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Anotace 

Diplomová práce představuje výtvarné hry Miroslava Horníčka. Reflektuje kolážovou 

tvorbu, které se Miroslav Horníček věnoval více než dvacet let. Do svých koláží autor 

vnášel dar improvizace a humoru. Řada z nich vypadá jako grafiky, některé připomínají 

divadelní scény. Často opakuje stejné motivy, například oko, sestry, divadelní kostýmy, 

sochy, smysly a orgány těla. Zajímavostí je, že se i přes svá díla nepovažoval  

za výtvarného umělce. Vytvořil nepřeberné množství koláží, inspiraci nacházel 

například v tvorbě Maxe Ernsta, Toyen, Jindřicha Štýrského a Jiřího Koláře.  

V souvislosti s Jiřím Kolářem je možné hledat určitou podobnost. Z původně básníka  

se stal umělec, kolážista. Miroslav Horníček byl především hercem, který také našel 

životní cestu v tvorbě koláží. Miroslav Horníček napsal k některým svým kolážím 

názvy a výklady. Tento materiál je velmi důležitý pro snahu o pochopení jeho 

výtvarných divadelních scén či změti čehosi „nesrozumitelného“, neboť právě tak 

Horníčkovy koláže na diváka působí. V neposlední řadě si práce klade za cíl nahlédnout 

na jeho výtvarnou tvorbu jako celek, poukázat na výstavní činnost a představit 

Miroslava Horníčka jako nejen herce, spisovatele, dramatika, režiséra, ale i umělce  

s neskutečnou až snovou fantazií. 

 

Klíčová slova 

Miroslav Horníček – koláž – surrealismus – Benátky – torza – průhledy – fantom – 

barevné hry 

 

 

Abstract 

The dissertation introduces the art performance by Miroslav Hornicek. It reflects  

the collage creation which Miroslav Hornicek devoted more than twenty years.  

The author introduced the gift of improvisation and humor into his collage. Many of 

them look like graphic, some of them remind the theater scene. He often repeats the 

same motive such as eye, sisters, theatrical costumes, sculptures, senses and body 

organs. It is interesting that despite his work he did not consider himself like the artist. 

He created many collage, he found inspiration in the creation of Max Ernst, Toyen, 

Jindrich Styrsky and Jiri Kolar. In relating with Jiri Kolar it is possible to search  

a certain similarity. From the poet became the artist, collage maker. Miroslav Hornicek 

was primarily the actor who has also found a way of life in creating collages. Miroslav 

Hornicek wrote to some of his collages names and interpretations. This material is very 

important for trying to understand his theater scenes and a tangle of something 

"incomprehensible", because of collages effect on the viewer. Finally, the dissertation 

aims to look at his art creation as a whole, highlight the exhibition activity  

and introduce Miroslav Hornicek not only as the actor, writer, dramatist, director  

and also the artist with an incredible imagination and dreamlike fantasy. 
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Úvod 

Koláž má dar propojovat a stmelovat různé umělecké disciplíny. Její skrytou 

vlastností bylo a je vytvářet takové významové vztahy, že se ve své věcnosti, 

nepředvídatelnosti, dynamice a často nesrozumitelnosti odráží způsob moderního 

života. Zásadní vliv neustále se zrychlující doby, objevy a poznatky ve vědě a technice 

přinášejí mnohé možnosti. To vše se promítalo do myšlenek, představ a věcí-sestav 

obrazu, ve kterém se formy kryjí s představami vzpomínek. Koláž se stala pojmem, 

který může univerzálně definovat podmínky a možnosti umění 20. i 21. století.  

Své uplatnění nalezla nejen ve výtvarném umění, ale i v literatuře, divadle a hudbě. 

Diplomová práce představuje výtvarné hry Miroslava Horníčka. Reflektuje 

kolážovou tvorbu, které se Miroslav Horníček věnoval od začátku sedmdesátých let 

minulého století až do konce svého života. Do svých koláží vnášel dar improvizace  

a humoru. Je názornou ukázkou propojení divadelního a výtvarného světa. Řada koláží 

vypadá jako grafiky, některé připomínají divadelní scény. Často opakuje stejné motivy, 

například oko, sestry, divadelní kostýmy, sochy, smysly a orgány těla. Zajímavostí je, 

že se přesto nepovažoval za výtvarného umělce. Vytvořil nepřeberné množství koláží, 

inspiraci nacházel například v tvorbě Maxe Ernsta, Toyen, Jindřicha Štyrského a Jiřího 

Koláře. V souvislosti s Jiřím Kolářem je možné hledat určitou podobnost. Z původně 

básníka se stal umělec-kolážista. Miroslav Horníček byl především hercem, který také 

našel životní cestu v tvorbě koláží. Jeho hry s barvami, snové kombinace dvou  

nebo více prvků, předmětů, které se díky němu potkaly na stole a následně na papíře. 

Často šlo o takové kombinace, které by se jinak nesešly.  

Miroslav Horníček napsal k některým kolážím názvy a výklady. Tento materiál 

je velmi důležitý pro snahu o pochopení jeho výtvarných divadelních scén či změti 

čehosi „nesrozumitelného“, neboť právě tak Horníčkovy koláže mohou na diváka 

působit. V příkladech koláží, u kterých je znám autorův text, jej cituji. Pro lepší 

představivost jsou jednotlivé ukázky zobrazeny v závěru práce v kapitole věnované 

obrazové příloze. Ráda bych se již v úvodu zmínila, že si diplomová práce neklade  

za cíl představit ucelený katalogový soupis všech kolážových her, neboť se domnívám, 

že to není ani možné, ani chtěné. Naopak mou cestou a cílem je nahlédnout na jeho 

výtvarnou tvorbu jako celek, poukázat na výstavní činnost a představit Miroslava 

Horníčka jako nejen herce, spisovatele, dramatika, režiséra, ale i umělce s neskutečnou 

fantazií. Letos v listopadu uplyne přesně sto let od jeho narození. 
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1. Přehled literatury 

Miroslav Horníček během svého života poskytl mnoho rozhovorů. Rád vedl 

s publicisty rozmluvy na nejrozmanitější témata. Odpovídal na otázky ze svého 

osobního života, profese i umělecké tvorby. Tyto rozhovory jsou zajímavým dokladem 

o jeho životě, tvorbě a nitrozpytu člověka. Zároveň slouží jako autentický zdroj 

osobních informací, které o sobě Miroslav Horníček pověděl. Řada z nich vyšla knižně, 

například Vteřiny života, Neberme se příliš vážně, S Horníčkem na obláčku, Dílna 

Miroslava Horníčka, O životě, Zpověď na konci cesty. Mnohá periodika s ním otiskla 

rozhovory, ve kterých se lze dočíst nejen o životě, ale nalezneme v nich i informace 

týkající se výstav. Nejdůležitějším pramenem světa Horníčkových kolážových her jsou 

dvě knihy, jejichž autorem je on sám. Jedna z nich nese název Humor a Koláže a druhá 

se jmenuje Koláže a hry. Jelikož se autor nepovažoval za výtvarného umělce, 

domnívám se, že jeho umělecká sbírka není zastoupena v žádné galerii či muzeu 

výtvarných umění. Většina koláží je v soukromých sbírkách, ať už darovaných 

přátelům, svým blízkým či zakoupených na prodejních výstavách za Horníčkova života 

i poté, kdy se zájem a poptávka zvýšily. Z tohoto důvodu obě zmiňované knihy 

zprostředkovávají autentický odkaz jeho tvorby. Zároveň je k velké míře koláží napsán 

doplňující text, který leckdy charakterizuje, o čem daný kolážový obraz vypovídá, kdo 

na něm je zachycen. Zajímavé je, že se nejedná o pouhý popis. Jsou to úvahy o tom, co 

na koláži je, co není a co by tam mohlo být a proč není. Zaujatý čtenář a pozorovatel by 

mohl nadhodit, že jsou některé popisy zmatečné, ale když se doopravdy začtete, zjistíte, 

že Vámi prostupuje hravost, snovost a touha po zprostředkování kolážového vjemu - 

osobitě, humorně, tak jak je na každém z nás. Důležité zdroje pro hledání inspirace  

a souvislostí týkajících se života, a především tvorby Miroslava Horníčka, nalézáme 

v publikacích věnovaných Maxi Ernstovi, Jindřichu Štyrskému, Toyen, Jiřímu Koláři, 

Adolfu Hoffmeisterovi a dalších. Povědomí o kolážovém umění se šíří od dob Picassa  

a Braque, po celé 20. století až do dnešních dní. Domnívám se, že z tohoto důvodu  

si téma zaslouží širší náhled a zároveň jakousi kolážovou, mozaikovou retrospektivu 

zaznamenání autorů, kteří se zabývali kubismem, dadaismem a především 

surrealismem. Ucelený přehled literatury uvádím na konci diplomové práce. 
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2. Koláž jako výtvarná technika 

 

„Krása je nahodilé setkání deštníku a šicího stroje na operačním sále.“1 

 

2.1 Historie 

Koláž odvozuje svůj původ z francouzského „collage“, jenž znamená lepení. 

