy obsáhly přes čtyřicet svazků románů, povídek, črt, fejetonů
a skic, i část soustavných pamětí. Dále naše poznávací cesta pokračovala do Kubovy
Huti, kde náš spřízněný Stifterův pošumavský železniční spolek pořádal na počest
1OO. výročí Československa narozeninovou jízdu u příležitosti vstupu do nového
roku 2019
VÝSTAVA ROKU 2019 – Botanická zýahrada University Karlovy v Praze
„SLUNEČNÍ VÝSTAVA“ věnovaná géniu loci Botanické zahrady UK v Praze „Na
Slupi“ a připomínce památky Jaroslava Foglara či vzpomínce na starostu Junáka,
rytíře JUDr.Jiřího Navrátila je v plné organizační přípravě. Jako místo konání této
výstavy byla symbolicky vybrána právě Botanická zahrada při Universitě Karlově,
kde prostor u vzácného stromu - jinanu, byl inspirací nejen svou tajuplnou krásou, ale
i podzimní "stínadelskou" atmosférou, kterou měl „Jestřáb“ tak rád. Pro výstavní
expozici byly vybrány „sochy a objekty pozitivní energie“. Jsou to autorské práce
známého českého sochaře a výtvarníka Karla Huňka, který pracuje s náročně
technicky zpracovatelným kovovým materiálem. Z vystavených prací budou moci
návštěvníci a turisté vůbec, obdivovat zcela nové plastiky, ale již i známé artefakty
např. z galerijních expozic v Jindřichově Hradci (Křížová chodba kostela Sv.Jana Křtitele),
z Koněpruských jeskyň (Výstava roku 2018 - Koněpruské jeskyně - podzemí), Hrad Křivoklát –
(lapidárium) …

Jako příklad uvádíme plastiky Ikaros od Sluneční zátoky, Ježek v kleci, Rikitanova
kytara, Touha - Eduard Ingriš, a další. Výstava není komerční a bude možné ji
zhlédnout od května do září 2019. Srdečně zveme všechny milovníky květin a
sochařského umění do Prahy, do Botanické zahrady „Na Slupi“. Součástí slavnostní
vernisáže bude doprovodná akce - sázení české, světové růže vyšlechtěné Josefem
Havlem v jihočeských pěstitelských zahradách.
Společnosti za pozitivní přístup k životu
http://www.os-vlcickydvorec.net – Česká kanada

V zastoupení :

Karel Huněk v.r. – sochař

Oslavy výročí geniálních malířů
!!!Jen připomínáme a nezapomínáme!!!
LEONARDO DA VINCI
V tomto roce 2019 bude tomu 500 let,

Šifra mistra Leonarda rozluštěna.
Jak da Vinci zabezpečil své poznámky?
V roce 2019 uplyne 500 let od smrti Leonarda da Vinciho, jednoho z nejznámějších umělců a vynálezců historie.
V souvislosti s tímto výročím připravuje BRITSKÁ KNIHOVNA V LONDÝNĚ VÝSTAVU JEHO DENÍKŮ.
Všechny jsou psané známým zrcadlovým způsobem, který byl pro da Vinciho typický.

Leonardo da Vinci – POSLEDNÍ VEČEŘE - nástěnná malba z 15. století - freska
Kostel S. Maria della Grazia v Miláně.
Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/242251-sifra-mistra-leonarda-rozlustena-jak-da-vinci-zabezpecil-svepoznamky/

RAFFAELLO SANTI
bude mít v roce 2020 významné výročí –
500 let uplyne od jeho smrti
Raffael Santi, známý také jako Raffaello Sanzio da
Urbino nebo jen Raphael (28. března 1483, Urbino
– 6. dubna 1520, Řím), byl italský malíř a architekt
v epoše vrcholné renesance.
Spolu s Michelangelem a Leonardem da Vinci je
považován za nejvýznamnějšího výtvarného
umělce té doby. Jeho dílo mělo vliv na vývoj
malířství hluboko do 19. století. V příštím roce by
měly vyvrcholit oslavy tohoto výjimečného genia.