Jedná se o výtvarnou techniku, při které dochází, díky řezání, oddělování, přerušování 

nebo naopak rozšiřování či nahrazování materiálu, ke spojení různých částí v nový 

celek. Nejčastěji jsou používány tisky, reprodukce, fotografie, textil a různé nalezené 

předměty. Koláž propojovala umělecké disciplíny, našla uplatnění nejen ve výtvarném 

umění, ale i v hudbě, literatuře, knižní grafice, fotografii, filmu a reklamě. Ačkoli 

historie kolážové techniky sahá až k dobám starověké Číny, Japonska a středověké 

Evropy, k jejímu využití a ocenění dochází až počátkem modernismu, po celé 20. století 

a trvá dodnes. Často bývá vnímána jako představitelka ducha současné kultury  

a projevuje snahu o zachování kulturních znaků a jakoby nostalgicky se vrací k někdy 

méně chaotické minulosti.2 

 Za předchůdce techniky koláže lze považovat dekupáž, při které docházelo  

k dekorování menších objektů, na které byly lepeny barevné výstřižky papírů  

v kombinaci s malbou či plátkovým zlatem.3 Této technice se ve svých 74 letech začala 

věnovat britská umělkyně Mary Delany4, pomocí imitace herbáře.5 Její soubor vznikl po 

roce 1770 a činí přes 1700 detailních a botanicky přesných obrázků rostlin. Své práce 

nazývala Papírové mozaiky.6 [1] Řada z nich se dnes nachází v Královské knihovně 

Britského muzea v Londýně. Pro své „mozaiky“ používala barevný papír, který tvořil 

detaily, kontrastní barvy či odstíny stejných barev tak, aby došlo k zachycení každého 

                                                 
1    Slova francouzského básníka Comte de Lautréamonta, vlastním jménem Isidora Luciena Ducasse 

 (1846-1870). Těmito slovy se inspirovali ve své tvorbě surrealisté. V několika knihách o surrealismu 

 se v tomto případě hovoří o pitevním stole. Ve sborníku Ani labuť ani Lůna, který vydali čeští 
 surrealisté na protest proti oslavám oficiálního stého výročí Máchova úmrtí, je Vítězslavem 

 Nezvalem zmíněn stůl operační. Šlo o kouzlo nesouladu, a to nejen v obraze. Často se k těmto 
 slovům vracel Miroslav Horníček ve svých textech ke kolážím. 
2  O´REILLY 2008, 8 
3 Počátek této techniky nalézáme ve východosibiřském dekorování hrobů, dekupáž se poté objevila  

ve 12. století v Číně, následně byla rozšířena v 17. a 18. století do Benátek a Florencie. 
4 Mary Delany (1700-1788), narozena jako Mary Granville. 
5 PASTON 1900, 229 
6 Jednalo se o koláže z barevných papírů a akvarelu na černém inkoustovém pozadí. Zaměřovala  
se na detaily, odstíny a kontrasty barev. Skrze působení světla, zachycovala barevné efekty na svých 

 „mozaikách“. 
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barevného efektu skrze působení světla. Ve svých pamětech se zmiňuje, že si našla čas 

na různá povolání, kromě vyšívání i na malování, řezbářství a zlacení. Také se zmiňuje 

o své sbírce fosílií a minerálů.7 Mary Delany navázala přátelství s další umělkyní 

Letitiou Bushe, která se zabývala malbou akvarelem a miniaturami, s níž 

spolupracovala na řadě uměleckých projektů. 

  Tvorba francouzské umělkyně Marie-Blanche-Hennelle Fournier8 dokládá 

počátek fotografické koláže – fotomontáže, jež souvisí se vznikem fotografie. V jedné 

ze svých fotomontáží Fournier The Madame B Album [2] zobrazuje kreslírnu 

namalovanou akvarelovými barvami, do které přidala vystřižené albové fotografie. 

Anglická fotografka Mary Georgina Filmer9 zhotovila několik alb, složených  

z akvarelových scén, do nichž připojovala fotografické montáže. [3] V roce 2010  

se uskutečnila výstava s původním názvem: Playing with Pictures: The Art of Victorian 

Photocollage v Metropolitním muzeu umění v New Yorku.10 Byla zde představena 

výtvarná tvorba umělkyň, z řad aristokratické Viktoriánské Anglie, činných v rozmezí 

šedesátých až sedmdesátých let 19. století. Kromě Marie-Blanche-Hennelle Fournier  

a Mary Georginy Filmer, vystavovala své práce i řada dalších umělkyň, například Eva 

Macdonald,11 v ukázce nazvané What Are Trumps? [4] z Westmorlandského alba z roku 

1869. Hlavním motivem je ruka, umístěná do středu obrazu, která drží karty tvořené  

z fotografií s popisky o koho se jedná. Pod rukou jsou umístěné obyčejné karty a hned 

vedle nich vykukují hrací kostky. Otázkou zůstává, kdo drží v rukách trumfy? V levém 

dolním rohu je zaznamenána fotografie autorky včetně její signatury. Kate Edith 

Gough12 nasadila ve své fotokoláži kachnám a labutím plujícím na řece lidské hlavy [5]. 

Jedná se o ukázku bez názvu z Gough alba, zhotoveném v sedmdesátých letech  

19. století. Z dalších autorek mě zaujala tvorba umělkyně Marie Harriet Elizabeth 

Cator,13která zachytila klauna vyhazujícího z bílého vaku oválné i kulaté fotografie 

portrétů lidí [6]. Ze stejného období pochází bezejmenná ukázka z Cator alba. Poslední 

autorkou, o které bych se ráda zmínila, je Georgina Berkeley.14 Na ukázce bez názvu  

z Berkeley alba [7] propojuje svět lidí a zvířat. Vidíme dámu, sedící pravděpodobně  

na pštrosu a vedle ní v bílých šatech holčičku, která vypadá spíše jako panenka, sedící 

                                                 
7 PASTON 1900, 153 
8 Marie-Blanche-Hennelle Fournier (1831–1906) 
9 Lady Mary Georgina Filmer (1838–1903) 
10 Výstava probíhala od 2.2.-9.5.2010 v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. 
11 Eva Macdonald (1846/50–?) 
12 Kate Edith Gough (1856–1948) 
13 Maria Harriet Elizabeth Cator (?–1881) 
14 Georgina Berkeley (1831–1919) 
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na želvím krunýři. Tím, že autorky zapojovaly do svých akvarelových obrazů 

fotografie, tak vznikala zajímavá seskupení, na která bych ráda poukázala v obrazové 

příloze. Kromě originality provedení považuji za cenné jejich náměty, neboť se s mnoha 

z nich setkáme znovu v pojetí o něco odvážnějším v tvorbě umělců žijících  

ve 20. i 21. století. 

 V názoru německého historika umění Wernera Spiese se setkáváme  

s myšlenkou, že koláž je pojem, který univerzálně definuje podmínky a možnosti umění 

našeho století.15 Už není potřeba řešit problémy prostoru a perspektivy natož krásy. 