Raffaelo Santi – SIXTINSKÁ MADONA
Olej na plátně
Drážďanská galerie Zwinger

350. výročí narození genia českého barokního malířství
PETRA BRANDLA
V loňském roce uplynulo 350 let od jeho narození (*24. října 1668).
K tomuto dnes pro celý český národ tak významnému jubileu, se v podstatě ani
žádná slavnostní pietní vzpomínka nekonala.
Je třeba si proto stale připomínat, byť ve
stínu doznívajících oslav 100. výročí vzniku
Československého státu, že Petr Brandl byl
významný český malíř, jeden z hlavních
představitelů vrcholného baroka v Čechách.
Bravurně zvládal práci se světlem a podobně
jako Rembrand, využíval malířské techniky
šerosvitu.Byl
mistrem
monumentálních
oltářních obrazů a portrétů.
Spolu s Karlem Škrétou patří k vrcholným
českým barokním malířům.
Petr Brandl – SIMEON S JEŽÍŠKEM
olej na plátně – Národní galerie v Praze

ŠKOLA MLADÝCH GRAFIKŮ
Aneb praktický kurz snadných grafických technik
pro začátečníky i pokročilé výtvarníky

TECHNIKA SUCHÉ JEHLY – první část
Podobně jako technika linorytu, je i dnes technika suché jehly prezentována jako
jeden ze snadných způsobů, jak bez přípravných návrhů a kreseb a bez složitých
příprav vytvořit zajímavé grafické dílo (píše Antonín Odehnal ve své knížce
GRAFICKÉ TECHNIKY na str. 48.). Není tomu ale zcela tak. Veškerý úspěch
konečného díla závisí na odpovědnosti v přístupu k práci od autora. Na svědomitosti a
celkově na tom, jak je autor vůbec připraven ke konání každé práce. Samozřejmě
suchá jehla nevyžaduje tak precisní pracovní několika fázový postup na přípravě
matrice k definitivnímu tisku jako např. lept. Nemusíme úzkostlivě dbát na pokrytí
desky tzv. krytem, nemusíme desku nahřívat, začazovat a začerňovat hořícími
svíčkami… Těch přesných postupů u leptu je tolik, že mnozí grafici upouští od vlastní
tvorby touto technikou, neboť by jim došla nejen trpělivost, ale i chuť do práce. Každý
zkrátka „nemá pevné nervy“. Jen příprava desky ke konečnému tisku si vyžaduje při
poctivé práci několik hodin. Lept je také svým způsobem „chemie“ a ne každý grafik
s ní sympatizuje.
Když si materiál potřebný k leptu opatříme, tak musíme počítat s tím, že touto
technikou budeme muset pracovat častěji, neboť materiál není levný a dostane se
koupit jen ve speciálních prodejnách… U linorytu a suché jehly tak složitá příprava
povrchu matrice neexistuje. Veškerá práce a její úspěch je u nich založen na práci „á
la prima“ do čistého povrchu matrice. U suché jehly pak stačí kovovou desku jen
brilantně vyleštit, ale ještě před tím zabrousit fazety. A poté hned provést kresbu
rytím, případně ji eventuelně před samotným rytím opatřit na povrchu kresbou a až
poté vzít jehlu a pracovat.
Pitvat hodnotné grafické dílo otázkami způsobů provedení je na posledním místě a
podléhá víceméně znalci, de facto zkušenému tiskaři, tedy uměleckému
řemeslníkovi.
S velkým zklamáním zjišťuji, že nejen sběratelé, ale i někteří historici umění a
teoretici, umělečtí kritici, autoři úvodních zahajovacích slov na vernisážích, komisaři
výstav ale dokonce i sami mnozí autoři – umělci, jsou pod vlivem zastaralých názorů
nad vývojem umělecké grafiky. Namísto toho, aby respektovali právo na uměleckou
rovnost mezi grafickými technikami, „babrají“ se v hodnocení technické obtížnosti
provedeného díla – tedy tisku samého a podle toho hodnotí nejen hotové dílo, ale i
umělce samého.
Samozřejmě, že linoryt (x3) a suchá jehla (c4) patří ke snadno přístupným
technikám nejen materiálem, ale i provedením – tedy pracovním postupem. To ale
nesnižuje kvalitu a uměleckou hodnotu hotového díla, naopak je třeba vyzdvihnout ty
přednosti materiálu a jeho technologické zpracování, které umožňují umělci výrazněji
a rychleji překonat překážky při dosahování uměleckého záměru – tedy cíle, obsahu
atd.

Je mně líto dosud přetrvávajícího názoru, že technika suché jehly (c4), je pro svou
nenáročnost a méně složitou přípravnou kresbu, zařazena ke snadným a líbivým
technikám podobně jako linoryt – x3. To je špatný názor!!! A není třeba ho stále
opakovat, šířit a zdůrazňovat!!!
Vynechám kritiku těchto přístupů pro jejich neserióznost, neboť záměrně
povyšují technicky náročnější postupy, aby byly „umělecky“ finančně více
zvýhodněny. To se děje příkladně na aukcích nebo na výměnných schůzkách atd.
Hlad mnohých sběratelů po grafických listech v technice leptu (c3) „celebritních
VIP“ autorů je v současné době tak silný, že vytlačuje techniku linorytu (x3) a suché
jehly(c4) hluboko do periferie zájmů sběratelů grafiky a dokonce i za hranice
umělecké tvorby vůbec.

Dá se říci, že touha mnoha sběratelů vede až k módní posedlosti získat
co nejvíce těchto signovaných tisků a nasytit jimi své sbírky, anebo je i
výhodně se ziskem prodat na aukcích… Je čas ale promluvit nyní k podstatě
samé techniky „suchá jehla“ - (c4).
Ano, když budeme srovnávat její pracnost s technikami leptu nebo mědirytiny,
ocelorytiny a s jinými kombinacemi (mezzotinta, akvatinta,…), pak suchá jehla
skutečně patří k technicky méně náročným postupům tisku z hloubky. O to více bude
pro autora náročnější zvýšit důraz na umělecký aspekt, výraz a obsah celého
díla!!!
I v jednoduchosti je krása a lze se k ní dopátrat i bez složitých cest.

Oldřich Páleníček
STARÉ STROMY –
lept dokončený suchou jehlou

Suchou jehlu používal i Rembrandt, když potřeboval na svých leptech zvýraznit
některé důležité dějové situace, odehrávající se v liniích a křivkách (kresebné partie
figurální nebo stromové…). Po vyleptání matrice, např. měděné, kde stěžejním
tématem byl na příklad les, provedl tisk a poté kontrolu jeho výrazu a vůbec obsahu
celého listu. Tam, kde uznal za vhodné zesílit anebo přidat nové rytecké linie (kvůli
zvýraznění prostorovosti nebo toho či onoho motivu) použil již předem vyzkoušený a
vybroušený hrot jehly a pomocí vrypů nebo škrabek upravoval matrici. Poté znovu je
nutno matrici (desku) vytisknout a zkontrolovat.
Vyleptaná linie je rovnoměrně silná a nelze ji již zesilovat nebo zeslabovat. Proto
lze suchou jehlou po prvním tisku provádět korekturu právě potřebnými tlaky a
znovu poté celou desku (matrici) vytisknout a zkontrolovat.
Na reprodukovaném grafickém listu (STARÉ STROMY) prezentuji svůj lept
s dodatečnou korekturou provedenou technikou suché jehly. Tisk grafického listu byl
tedy proveden ve dvou fázích.
V první fázi byla vytištěna jednofázově vyleptaná deska a v druhé fázi byla deska
„vylepšena“ korekcí suchou jehlou. Suchá jehla se tak stala nezbytným, žádoucím
doplňujícím a konečným – finálním závěrem.
Na dalším obrázku vidíme Rembrandtův lept:

Rembrandt van Rijn
POHLED NA OSADU OMVAL (Holandsko)
lept dokončený suchou jehlou.

Rembrandt velmi úspěšně experimentoval s kombinací různých grafických
technik. Z nich nejčastěji používal suchou jehlu.
Použití suché jehly jako grafické techniky patří také k nejstarším grafickým
postupům. Je to technika blízká mědirytu, ale čáry nejsou ostře ohraničené a proto
působí měkce. Sám o sobě není jednofázový lept příliš složitý, lze se ho snadno a
rychle technicky naučit, ale pro zvýšení živého výrazu a energie určitých partií
vyleptaného obrazu, použije umělec ve druhé fázi suchou jehlu.

Tím nabývá tato technika veliké důležitosti a nezbytné použitelnosti. Pracujeme
tak, že různě silnými přítlaky na hrot jehly “oživujeme“ vybrané partie scény. A poté
znovu a definitivně vytiskneme. Můžeme samozřejmě jehlou dorývat znovu a znovu.
A zase pro kontrolu znovu vytiskneme. Což činíme tak dlouho, až jsme
s výsledkem spokojení a matrice (nejlépe měděná deska) je připravena k definitivnímu
tisku.
Nechceme-li dodatečně použít práci se suchou jehlou, pak je třeba znovu desku
opatřit asfaltovým krytem a znovu doleptávat …, ale to už není cílem popisu práce
techniky suché jehly.
Samozřejmě techniku suché jehly (tisku z hloubky) můžeme použít bez použití
jiných grafických technik. Zkrátka pořídíme si kovové desky, rycí jehly a začneme
pracovat. Není to těžká a složitá technika, není třeba se jí bát, i začátečník s dostatkem
trpělivosti, citem a vybaven kreslířským talentem – dosáhne brzy hodnotného
úspěchu, za který se nebude moci stydět ani na grafických soutěžích. Na dvou
předcházejících obrázcích dokumentuji, jak výraznou sílu a pomoc a jaké schopnosti
má suchá jehla v dosažení uměleckého dojmu.
Nejdříve však několik skenů (obrázků) od mistrů v této technice.