Umožňuje nalézat souvislosti mezi některými výtvarnými, literárními a filozofickými 

prvky. Moderní umění často využívalo znakových možností jevů moderního světa. 

Mnohoznačnost, která se při malých posunech záměny významových souvislostí znaků 

stávala jistým počátkem objevování neočekávaných tvůrčích možností. Tyto postupy 

byly využívány v různých stylových kontextech, například v kubismu, futurismu, 

poetismu, surrealismu.16  

Základní jazyk koláže nejprve rozvinul Georges Braque a Pablo Picasso  

v uspořádání a vnímání hmatatelnosti, vizuality plochosti a objemu. Snaha o pravdivost 

viděného přivedla umělce k myšlence vnést do obrazu imitaci materiálu. V roce 1914 

použil Pablo Picasso do svého obrazu Nature-morte à la chaise cannée kus voskového 

plátna, které imitovalo proutěný výplet. Používal k vlepování do obrazů noviny, dřevo, 

sirky, vlasy a části skla. Následně v roce 1916 vlepil Georges Braque kousky tapety 

napodobující dubové dřevo do uhlové kresby Mísa s ovocem a sklenice. Využíval písek, 

hobliny, šňůry. Tím docílil nových prostorových účinků perspektivy na způsob reliéfu. 

Podobnou techniku využíval ve své tvorbě i Juan Gris. Jednalo se o papiers collés,  

ve kterém se neomezovalo pouze na materiál lepeného papíru, nýbrž o prvky 

fragmentarizování. Touto technikou se zabýval v letech 1916–1918 například Henri 

Laurens. U papiers collés je lepení pouze technickou záležitostí, kdy pomocí lepidla 

vzniká výtvor, nicméně samotný proces lepení nevytváří koláž. V kubismu šlo  

o rozkládání formy jednotlivých věcí a zpodobnění viděného co možná nejnázorněji  

a nejúplněji. Šlo o zobrazování předmětu jinou metodou. Klam optické perspektivy 

nahradil klam reality rozložené do prostoru. Na rozdíl od pozdějších dadaistů  

a surrealistů nebyly kubistické koláže míněny sarkasticky ani ironicky. Nešlo o odpor 

                                                 
15 PETEROVÁ 1994, 16 
16 VLČEK 1983, 179 
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proti klasickému umění minulosti. Naopak se stávaly viditelnými a hmatatelnými prvky 

skutečnosti, takovými „věcmi o sobě“ v obraze.17 

Dadaisté objevovali svět skrze překvapivé nálezy, při kterých se anti umění 

stávalo paradoxně novým uměním. Pro kolážovou tvorbu ideální směr hry, skládání  

a žádných pravidel. Dada se stalo snem, který neměl žádná pravidla. Významným 

představitelem dadaistické koláže se stal Hans Arp. Poté co se odklonil od přísné 

geometrie, začal přijímat podněty z kubistických koláží. Avšak místo přesně 

položených zákonitostí naopak sestavoval nalezené věci nahodile. Rovněž používal 

různé materiály. Typické pro jeho tvorbu bylo míchání organických forem 

s geometrickými. Vzniklé montáže nalezených nezpracovaných fragmentů si v sobě 

ponechávaly kouzlo přítomného okamžiku. Umění pro něj představovalo skutečnost.  

Na svých dřevěných reliéfech a pomalovaných kartonech často vyobrazoval květinový, 

zvířecí, věcný, figurální vzor, akty.  

V tvorbě německých dadaistů získala převahu nad abstraktním malířstvím 

berlínská skupina usilující o satirický nadrealismus. Vytvořila se skupina kolem Rauola 

Hausmanna, Hannah Höchové, Johna Heartfielda a jeho bratra Wielanda Herzfelda. 

Objevily se pokusy o fotomontáže se snahou o představení tématu z různých úhlů 

pohledu a perspektivy.  

Výsledkem bylo pohlížet na běžné věci mimořádným způsobem a buď souhlasit, 

nebo umělecký počin odmítnout. Dadaisté často propojovali obraz s textem. Vystihuje 

to koláž Hannach Höchové s názvem Mé domácí průpovídky, z roku 1922. Jedná  

se o názornou ukázku splynutí zdánlivě obyčejného v neobyčejné. Výsledkem je  

pro čtenáře-diváka jakýsi kolážový patchwork. Nejúčinnějším prostředkem umělce 

v boji proti politické situaci se uplatnil satirický text. Tato myšlenka se projevila 

v tvorbě fotomontáží Johna Heartfielda. Původně byly určeny k tisku a jejich dosah měl 

být masový. Jeho obrazce nebyly primárně estetickými objekty, nýbrž obrazy určené  

ke čtení. Snažil se vyjevit pravdu fotografického obrazu, která byla narušena nebo 

skryta jazykem populární kultury či politickou propagandou. Fotografické medium 

mělo svou autenticitu, a právě tu John Heartfield zpochybňoval. Fotografie podle něj 

nedokázala vystihnout a zobrazit naléhavost každodenní skutečnosti. Politickému 

umění, tvorbě plakátů a objektů se věnoval heidelberský advokát Klaus Staeck.  

                                                 
17 RUHRBERG 2004, 73 
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Na nalezených předmětech postavil svou tvorbu i Kurt Schwitters. Zašel dál než 

jeho současníci, neboť skrze svou tvorbu vytvořil jakousi antiideologii, kterou 

pojmenoval merz.18 Za vznikem názvu stála koláž, na kterou použil novinový papír.  

Ze slov „Privat–und Commerzbank“ zůstalo ono merz. Významově se jedná o něco 

mezi papiers collés a koláží. Od této chvíle vše, co vytvořil, neslo označení merz. Nejen 

koláže, obrazy, ale i svou hannoverskou vilu předělával, doplňoval náhodně nalezenými 

materiály a předměty. Používal každodenní odpad, dřevo, sádru, olejové barvy. Merz  

se stalo jeho vášní. Sám říkal, že „Merz je světový názor. Jeho podstatou je absolutní 

nezaujatost, naprostá nepředpojatost.“19 Po celý svůj život toužil po propojení všech 

druhů umění. Ve své době se stal univerzálním umělcem. V kolážové tvorbě využil 

svých znalostí a zkušeností z typografie a tvorby reklam. Pod slovem merz se dá 

ukrývat cokoli, protože se stalo něčím, co přesáhlo symbol nevysloveného.20 Další 

zajímavou myšlenkou je úvaha nad použitím materiálu. Na kolik má použitý materiál, 

ať už papír, dřevo, útržky látek, různé plechy, dráty, pytlovina či plechovky od konzerv 

význam pro umění. Dalo by se říct, že umělecky recykloval materiály. Byl to člověk 

s jistě bohatou fantazií. Nezastavil se ani před použitím vlasů, nehtů nebo 

ztrouchnivělých kořenů. Ačkoli se nikdy nestal špičkovým malířem, svým nezaujatým 

přístupem a touhou po objevování a zušlechťováním obyčejných věcí či těch, které 

k sobě nijak nepatří, se stal uměleckým sběratelem pokladů. Výtvarné umění dadaismu 

objevovalo kombinování, křížení, míšení nového a vlastně jakéhokoli materiálu, rovněž 

nových technik a postupů. Z tohoto pohledu se jeví jako spojovací element mezi 

kubismem a futurismem a surrealismem. Pro montované objekty nalézali dadaisté různé 

provokativní a často mysteriózní názvy, popřípadě mluvili o reliéfu, tedy asambláži. 

Znázorňovaly se městské krajiny, tváře a figury se sklonem k sarkasmu a satiře.  

Merz–stavby se staly vzorem pro prostorové plastiky a architektonické pokusy. 

Duchampovy rotoreliéfy stály na počátku op-artu.21 Ačkoli se spousta věcí do dnešní 

doby nedochovala, koláže i asambláže se z této doby zachovaly. Poslepované části 

z papírových výstřižků drží při sobě dodnes. Henri Matisse se od pozdních  

30. let 20. století až do konce svého života věnoval obrazům z vystřihovaných papírů. 

                                                 
18 Náhodně použité slovo, stejně jako dada. 
19 RUHRBERG 2004, 127 
20 RUHRBERG 2004, 126 
21 KUNDERA 1983, 148 
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Zabýval se technikou papírové dekupáže, stejně jako jeho předchůdkyně Mary Delany. 

Henri Matisse říkal, že: „nůžky mohou být citlivější než tužka“.22 

Surrealismus se stal přímým pokračovatelem dadaismu a zároveň 

vyjadřovatelem duševního dění. Představoval jakési podřízení myšlenky, poezie, malby 

i dalších věcí náhodě. Zároveň věřil ve vyšší skutečnost zanedbávaných forem asociace 

bez estetických i morálních předsudků. Důležitou roli hrály sny, snové zážitky, 

nevysvětlitelné jevy a úkazy. Sny provázejí lidskou existenci od samotných jejích 

počátků. Hledání interpretací snových výjevů i odpovědí na otázku, odkud vlastně 

přicházejí. Sny a jejich význam pro snícího jedince, ať už umělce či neumělce, stály  

u zrodu moderní psychologie jako vědního oboru v závěru 19. století. Vlivem Sigmunda 

Freuda a jeho pojetí snů jako výsledku konfliktu mezi vědomím a nevědomím,  

při kterém dochází k symbolicky vyjadřovaným skrytým nebo potlačovaným tužbám 

snícího či zážitkům z dětství.23 Carl Gustav Jung rozlišoval sny každodenní  

od archetypálních. Velmi zjednodušeně řečeno, kdy prostřednictvím snu nás duše vede 

na naší osobní životní cestě směrem k individualitě. Právě snový kontakt 

s neviditelnými rozměry světa lze vysledovat v mnoha uměleckých dílech. Výtvarné 

umění může zachytit interpretaci významu snu, častěji se obrací k reprezentaci snového 

obsahu.  

Svým smýšlením a tvorbou zasadil semínko pro zrod surrealistického vnímání 

světa Max Ernst. Do uměleckých výšin povznesl koláž, kterou svobodně a libovolně 

sestavoval z jednotlivých reálných prvků svých technických kreseb. Vzájemně 

propojoval věci, které následně získávaly úplně jiný význam. Definoval koláž jako něco 

iracionálního, systematické vytěžení náhodného nebo uměle pospojovaného. Stal  

se pokračovatelem dadaistických experimentů, který uvádí proces tvorby řízenou 

náhodou. Čím více nečekanější prvky, tím k větší jiskře docházelo. Objevil techniku 

frotáže, tak, že si všiml žilkování na dřevěné podlaze a přiložil k ní papír. Následně 

přejížděl tužkou šrafováním přes papír. Ve stručnosti vyznačil odlišnost koláže  

od papiers collés, které jsou motivovány esteticky a architektonicky. U metody papiers 

collés je nalepení pouze technickou záležitostí. Na rozdíl od překvapujícího výsledku 

vyhotovené koláže. Tím se pro něj stala koláž nejen technikou, ale především metodou, 

                                                 
22 PETEROVÁ 1997, 4 
23 BOROVSKÝ/NOKKALA MILTOVÁ 2016, 8 
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filosofií a též i poznáváním a utvářením způsobu myšlení. Inspiroval se surrealistickými 

malbami Giorgia de Chirica.24 

Umělci, kteří se sdružovali ve skupině De Stijl, experimentovali s lepenými 

obrazy. Materiálem se vraceli ke kubistickým kolážím, ale myšlenkou směřovali vpřed. 

Takové koláže tvořili např. Robert Rauchenberg a Jasper Johns. Původem maďarský 

umělec László Moholy-Nagy se snažil o vyjádření vlastní životní a tvůrčí síly 

prostřednictvím světla, barvy a formy. Zkoumal použitelnost různých hmot.  

Pro uměleckou tvorbu se mu staly materiálem věci denní spotřeby jako drát, opět útržky 

látek, holicí čepelky. Navázal na kubistické, konstruktivistické koláže i na dadaisticko-

surrealistické počiny. Věnoval se i fotomechanickým experimentům, pro které mu byl 

vzorem Man Ray. Vytvářel montáže, negativní tisky, rentgenové obrazy a další.25 

 

 

2.2 Význam a použití 

Koláž je nositelem a představitelem minulé, současné a pravděpodobně  

i budoucí kultury. Nikdy nebyla jen prostředkem uměleckého vyjádření avantgardních 

umělců, kubistů, dadaistů a surrealistů. Stala se ukazatelem projevu a snahy o zachování 

kulturních znaků a zároveň se nostalgicky vrací k často zdánlivě přehlednější minulosti. 

Navzdory své umělecky ne-cnostné povaze začala být ve 20. století oceňována pro svůj 

formální a koncepční význam. Autorka textu Collage: Diversions, Contradictions  

and Anomalies26 Sally O´Reilly poukazuje na možné důvody přijetí koláže jako 

uměleckého počinu například kavárenské prostředí, kde se scházely osobnosti z řad 

intelektuálních vrstev. Každodenní kavárenský zážitek vyzýval umělce, aby zvážili 

menu, novinové články, štítky a letáky nejen jako předmět, ale též jako legitimní 

sdělovací prostředek hoden zájmu. Též jako reakci na změť moderního městského 

života a zároveň se opírá o symbolický a metaforický potenciál nelogické kombinace, 

radikální subjektivity a fantasknosti. 

 Ve 20. století dochází k naléhavějšímu vlivu po reálném životě. Často jde  

o potenciál nalezených materiálů a objektů, pouštění se do třetího rozměru, o setkání 

myšlenky, příběhu a artefaktu, které jsou tvořeny vzájemnými vztahy a rozpory v čase  

a prostoru. Ukázkou mohou být například koláže Maxe Ernsta. Jeho využití starožitných 

                                                 
24 O výtvarné tvorbě Maxe Ernsta pokračuji v kapitole 4.3 Inspirační vzory pro Miroslava Horníčka. 
25 RUHRBERG 2004, 179 
26 V knize Collage assembling contemporary art vydané v roce 2008. 
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tisků a bizarního porušování lidské anatomie. Včetně uspořádání historického 

zdrojového materiálu přináší ikonografii nepoznatelné minulosti před současného 

diváka, s důrazem na univerzálnost a čistotu určitých motivů. Reaguje na slova 

dramatika Eugéna Ionesca o absurdním je: „ten, který je bezpředmětný... odříznut  

od svých náboženských, metafyzických a transcendentálních kořenů, člověk je ztracen, 

všechny jeho akce se stanou nesmyslné, absurdní, k ničemu."27 Koláž může 

představovat kritiku, tvrdohlavý postoj k věci, situaci, ale zároveň může poskytnout 

prostor pro humornou stránku věci. Slouží jako sjednotitel „vysoké i nízké“ kultury. 

Často vnímáme uměleckou formu, ve které všichni můžeme pochopit, co je koláž,  

ale zároveň se potýkáme s neuchopitelností její čitelnosti. Stejně jako pochopení 

výsledku dané kolážové tvorby, neboť se zdá libovolná. Souvisí s tím často rozdílný 

charakter užitých podkladů. Výsledné obrazové čtení narušuje změť použitých 

materiálů, kreseb, novinových útržku, tapet, barevných papírů. Každá argumentace je 

jen jednou z mnoha možností podle toho, jaké kombinace forem a obsahů se v daný 

moment objeví. Důležité je uvědomit si, že za téměř každým výsledkem se skrývá 

proces hledání, často pochybování a nové promýšlení možných významů. Výsledkem 

není jistota jediné správné interpretace. Tak je potřeba přemýšlet nejen v souvislosti 

s kolážemi, ale celkově o uměleckých dílech. „Čím více o nich víme, tím větší rozdíly 

mezi nimi nacházíme a tím více pochybujeme o vzájemných vazbách.“28 Žádné aktuální 

uplatnění koláže v moderním umění nezůstává jen v hranicích své vlastní struktury, 

nýbrž je zakomponováno do nějakého vztahu k celému procesu pojmenování. 