Rembrandt van Rijn
AUTOPORTRÉT
suchá jehla

Jaroslav Dajč
KRMENÍ KONĚ
suchá jehla

Suchá jehla je tedy druh rytiny, který provádíme ocelovou jehlou do hladkého
povrchu měděné nebo zinkové desky. S touto technikou se setkáváme např. i u
Albrechta Dürera. Vyrytá kresba působí na nás měkce, má sametový vzhled bez
ostrého ohraničení linií, což vzniká tak, že jehlou po obou stranách vrypu vytlačujeme
kov v podobě jakéhosi hřebínku - grádku, který při tisku drží barvu. Ta samozřejmě
tiskne také. Tento grádek se ale tlakem válce při tisku rychle snižuje, proto mívají
suché jehly nízký náklad, neboť první otisky jsou nejkvalitnější. Doporučuji tisknout
maximálně 50 ks z měděné desky a 30 ks z desky zinkové.
Do hliníkových desek sebelépe vyčištěných a vyleštěných nedoporučuji
pracovat. To proto, že kov se ve vyryté linii nerovnoměrně a přerušovaně hrne do
stran (vlevo a vpravo), ale v linii často nahrnut zůstává a dělá kopečky. Jehla o tuto
překážku „zakopne“ a plynulost rytí je narušena. Grádek je nekvalitní.

Oldřich Páleníček
HRADČANY - suchá jehla
měď

Adolf Born
PARÁDNÍK
suchá jehla

František Tavík Šimon (*1857 †1942)

VLASTNÍ PODOBNIZNA
suchá jehla - 1924

Pokračování příště - (Nástroje a pracovní postup)

Oldřich Páleníček

Mezinárodní značení

Převzato z bulletinu FA UK a SSPE v Praze a sekce SSPE v Hradci Králové „ ŽATVA SLOVENSKÉHO A
ČESKÉHO EXLIBRIS 2014“ – 34. ročník.

MLUVÍCÍ EXLIBRIS
Mnoho mých kolegů sběratelů se při budování svých sbírek nechává
inspirovat různými náměty. Lze se tedy poměrně často setkat se sbírkami, kde je
hlavním objektem zájmu Don Quijote, Léda s labutí, Adam a Eva, kočka, pes, loď,
sova, víno, Bakchus, kotva a mnoho dalších, někdy i kuriozních témat.
Poměrně zajímavé se mně jeví uplatnění spojení jména objednatele exlibris
s námětem na knižní značce - tedy vyjádření jména majitele obrazem. Tomuto
přístupu je v češtině připisován termín „Mluvící exlibris“, v němčině „Redendes
Exlibris“ nebo také „Sprechendes Exlibris“, v angličtině „Punning Bookplate“ či
„Canting Bookplate“.
Aby tento fenomén mohl být umělcem využit, musí být splněna podmínka
zobrazitelnosti, a to buď v dostatečně konkrétním příjmení zadavatele, nebo jeho
křestním jménu. Současní tvůrci exlibris tohoto způsobu vyjádření využívají spíše
vyjímečně, mnohem častěji je uplatňován v dobách dřívějších, zejména před druhou
světovou válkou. Tak například Anna Macková toho využila u šestnácti exlibris, což
tvoří více jak 7% její celkové exlibristické produkce.

Anna Macková, X2, 84:75
1921

Anna Macková, X2/4, 96:68
1945

A. Macková, X2, 89:47
1938

U křestních jmen jsou často zobrazováni světci, např. Jiří jako sv.Jiří
s drakem, František jako sv.František se zvířaty (zejména pak ptáky), Jan jako
sv.Jan Nepomucký. Dále se na exlibris vyskytují zobrazení jmen:
Václav, Štěpán, Petr, Eva, a mnozí další, vždy s příslušnými atributy.
Ve sbírce mám také exlibris, kde promlouvá Viola, Růžena, Otakar, Diana, Dagmar,
Jiřina. Na uvedených příkladech je zcela zřejmá souvislost jména a námětu, kdy
Bořivoj Hnátek užil fialky pro exlibris Violy Zinkové a Jaroslav Lukavský Otakárka
ovocného pro exlibris Ing. Otakara Hradečného.

Karel Němec, X2/2, 90:60,
1934

,
Jiří Bouda, C4, 74:52
1973

Jožka Baruch, P1 kol.,
1949 126:79,

U exlibris Josefa Lady pro Dagmar Novákovou už je ikonografický význam
poněkud skrytější. Žena stojící na přídi člunu je totiž Dagmar Dánská (1186? – 24.
května 1213) nebo také Markéta Přemyslovna - česká princezna, dcera krále Přemysla
Otakara I. a jeho první manželky Adléty Míšeňské, která se později sňatkem s
dánským králem Valdemarem II. (1170–1241; vládnoucí od roku 1202) stala dánskou
královnou.