K materiálu, který vede k odkrývání skrytých významů věcí a událostí moderní kultury. 

Přes všechny historické mezníky, tvůrčí systémy a vjemy je zajímavé, že technika 

papírové koláže dosud neupadla v zapomnění. Může to souviset se vztahem moderního 

umění k minulosti se zájmem o díla předchůdců. Leckdy jde o znovuobjevení a nové 

interpretování. V dílech současných umělců tato technika nachází své místo a přetrvává. 

Rovněž považuji za zajímavou myšlenku, kolik umělců alespoň jednou zaměnilo barvy 

a štětce za nůžky, papír a lepidlo. A v neposlední řadě významu, jakým se dostala  

do podvědomí a způsobu našeho myšlení. Tvorba se netýká jen umělců výtvarníků.  

 

                                                 
27 O´Really 2008, 11 
28 POSPISZYL 2014, 6 
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2.3 Česká koláž 

V českém umění má koláž svou historii, tradici i přítomnost. Je těžké dopátrat  

se jejích počátků, jakožto tvůrčí metody a specifického uměleckého projevu. Již  

před rokem 1900 se začaly objevovat žertovné pohlednice, sestavené z několika 

fotografických výjevů. Jedny z prvních koláží vytvářel Jaroslav Hašek do periodika 

Svět zvířat. Jednalo se často o mystifikační fotomontáže.29 Ve fotografickém díle Jana 

Czady se setkáváme s technikou koláže v humorném pojetí spojení obrazů. Jedná  

se o dva autoportréty, v nichž Czadova manželka drží na klíně mohutný povián,  

do kterého je vlepen Czadův fotografický portrét.30 Claude Lévi-Strauss označil koláž 

jako metodu přenosu „domácího kutilství“ do oblasti umění. Kdy domácí kutilství je 

považováno za tvůrčí činnost, jejíž prvky jsou přítomny v utváření české kultury  

19. a 20. století. „Zatímco umění postupuje tak, že má zcela ovládnout materiál, 

v domácím kutilství stejně jako v kultuře primitivních národů nebo umění naivním hraje 

významnější roli dialog s materiálem.“31 Byla to doba, kdy docházelo ke znovu 

objevování námětů venkovského i městského folklóru a jeho zařazování do oblasti 

umění. S tím souvisí předjímání kolážové techniky ve slovesnosti, v divadelní tvorbě, 

výstavnictví, typografii a plakátu. Ke tvorbě koláží je potřeba materiál. Charakter, 

funkce a význam použitého materiálu jsou prvky, které se zde uplatňují více než v jiném 

druhu výtvarného umění. Tomáš Vlček poukázal na některé zajímavé rysy české kultury 

19. století, v nichž lze nalézt spojitost s uplatňováním prvků koláží a jejich reflexi  

na tehdejší dobu. „Čím více se ve zdejším prostředí projevoval chaos moderního života, 

čím nepřehlednější bylo vrstvení významů věcí a událostí, o to více a spontánně  

ji se uplatňovaly výrazy, které vyzvedaly hodnoty postojů a činů do polohy mýtu 

sociálně, kulturně a politicky národnostně zaměřeného.“32  

Již jsem se zmiňovala o významu kavárenského prostředí jako možného zdroje 

přijetí koláže i významu propojení slova a obrazu. Fotografické reportáže a fotomontáže 

reagující na svět skrze moderní časopisy měly na našem území tradici sahající  

až do 19. století. Jednalo se například o časopis Světozor či Zlatá Praha. Ukázkou může 

být Olivův plakát pro Zlatou Prahu z roku 1899 a 1900, v němž je titulní stránka 

zakomponována do stylizovaného figurálního zobrazení. Antonín Balšánek tvořil 

                                                 
29 POSPISZYL 2014, 18 
30 VLČEK 1983, 184 
31 VLČEK 1983, 182 
32 VLČEK 1983, 183 
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montáže svých architektonických návrhů. Z dalších autorů zmiňuji tvorbu Vojtěcha 

Preissiga, který tvořil koláže a asambláže. V době první republiky vycházel časopis 

Pestrý týden, Letem světem a další. Šlo o moderně pojatá obrázková periodika,  

ve kterých byly různé rubriky s žertovnými snímky, kuriózními či exotickými 

fotografiemi se stručnými popisky. Dalším ukazatelem se staly meziválečné filmové 

časopisy, politická periodika a v některých populárních časopisech se objevil žánr 

fotopoezie, ve které šlo o propojení fotografií a básní.33 

Ačkoli se avantgardní umění programově rozešlo s minulostí, často se navracelo 

k projevům kultury 19. století. Zaujatost minulým, prvotním objevováním postojů, gest, 

událostí a věcmi se promítlo do světa moderní civilizace města, jako jev stále 

probíhajícího života. Používaly se různé prvky, které dříve patřily do jiných celků. S tím 

souvisí dostupnost fotografií, reprodukcí uměleckých děl, které sloužily pro vznik 

domácích archivů a staly se inspiračním zdrojem pro vlastní tvorbu umělce. Takový 

obrazový archiv si vytvořil Emil Filla. Od dvacátých let 20. století začal shromažďovat 

reprodukce historických i tehdejších současných uměleckých děl. Podobné album  

si vytvořil i Josef Albers, Hannah Höchová, Georg Grosz. Alba mohla sloužit jako 

forma skicáků, staly se archivním materiálem umělců a zároveň sebevyjádřením  

a možnou inspirací pro další tvorbu.34  

U zrodu kubistických papiers collés stál Emil Filla, když poprvé nalepil  

do své lavírované kresby obal od krabičky tabáku. Poté Otto Gutfreund i Vincenc 

Kramář. Kolážová technika našla své místo a uplatnění v obrazových básních. Karel 

Teige je považoval za výtvor poetismu. Spojovaly v sobě různé plošné prvky,  

ať už geometrické nebo obrazové či písmové i různou stylovost, neboť se v nich 

propojovaly podněty kubistických nalepovaných papírů, dadaistických koláží  

a fotomontáží. Poetika obrazových básní se stala charakteristickou pro pojetí tvorby 

Devětsilu 20. let 20. století, kterému šlo o vzájemné propojení uměleckých disciplín. 

Výtvarné umění mělo úzce propojený vztah se surrealismem a fantastickým realismem. 

V polovině 20. let 20. století se Jindřich Štyrský zabýval obrazovými básněmi, které 

byly specifickou kombinací koláže, kresby a fotomontáže. Obraz se stal poezií zraku  

a myšlenkou, že je poetickou vizí světa. Koláže, které vytvořil, se inspirují tvorbou 

Maxe Ernsta a jeho xylografickými kolážemi. Neřadil je však do románů, nýbrž  

ke každé přistupoval jednotlivě jako k samostatnému obrazu – odkazu s vlastní 

                                                 
33 POSPISZYL 2014, 21 
34 POSPISZYL 2014, 20 
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výpovědí. Ve velké míře používal barevné reprodukce. Tím značně přispěl k rozvoji 

koláží. Předlohou mu byl často reklamní tisk na jídlo a potraviny, barvotiskové 

reprodukce, svaté obrázky, v menší míře i militaria. Pro kolážisty bylo a stále je typické, 

že ve své tvorbě rozvíjejí mnoho témat. 

Příležitostně se kolážemi zabýval Josef Šíma, a to především v tvorbě knižních 

obálek a scénických návrzích. Již zmiňovaný Karel Teige vytvořil v letech 1935-1951 

více jak 300 koláží. Hlavním tématem se mu staly ženy, konkrétně motiv ženského těla, 

které postupně rozkládal do jakýchsi hybridních srostlic.35 Využíval k tomu fotografické 

předlohy. Pro Teigeho se stalo vytváření koláží jakousi divotvornou operací, při které  

se autor stává nálezcem. Jeho slovy autor: „Není tvůrcem, nýbrž je prvním divákem díla. 

Vlastním tvůrčím činitelem je šťastná náhoda, dárkyně nálezu, které umělcova touha  

po svém interpretuje, ať už je ponechá nedotčeny anebo ať je poněkud upraví  

a uspořádá, aby jí lépe vyhověly.“36 V jeho kolážích je znatelné napětí mezi 

nesnesitelnou skutečností a touhou po novém světě. Kromě vlastní tvorby přispěl  

ke vzniku některých tvůrčích spojenectví, sledoval dění mezi začínajícími umělci  

a zároveň měl cit pro odhad, kdo by se a s kým měl setkat, tak, aby se dotyční neminuli. 

Adolf Hoffmeister se zabýval kresbou spojenou často s koláží. Kreslené portréty 

osobností tehdejší doby doplňoval reprodukovaným materiálem. Svou techniku rozvíjel 

od konce 50. let, charakteristická je pro něj výrazná zkratka a nadsázka, živá fantazie  

a svébytná představivost. Dalším významným kolážistou byl člen Skupiny 42 Jan Kotík, 

dále pak František Gross, Kamil Lhoták, Libor Fára. Ti všichni se inspirovali 

kolážovými romány Maxe Ernsta. Tvorbou koláží a objektů se zabýval i Jindřich 

Heisler. Surrealismem inspirovaná Skupina RA, která po druhé světové válce úspěšně 

rozvíjela vztahy se zahraničními umělci, se věnovala abstraktní tvorbě včetně tvorbě 

koláží. Náměty oprýskaných omítek, pavučin, bažin a plísní vypovídají o pocitu 

nejistoty a úzkosti z existence neuchopitelné bezpečnosti bez možnosti pohlédnutí  

do dálky. Zároveň vybízejí svobodným gestem k záchraně vlastní identity. Skupina  

se vyznačovala kreativitou nedogmatičností a jakousi vnitřní svobodou.37 Z dalších 

autorů to byli například Jiří Trnka a Běla Kolářová, kterou zajímala fotografie. Začala 

fotografovat po druhé světové válce, především náměty ze života poválečné periferie  

a dětské hry. Od počátku zkoušela různé výrazové a technické možnosti. Až došla 

                                                 
35 V roce 2000 připravilo České centrum v Londýně ke stému výročí narození Karla Teigeho velkou 

 výstavu. 
36 MICHALOVÁ 2016, 400 
37 BYDŽOVSKÁ 2011, 273 
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k využití tzv. umělých negativů. Fotografie bez použití aparátu v kombinaci s kolážemi 

a asamblážemi s kresbou světlem, se stala pro její tvorbu nejdůležitější. Významnou roli 

v jejím životě představuje vstup do skupiny Křižovatka, založené v roce 1964. Pro své 

asambláže používala různé materiály, například sponky, patentky, zápalky, korálky, 

žiletky. 

Kolážovou tvorbou se v českém umění zabývalo několik výstav. První z nich  

s názvem Koláž v českém výtvarném umění se uskutečnila v Galerii v Havlíčkově 

Brodě v roce 1969. Následně v roce 1994 byla k vidění expozice ve Středoevropské 

galerii v Centru české grafiky v Husově ulici na Starém městě se zaměřením na tehdejší 

autory, kteří s touto technikou pracovali. K vidění byly i práce Jiřího Koláře. Poté 

v roce 1997 zrealizovala Grafická sbírka Národní galerie v paláci Kinských výstavu 

pojmenovanou Česká koláž, kde byla prezentována umělecká tvorba 39 umělců 

několika generací. 
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3. Výtvarné hry Miroslava Horníčka 

 

„Milovat, sloužit, věřit…“38 

3.1 Životní data 

Miroslav Horníček se narodil 10. listopadu 1918 v Plzni, v době sílícího 

nepokoje, zmatku a reálných obav z budoucnosti. Na konci první světové války začala 

jeho dlouhá životní cesta. Již v kočárku neměl rád, když se nad ním sklonil někdo cizí  

a začal si jej prohlížet. Často brečel z nejrůznějších příčin i bez příčiny. Vztekal se tak, 

že zůstával bez dechu. Z dětské hysterie rostl do trémy, která ho provázela zhruba 

dvacet let. Trémy se zbavil díky divadlu. Najednou byla pryč.39 

 Jeho rodiče byli obchodníci s textilem. Zdědil po nich smysl pro humor, 

zvídavost a fantazii. Od dětství měl rád němé filmy, grotesky Charlieho Chaplina, 

Laurela a Hardyho. Studoval na plzeňské reálce, kde se projevily první literární vlohy  

i velké problémy s češtinou. Profesor češtiny mu tenkrát předpovídal, že bude 

spisovatelem, ale že bude mít čtyři tajemníky na gramatiku. Paradoxem je, že stejně 

jako například František Hrubín, který rovněž propadal z češtiny, nakonec Miroslav 

Horníček žádné tajemníky nepotřeboval, a přesto sám napsal dvaadvacet knih.40  

Na škole se zrodila i jeho láska k divadlu. Prvním výraznějším divadelním zážitkem  

pro něj bylo ve třinácti letech zhlédnutí Lehárovy Země úsměvů.41 V roce 1937 

maturoval a poté rok působil jako pomocný technický pracovník ve Škodových 

závodech. Následně se stal úředníkem v plzeňské městské nemocnici. Souběžně  

po maturitě působil jako jevištní výtvarník, herec a režisér v amatérském Studentském 

avantgardním souboru. Působil v něm jako výtvarník, protože se styděl veřejně přiznat 

svůj zájem o poezii a divadlo. Jednou dostal příležitost malé role havíře v Čapkově 

Loupežníkovi, která měla osm vět. Po prvních třech větách mu bylo řečeno, ať se vrátí 

zpět na pozici výtvarníka. Profesionální dráhu herce započal roku 1941 v Městském 

divadle v Plzni, kde se stal i autorem a režisérem. O čtyři roky poté přišel do pražského 

divadla Větrník.  

                                                 
38 Jeden ze životních citátů Miroslava Horníčka. 
39 HORNÍČEK 2002, 7 
40 ŽÁK 2002, 11 
41 Lehárova Země usměvů je jediná opereta, která končí špatně. Na konci se hlavní hrdinové 

 rozcházejí a bratr zpívá sestřičce: „Před světem usmívej se stále, srdce puká-li ti, toť věc pouze tvá.“ 
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 Miroslav Horníček chtěl být od počátku hercem. Často říkával, že kdyby nebyl 

hercem, chtěl by být malířem. Zájem o výtvarné umění v něm probouzel jeho profesor 

František Koliha, který jej brával do kabinetu, kde měl reprodukce děl mnoha slavných 

malířů, impresionistů, kubistů a expresionistů a kde mu o nich vyprávěl. To jej vedlo  

k lásce k výtvarnému umění, především modernímu malířství, což se později projevilo 

skrze lepení koláží.42 V malířství viděl svobodu, neboť malíř si maluje, kdy chce, jak 

chce, kde chce a co chce. Naopak herec je omezen časem představení, místem jeho 

konání a dalšími vzniklými povinnostmi. V Horníčkových hrách se často objevoval 

verš, jakási veršovaná promluva s nápaditým rýmem. Zajímavostí je, že většina jeho her 

měla svou českou premiéru mimo Prahu a často teprve s velkým časovým odstupem  

se jeho hry dostávaly na pražské scény, konkrétně na téměř domovskou scénu Divadla 

ABC. Jako opravdový autor předstoupil před čtenářskou veřejnost v roce 1966 knihou 

Dobře utajené housle. Kniha je specifická použitím literárního žánru zvaný causerie43, 

kterého se neužívalo v české literatuře běžně. Tématika jeho causerií byla cestopisná, 

divadelní a společenská. Poslední zmiňovaná skupina byla nejhojněji zastoupena. Patří 

sem knihy námětově čerpající z rodinného a manželského života a nejrůznějších 

mezilidských vztahů. Například knihy Dobrý den, socho! a Chvála pohybu. Pouze 

jednou se pokusil o novelu většího rozsahu – prózu Julius a Albert. Předstupněm této 

knihy bylo dílo Jablko je vinno. Za svůj život napsal pět autentických cestopisných 

knih. Cestopis o Kanadě Javorové listy, dvě o francouzské Provence, Listy z Provance, 