Bořivoj Hnátek, P1, 80:50,
1936

Jaroslav Lukavský, X2, 63:71,
1949

Josef Lada, P198:70
1940

Jako krásná ukázka užití významu příjmení pro zakomponování do exlibris může
posloužit knižní značka Maxe Švabinského pro českého národopisce, mecenáše a
vlastence Vojty Náprstka nebo značka Mikoláše Alše pro Jana Kolečka.
Dubový list spolu s teodolitem použil Petr Dillinger pro exlibris Ing. Jaroslava
Dubového.

Běžící Kozák dubový či březový (nebo jiný z této rodiny hřibovitých hub) od
Cyrila Boudy nám nalepený v knihách Františka Kozáka připomene, kam běžet vrátit
jeho knihu, pokud už ji máme zapůjčenou příliš dlouho.

Mikoláš Aleš, P1, 61x64
1911
Max Švabinský, P1, 95x47,
1898

Cyril Bouda, L1/2,
11x59, 1967

Petr Dillinger, X2, 37x73,
1941

I zahraniční umělci v minulosti s oblibou využívali možností, které skýtá jméno
zadavatele knižní značky. Jako příklad jsem zvolil exlibris od uznávaného německého
grafika a architekta Adolfa Kunsta pro Fritze Müllera s tématem (jak jinak) mlýn,
v tomto případě vodní. Kohouta, v německém originále „Hahn“, uplatnil na exlibris
další německý secesní malíř a grafik Paul Bürck. A konečně je tu také příklad použití
motivu stromu, který estonský umělec Johannes Johanson zakomponoval do exlibris
pro Perekonda Kuuska, kdy Kuusk znamená v estonštině smrk

.

Paul Bürck, P1, 104:72
cca 1903

Adolf Kunst, X3/2, 146:102
1911
,

Johannes Johanson, X2/2, 75:74

Skutečnost, že mluvící exlibris není mrtvé ani v dnešní době, může
demonstrovat litografický lístek respektovaného českého grafika Vladimíra
Suchánka pro Josefa Kouřila stejně jako souplodí nažek na šťavnatém
zbytnělém květním lůžku vyleptané Olgou Vychodilovou pro Oldřicha
Jahodáře. Závěrem bych si dovolil prezentovat exlibris, které pro mě (Luďka
Kříže) vytvořil můj dobrý přítel a znamenitý grafik v technice tisku z výšky
Martin Manojlín.

Vladimír Suchánek,
L bar., 120:100,
2015

Martin Manojlín,
X3/7, 155:110,
2015

Pro čtenáře časopisu ZHOŘ ART připravil

Olga Vychodilová,
C3/2, 50:44,
1991

Mgr.Luděk Kříž

VÝSTAVY
JANA ZRZAVÉHO tajemné úsměvy
a ŠÍMOVY snové krajiny

PRAHA - MÁNES
Ve výstavní síni Adolf Loos Apartment and Gallery v pražském Mánesu bylo
možné do 24. února shlédnout prodejní výstavu : Josef Šíma – Jan Zrzavý:
Obrazy ze slavných sbírek. Expozici tvoří práce pocházející ze zahraničních
i domácích soukromých sbírek, jež u nás dosud nebyly veřejně prezentovány.

Jan Zrzavý - KRAJINA U VADÍNA - /Lom
dokonalá práce s barvou i tvarem(
FOTO: katalog výstavy

Jedna z nich byla v majetku galeristy a sběratele Paula Facchettiho, který Šímu
určitou dobu zastupoval, další patřila básníkovi a kritikovi Jean Pierre Jouveaovi, další
básníku a spisovateli Philippu Soupaultovi. Domácí kolekce zastupují díla spisovatele
a kritika Stanislava Šmatláka a spisovatelek Jarmily Glazarové a Marty ŽeleznéDavouze.
Významná je i sbírka oděského rodáka a geniálního klavíristy Emila
Gilelse, který se s malířem Janem Zrzavým (1890–1977) osobně stýkal od roku 1950,
a který byl jeho nadšeným obdivovatelem a získal od něj několik obrazů.
To, jak umí pracovat nejen s barvou, ale i tvarem, který dokáže zredukovat
i přes určité zjednodušení reálného základu zobrazovaných věcí, je
obdivuhodné. Tato jeho schopnost je patrná zejména u portrétní tvorby. Byla
inspirována gotickým uměním. Jan Zrzavý měl rád také starokřesťanské
i byzantské umění, obdivoval malíře Albrechta Dürera, malíře ruských ikon… V jeho
dílech často dominuje zvláštní tajemný a trochu posmutnělý úsměv. Zvláštní jsou
mimo jiné i oči jeho figur. Někdy jsou zavřené, jindy nostalgicky hledí k horizontu.
Josef Šíma (1891–1971) jde jinou cestou. Je abstraktním modernistou, jeho vidění
světa má rysy halucinogenních a fantaskních vizí ve snové krajině plné barev.
V inverzním oparu, který připomíná podzimní ranní mlhy, se stávají tvary jen
tušenými obrysy něčeho neuchopitelného.
I když přistupují oba malíři k zobrazení skutečnosti v různých stran, jedna věc je
spojuje. Naprosto originální rukopis, který je na první pohled rozpoznatelný a stává se
jejich nezaměnitelnou výrobní značkou.
Text převzat z internetových zpráv a upraven podle Jan šídy, (PRÁVO ze dne 18. února 2019).