Jak hledat slunce a dvě o Itálii, Pohlednice z Benátek, Chvilky s Itálií. K jihu jej pojila 

hluboká citová vazba. „Jih, který mi není jenom směrem, jednou ze světových stran,  

ale souhrnem jistých vlastností, už nikdy nezaměnitelnou skutečností jistých končin, 

jistých kvalit, jih, který je pro mne hořkými vůněmi a rozpáleným tichem, jih modré 

oblohy nad modrým mořem. Kdybych si mohl zvolit směr a cíl všech příštích cest, zvolil 

bych provždy jih.“44 Do Kanady se dostal jako jeden z účinkujících na montrealské 

světové výstavě Expo 6745, do Provance a Itálie z osobních důvodů, neboť ho to na jih 

vždy táhlo. V oblasti Provance se cítil jako doma. Jeho próza se vyznačuje velkým 

důrazem na používání citátů. Je autorem, který, ctil, především myšlenku, že někdo 

                                                 
42 HORNÍČEK/HŮLA 2000, 13 
43 Causerie je rozprávka, zábavný rozhovor či druh fejetonu. Vyznačuje se lehkou formou, při které se 

 autor snaží o pocit navodit dojem kontaktu s pomyslným čtenářem. 
44 Vyznání Miroslava Horníčka z knihy Návod, jak hledat slunce. 
45 Půl roku hrál hlavní roli v Kinoautomatu na Expu 67 v Montrealu. Anglicky se naučil pouze svůj  
text. Když za nim přicházeli angličtí, američtí a kanadští novináři, nevěřili, že neumí anglicky. Režisér 

 Činčera jej tedy na jeho žádost naučil větu: „Pohovořit se mnou nelze, popít ano.“ 
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vyslovil lépe to, co chtěl říci on sám. Citát vnímal jako samostatný celek. Často  

se stával básnickým komentátorem fotografického obrazu tím, že vnášel své pocity  

a postoje do komentářů, které někdy přerůstaly v menší příběhy. V případě, že něco 

upoutalo jeho pozornost, stávalo se, že daná inspirace u něj plynule přecházela 

z jednoho díla do druhého. Autor knihy Dílna Miroslava H. František Všetička blíže 

popisuje rozpětí a zvláštnost Horníčkovy tvorby jako značně rozsahově vzdálené. 

Přirovnává ji k rozpětí mezi romantikem Karlem Jaromírem Erbenem a modernistou 

Bohumilem Hrabalem.46 Kromě vlastních her režíroval Milence z Kiosku od Vítězslava 

Nezvala, Kainarova Nasredina, Labichův Slaměný klobouk. Měl rád režii ve smyslu 

spolupráce s herci. Tím, že byl on sám nejprve hercem, netrpěl žádnými velitelskými 

manýry. Při práci měl rád pohodu, kterou byl schopen během natáčení předávat svým 

kolegům. Naopak neměl rád režiséry, kteří na herce křičeli a vynucovali si u nich 

autoritu. Ta, dle jeho slov, buď je, anebo není. 

Do výtvarného světa pronikl nejprve fotografováním, které se mu stalo koníčkem, 

poté od sedmdesátých let začal tvořit koláže. Od té doby jich vytvořil několik set.47 

Skromně o nich nehovořil jako o umění, neboť sám sebe nepovažoval za výtvarného 

umělce. Své práce lepil většinou v prvním patře chalupy v Kytlici. Rozložil si na stůl 

výstřižky a hledal, které jdou k sobě. Často tak vznikal chaos. Jednou za čas jej uklidil, 

to znamenalo srovnat materiál. Jenže vzápětí byly výstřižky opět rozmístěné po stole. 

Šlo tedy o hledání, tápání a nacházení. Náhoda koláže spočívala v počáteční 

nevědomosti, co člověk chce a najde. Při práci nechtěl být rušen a tak, když uslyšel 

kroky své ženy na schodech, zakřičel: „Nevstupovat, lepím.“48 Své práce  

si zaregistrovával a očíslovával. Když tvořil, ztrácel pojem o čase a často se zapomínal 

naobědvat. Koláž pro něj měla svou zákonitost, od hledání motivů po výsledné 

seskupení. „Koláž je skladba a nelze tu klást cokoli k čemukoli, má svou zákonitost,  

i když se může někomu jevit jako svévole a libovůle.“49 Díky sbírce mnoha materiálů, 

starých ročníků časopisů, které kupoval a ve kterých byly například rytiny, vytvářel 

koláže z tehdejších reklamních fotografií. Vystřihával z knih, o kterých se domníval,  

že je již nepoužije. Inspiroval se knihou Dějiny kostýmů, proto se v mnoha jeho 

kolážích objevují divadelní kostýmy. Kniha patřila jeho ženě Běle, která tvořila 

kostýmy pro divadlo. V podstatě šlo použít cokoli, jádro bylo v použití – ne všelijak ani 

                                                 
46 VŠETIČKA 2011, 29 
47 V rozhovoru s Robertem Rohálem v knize O životě uvádí, že je jich asi 950 a další stále přibývají. 
48 Jeho žena Běla Horníčková většinou odešla do lesa, aby neslyšela další výkřiky. 
49 HORNÍČEK/ROHÁL 2002, 121 
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jakkoli. Tvorbě se věnoval v pozdním věku, bylo pro něj důležité především to, že tvořil 

svýma rukama. Ke konci života již méně obratnýma a nemohoucíma, přesto vystřihával 

a lepil. Právě při konečném lepení zažíval pocity nepříčetného vzrušení.  

 

 

3.2 Humor a koláže 

Miroslav Horníček se nepovažoval za výtvarného umělce. Byl primárně hercem. 

Často říkával, že díky spolupráci s Janem Werichem se učil, co je to humor. Byl veden 

k tomu, že je nutné umět počítat s divákem a vést s ním dialog. A také, že úskalí u všech 

ne-výtvarníků je sebeopakování. Humor byl pro něj úhlem pohledu. Stal se jeho 

životním názorem. Říkával, že má rád humor, který je zabalený jako bonbon do papírku 

a divák nebo posluchač si jej nejprve musí rozbalit. A je na každém jednotlivci, jestli  

si ho rozbalí hned nebo až za minutu, večer během představení nebo až za týden. Neměl 

rád humor, který se zdál být jako rozbalený bonbon a ještě předcucaný.50 Po Janu 

Werichovi našel spoluhráče a partnera v Miloši Kopeckém. Působil v Semaforu, kde 

vystupoval s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem. Autorská představení rozvinul do formy 

improvizovaných hovorů. Jejich názvy se proměňovaly. Jednalo se o Hovory přes 

rampu, Hovory H+H nebo Hovory H. Podstata zůstala stejná, jednalo se o hovor – 

dialog herce a diváků. Ve svých Poznámkách o divadle se zmínil o tom, že si často a rád 

kupoval sešity a bloky. Láska k papíru jej provázela od dětství, kdy často chodil  

za svým dědečkem do papírnictví. Od té doby toto prostředí miloval. „Vstupuji  

do obchodů s papírem, i když nic nepotřebuju, jen proto, abych, jak říkám, inhaloval 

jejich vůni.“51  

Rád tvořil, věnoval se tvorbě koláží a během svých cest se zúčastnil několika 

setkání při vernisážích svých prací. Během jedné z kolážových výstav položil divák 

Miroslavu Horníčkovi otázku, zda je surrealistou. Zřejmě z důvodu spojitosti koláže  

a surrealismu. Člověk může mít rád věci, objekty surrealistické, ale nemusí být 

surrealistou. Koláže se mu staly, jak sám pověděl, tzv. „vedlejší zálibou“. Z této záliby 

se stala několikaletá pravidelná činnost. Hra s barvami, snová kombinace dvou nebo 

více prvků – předmětů, které by se jinak nesešly. I Miroslav Horníček se inspiroval 

slovy básníka Comte de Lautréamonta. Výhodou koláže bylo, že se v ní mohou setkávat 

lidé a věci z nejrůznějších koutů a vesmíru i dob. Jako například v koláži Nářek. 