LADISLAV ŠALOUN v Kutné Hoře
Výstava

Síla osudu zakletá v mramorovém těle
V rámci připomenutí stého výročí založení Československa připravila galerie
Středočeského kraje v Kutné Hoře výstavu Dotek osudu, představující část sochařské
pozůstalosti Ladislava Šalouna (1870– 1946), která trvá do 24. února 2019.

Šalounova díla obsahují symbolické i alegorické prvky (Dotek osudu)
FOTO: archiv GASK

Autor patří k novodobým českým sochařům. Inspiroval ho francouzský umělec
Auguste Rodin. Šaloun vycházel z realismu devatenáctého století a ovlivnila ho
i nastupující secese či moderna.
Galerie získala v osmdesátých letech minulého století jeho sádrové či hliněné
studie, modely monumentální pomníkové tvorby i ukázky intimní plastiky. Díky tomu
dokázala galerie většinu artefaktů zrestaurovat tak, aby mohly být veřejně
prezentovány.
Znalec základní Šalounovy tvorby ocení fakt, že může vidět slavná sochařova díla
v ideovém zárodku. Navíc je prokazatelně vytvořil, protože na realizaci pomníků
v nadživotní velikosti vždy spolupracovali mistrovi žáci, asistenti i najatí pomocníci.
Lze si představit jeho slavné pomníky tak, jak vypadají na náměstích, a zkonfrontovat
je s miniaturami ateliérových modelů. Jako příklad může sloužit nejslavnější
Šalounova práce, pomník Mistra Jana Husa v Praze na Staroměstském náměstí.
Vertikální, jakoby k pomyslným nebesům vztažená figura světce, vychází
z romantizujícího pojetí. Štíhlý asketický reformátor s bujnou kšticí se hrdě dívá
k horizontu. I na zmenšeném modelu z patinované sádry je patrné, že sochař chtěl
akcentovat heroismus osamělého člověka stojícího proti přesile. Podobné proporce má
i model sochy Rabiho Löwa, která v originále zdobí budovu Nové radnice na
pražském Mariánském náměstí.
Ve zmenšené verzi vyznívá protiklad mezi chladným odmítavým gestem svatého
muže a živočišnou krásou nahého ženského těla, vinoucího se po jeho nařaseném
plášti. Výstava představuje Šalouna nejen jako geniálního tvůrce, jenž dokáže
precizně pracovat s hmotou figury, ale také jako vizionáře a novátora mezi klasickým
pojetím Myslbekovského sochařství devatenáctého století a rodinovského výtazového
modernismu..
Převzato a upraveno z internetových zpráv Jana Šídy, Právo - ze dne 6.2.2019 - SEZNAM.CZ

HRADEC KRÁLOVÉ – KLICPEROVO DIVADLO
PAVEL MATUŠKA
16. květen 2019

Výstava Rembrandt van Rijn
v amsterdamském Rijksmuseu je jednou z evropských
a snad i světových výstavních událostí roku
Doba trvání - 8.

březen až 10. červen 2019

Zatím nejrozsáhlejší výstavu z Rembrandtových děl ve svých sbírkách připravilo
amsterdamské Rijksmuseum. Pořádá ji u příležitosti tří set padesáti let od smrti
slavného malíře. Jedna z největších výstavních událostí roku ukazuje i díla, která
běžně k vidění nejsou.

Rembrandt van Rijn
NOČNÍ HLÍDKA – olej na plátně

Poprvé a patrně také naposled Rijksmuseum v nizozemském Amsterdamu ukazuje
většinu Rembrandtových děl, které vlastní, na jedné výstavě. Jmenuje se Alle
Rembrandts (All the Rembrandts) a obsahuje 22 maleb, 60 kreseb a více než 300
leptů. Přehlídka, která začíná v pátek 8. března t.r. potrvá do 10. června.
Jak popisuje agentura AP, k vidění jsou tu impozantní portréty, intimní skeče i
grafiky. Všechny zpravidla odpočívají v temných depozitářích za přísně regulovaných
teplotních podmínek.
"Tato výstava výtečně vysvětluje, kým Rembrandt byl," říká Pieter Roelofs, který
v Rijksmuseu šéfuje sbírce obrazů a soch. "Návštěvníka vtahuje do Rembrandtova
světa a na druhou stranu skvěle vysvětluje, proč byl jedním z nejinovativnějších,
nejodvážnějších autorů v dějinách západního umění," dodává.
Ředitel muzea Taco Dibbits zase upozorňuje, že současná výstava je jedinečná.
"Nikdy už ji nebudeme moci zopakovat, protože díla na papíře jsou nepředstavitelně
křehká," zdůrazňuje.
Muzeum vlastní 1300 Rembrandtových grafik, z nichž na současnou přehlídku prý
vybralo ty nejlepší. Především se ale ve vlastnictví Rijksmusea nachází nejvyšší počet
Rembrandtových maleb a kreseb ze všech světových institucí.

VÝSTAVA
V KARVINÉ
Pavel Kubíček (*1963)
O SOBĚ A O SVÝCH OBRAZECH
Narodil jsem se a pracuji v Karviné na
základní škole. Od dětství jsem se zajímal o
kreslení, ale intenzivně až teprve před 10 lety,
kdy jsem se stal členem Spolku sběratelů a
přátel exlibris. Učarovaly mně drobné grafiky
známých i neznámých umělců a tak jsem tyto
"lístečky" začal nejprve sbírat. Postupně ve mě
zvítězila touha vytvářet je technikou suché
jehly či linorytem. Souběžně jsem se učil
kompozicí a pracovat také s olejovými barvami
přímo na plátně.
Má oblíbená témata tvoří ženy a akty v
různých obměnách. Je to téma mezi sběrateli
velmi oblíbené a žádané - žena jako múza, žena
jako strůjce všeho důležitého v našem životě,
žena jako vášeň. Zaujal mě i nový pohled na
symboly jako je např. silniční patník nebo
turistická značka. Nechávám se samozřejmě
inspirovat epochou secese a impresionismu, ale
i naivního malířství. Z našich autorů obdivuji
zejména Kamila Lhotáka, Jana Saudka, Josefa
Kábrta a Reu Šimlíkovou.
Poprvé jsem se veřejnosti představil v roce
2012 na kolektivní výstavě Kantoři se
představují a následně v roce 2014. A konečně
autorsky i letos v Mánesově síni Karviná, kde
výstava potrvá do 23. března.
Pravidelně se od roku 2013 účastňuji
přehlídky Žatva českého a slovenského exlibris
v galerii Na Mostě v Hradci Králové. Byl jsem
také vybrán mezi vystavovatele porotou XV.
trienále českého exlibris Chrudim, což je pro
mne velkou ctí. Těším se také na připravovanou
prezentaci českého exlibris v ukrajinském
Kyjevě. Důležitá je pro mě tolerance a podpora
rodiny, za kterou jí moc děkuji.

Moje vnitřní potřeba mne zatím nutí stále něco ve výtvarné tvořivosti
objevovat a zkoušet, proto se zatím nemohu jednoznačně zařadit do nějakého slohu či
směru..., což je dnes jistě výhodou, neboť si každý tvůrce nalezne to „své“, čím chce
přispět do výtvarného umění.

Pavel Kubíček
EX LIBRIS JARKA A ŠÁRKA
Suchá jehla
Pavel Kubíček
EX LIBRIS VK
Suchá jehla

Mgr. Pavel Kubíček

OBECNÍ DŮM - Praha
vystavuje mamutí dílo
malíře ZDEŇKA BURIANA
VÍCE NEŽ DVĚ STĚ DĚL MALÍŘE ZDEŇKA BURIANA
VYSTAVUJE PRAŽSKÝ OBECNÍ DŮM.

Vinnetou českého umění
Rozsáhlá výstava nazvaná ŠIRÝM SVĚTEM zavede návštěvníky do světa významného
umělce, jehož kresby doprovázely knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara a Karla Maye.
Expozice, která některá díla na veřejnosti prezentuje vůbec poprvé
Výstava je otevřená od 7.

března a potrvá do konce června.

Galerie: Mammuthus (Parelephas) columbi (výřez), 1961

„Výstava, kterou jsme připravovali rok, skýtá přes 200 originálů, které jsou rozděleny
do 14 tematických celků.
Výstava je výjimečná v tom, že to je velmi komplexní pohled do tvorby Zdeňka
Buriana,“ upozornil její kurátor Jakub Sluka z Retro Gallery, která minulý rok pro
Obecní dům připravila úspěšnou výstavu Kamila Lhotáka.
Výstava se jmenuje ŠIRÝM SVĚTEM podle časopisu, který vycházel ve třicátých
letech a každý rok reprodukoval desítky originálů Zdeňka Buriana.
Jednotlivé tematické celky expozice, které mapují jeho umělecký vývoj a velmi
široký záběr, představují ilustrace k dobrodružným příběhům Jacka Londona, Julese
Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona, Karla Maye nebo Arthura
Ransoma.

Další kapitoly lákají na kvašové malby k cestopisům Enriqua Stanka Vráze nebo
ilustrace k vědecko-fantastickým titulům Ludvíka Součka a Vladimira Obručeva.
Právě Obručevova Plutonie se nyní dočká nového vydání.
„Je to příběh ruských vědců, kteří se vydají do neznámých oblastí, kde objeví zemi
odříznutou od zbytku světa a neznámou zvířenu,“ říká Ondřej Müller, programový
ředitel nakladatelství Albatros, které na výstavě v Obecním domě spolupracovalo.
Pravěká imaginace
Expozice uvádí také jeho vědecké ilustrace, zejména rekonstrukce pravěkých zvířat a
rostlin a prehistorických krajin zpracované společně s profesorem paleontologie
Josefem Augustou. Známé jsou zejména obrazy dinosaurů, mamutů nebo prvních lidí.
Burian tak významně přispěl k popularizaci této vědní disciplíny, i když některé jeho
obrazy vědecky zastaraly ještě za jeho života. „Burian nedělal vědecké rekonstrukce,
on dělal imaginativní obrazové rekonstrukce pravěku,“ říká k tomu kurátor Vladimír
Prokop.

Výstava představuje také Burianovu volnou tvorbu. Ačkoliv jeho umění po několik
generací oživuje fantazii čtenářů, kritika toto obrovské dílo, které čítá kolem 14 tisíc
ilustrací a obrazů, dlouho nebrala vážně. Jeho dosud nejdražším vydraženým obrazem
je Tygr ussurijský, který se roku 2017 prodal za 3,1 milionu korun včetně aukční
přirážky.
Seznam.CZ

Z NAŠEHO ARCHIVU SBÍREK A KNIHOVNY
Poslední přírůstky – ukázky „švihovek“ z díla Josefa Beneše

Josef Beneš
ILUSTRACE KE SBORNÍKU LIDOVÝCH PÍSNÍ A ŘÍKADEL
z moravského Slovácka, Podluží, Kopanic, Valašska, Slovenska, Brodska…
Tisk (P1) ze souboru čtyřiceti orig.zinkových matric v tiskárně ART-TISK ŠUMICE 2019

Kdo byl PhDr.Josef Beneš CSc.?
Josef Beneš se narodil ve Vlčnově jako první ze sedmi dětí zednického mistra. Po
maturitě na uherskobrodském Reálném gymnáziu v roce 1936 absolvoval učitelský
kurz a působil jako pedagog ve Vlčnově, Nivnici a Uherském Brodě. Vystudoval
učitelství výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie na učitelském ústavu (pozdější
pedagogické fakultě) v Olomouci.
Zájem o etnologii ho v roce 1943 přivedl do Muzea Jana Amose Komenského v
Uherském Brodě, kde působil jako dobrovolník a od roku 1955 jako první ředitel.
V roce 1956 byl jmenován referentem pro muzea na Ministerstvu kultury. Při
zaměstnání vystudoval na Karlově Univerzitě etnologii a v roce 1966 získal
hodnost kandidáta věd. Přednášel etnologii a obecnou muzeologii na filozofické
fakultě Karlovy univerzity v Praze. V letech 1968–1982 byl členem Muzeologického
kabinetu – střediska pro výuku muzeologie FFUK při Národním muzeu, dále
tajemníkem československého výboru ICOM, tajemníkem Ústřední muzejní rady
ministerstva kultury (1960–1974) a od roku 1961 byl řádným členem Národopisné
společnosti při ČSAV v Praze. V roce 1982 odešel do důchodu, ale stále se aktivně
zabýval etnologií a muzeologií, kterou vyučoval v Brně a Opavě. Josef Beneš zemřel
2. října 2005 v Praze.

POSLEDNÍ STRÁNKA
PATŘÍ VAŠÍ PRACOVNÍ
UMĚLECKÉ VIZITCE

Mgr.JAROSLAV BUREŠ (*1946) – SUPŠ Brno, PF UJEP Brno
Grafik, sochař, výtvarný pedagog - Atelier Uherský Brod

BĚH ČASU
122 x 80 - suchá jehla
zinek

CESTA K POZNÁNÍ
122 x 80 – suchá jehla
zinek

POTŘEBUJETE VYTISKNOUT
E X L I B R I S, N O V O R O Č E N K U
NEBO JINOU DROBNOU GRAFIKU?
Tisky z výšky (dřevoryty, linoryty, zinkové štočky)
až do formátu A4
VÁM VYTISKNE
(opraví a matrice zrestauruje)
Umělecká tiskárna
ART-TISK ŠUMICE
Uherskobrodská 110
687 31 Šumice
Telefon 723 920 492
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