                                                 
50 ČAŇKOVÁ 1998, 51 
51 HORNÍČEK 1990, 98 
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 Do své tvorby promítal dar improvizace. Obrazce často působí jako divadelní 

scéna nebo změť čehosi „nesrozumitelného.“ Jan Werich říkával, že k improvizaci je 

třeba rychlý mozek, oko, kterému nic neujde, tenké ucho, kterým přesně slyší reakce 

obecenstva, vkus i míru, kterou Pánbůh odměřuje, přesně tolik, kolik si zaslouží.52 Řada 

z nich vypadá jako grafické listy. Hojně používal reprodukce. Některé pojmenoval, jiné 

zůstaly bez názvu. Byl to záměr, protož jak sám říkal, koláž je sen. A sen si každý 

člověk může vyložit po svém. K jednotlivým kolážím vymýšlel příběhy, často je 

čtenáři/divákovi představen hlavní hrdina nebo hrdinka, někdo, kdo vystupuje  

ve výtvarném příběhu. Zachycuje duševní stavy i jejich příčiny a rozpoložení postav. 

Na mnoha obrazech má prvky z anatomického atlasu. Jestli je to náhoda, je zajímavé,  

že takových vzniklo více. Opakovaně se vracel k motivům divadelních kostýmů, oku, 

sestrám, sochám, smyslům a orgánům těla. Měl rád staré dřeviny. Sbíral a ukládal  

si různé kusy dřeva a kameny. Lze si povšimnout, že kladl důraz na motiv hor a moře.  

Považoval je za jakýsi plurál. Člověk si uvědomuje svou maličkost a někdy 

malichernost. Pokud se v koláži objevuje zvíře, pojmenovává jej, příkladem může být 

netopýr Ludva či sova Berta. Další zajímavostí je, že často mluvil o místu spojeném 

s dějem, s tím že slíbil, že neprozradí, kde přesně se nalézá. A v neposlední řadě stojí  

za povšimnutí častý věkový rozdíl mezi postavami. 

 V divadelních i výtvarných hrách mu šlo o získání důvěry diváka, probudit jeho 

zájem a vyvolat v něm odpovědi i otázky, jejich schopnost domýšlet nevyslovené a chuť 

překonávat vlastní návyky. Sdělovat cosi svého jiným, je prvotní popud tvorby. Je 

možné, že všechny příběhy, jsou někde hotovy a že je pouze nalézáme. „Někdy je 

najdeme celé, někdy, mateni vlastní netrpělivostí, se spokojíme s částí a jindy opět je 

tušíme po celé roky – jako lovec přítomnost skryté zvěře -, ale víme, že je příliš brzy 

nebo příliš pozdě vydat se po jejich stopě.“53 

 

 

3.3 Inspirační vzory 

Člověk musí vůbec vyjít, aby šel a někam došel, aby pochopil jak. Když se sám 

sebe ve svých Poznámkách54 ptá, jestli už ví jak? Odpovídá si ne. Přestalo ho to zajímat. 

Důležité je pro něj, že jde, těká, odbočuje, bloudí a vrací se. Brodí se přes řeku a vidí 

                                                 
52 HORNÍČEK 2002, 34 
53 HORNÍČEK 1990, 90 
54 Nejedná se o paměti ani vzpomínky, nazýval své texty Poznámkami. 
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vzdálené hory. Například získá pocit roviny a přitom stoupá. Nevzrušoval se otázkou, 

co je čím, a co je pouze čím a co čím není. Zaujala mě tato jeho slova. „Není sám  

o sobě fakt, že jdu, dost vzrušující? Aspoň pro mne. Lidé kolem sebe staví nejrůznější 

teoretické zádrhele. Pravidla, zákazy, objížďky. Jsou velmi přecitlivělí na svá pravidla  

a dělají všechno možné, aby je odlišili od pravidel těch druhých.“55 Reagoval  

na diskuze například ve starých periodikách. O lidské snaze po vyjádření odlišnosti  

a třeba i cestách, které nikam nevedou, ale dají se jinak pojmenovat.  

Při pohledu na Horníčkovy koláže vyvstane v mysli otázka, kde se vzaly jeho 

nápady pro výtvarnou tvorbu? Domnívám se, že hlavním zdrojem mu byl život sám  

o sobě, v prožité minulosti i jeho současnosti. Setkávání s mnoha zajímavými lidmi, 

kolegy. V úzkém přátelském i pracovním kontaktu byl s Adolfem Bornem, který 

ilustroval jeho knihy Dobře utajené housle, Jablko je vinno, Julius a Albert. Rovněž byl 

tvůrce kostýmů a jevištní scény pro inscenaci Slaměný klobouk v plzeňském divadle. 

Naopak Miroslav Horníček zahajoval Bornovy výstavy v Praze a Bratislavě.56 Inspiraci 

nalézal v dílech surrealistů, měl rád tvorbu Maxe Ernsta, Jindřicha Štyrského, Toyen. 

Později nalezl vztah k Josefu Šímovi. Obdivoval cyklus Revoluce ve Španělsku, kde  

se mezi prvky architektoniky nalézají torza ženských těl. Stejný námět se objevuje 

v jeho kolážích.  

Tvorba Maxe Ernsta inspirovala mnohé umělce, mimo jiné Jindřicha Štyrského, 

Toyen, Jiřího Koláře. Všichni tito umělci a jejich tvorba inspirovali výtvarné hry 

Miroslava Horníčka. Některé náměty a vlivy je možné vysledovat a blíže se jimi 

zabývat. 

 

3.3.1. Max Ernst 

Max Ernst vnímal svou identitu jako rozdělenou na dvě rozdílné, postavené proti 

sobě. Hledal co nejradikálněji vlastní jádro vědomí. Princip spojení dvou neslučitelných 

rovin. Každá umělecká dráha vychází z určitého hlediska. Inspiraci nacházel 

v barevných krajinách Vincenta van Gogha, v Chagallovým snovým rozmístěním 

postav do často magických rovin neskutečnosti nebo v tvorbě zvěstujícího ducha 

surrealismu Giorgio de Chirica a jeho metafyzickým scenériím. Zaujal ho německý 

expresionismus i tvorba Grünewalda. Cestu k jeho srdci si našel Bosch, Goya, Bruegel, 

Gauguin, Seurat, Macke, Caspar David Friedrich, Picasso, Monet, Kandinsky  
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i Delaunay. Objevení koláže, kontakt s Hansem Arpem a duch dadaismu ovlivnily jeho 

ranou tvorbu, ve které se začínají objevovat mechanické předměty. Inspirace nespočívá 

v minulosti, nýbrž v moderním životě. Od roku 1925 začal vyrábět frotáže57, které  

mu umožnily nový pohled na perspektivu. Jako podklad sloužilo dřevo, listy stromů  

pro své žilkování, pytlovina s roztřepenými okraji, nitě a další strukturované materiály. 

Při frotáži se tužka neomezuje pouze na vnitřní vidění nebo o malířskou snahu nastínit 

prostor a rekonstrukci vrstev smyslového vnímání. S tím souvisí vliv přírodního světa, 

vize nočních lesů, rostlin. Důležité je si uvědomit, že vše má pro něj posvátný charakter. 

Ať už se jedná o obřady, oltářní kameny noci, kaple ve skalách, kde konají bohoslužbu 

ptáci. Zobrazoval vize posvátných měst, prastaré mumie, kamenné či kovové oltáře.58 

Frotáže jsou tužky nebo oleje. Je zřejmé odkud vychází podnět, ostatní je pod vlivem 

imaginace. Považoval se za prostředníka, skrze kterého vzniká dílo bez předem 

určeného záměru či utvořené představy. 

Sérii velkých románů – koláží zahájil Stohlavou ženou [8] z roku 1929. 

Označení román je třeba v tomto případě chápat volně, jako román v duchu surrealismu. 

Již se nejedná o dadaistickou formu juxtapozice fragmentů různých ilustrací na jakémsi 

podkladě. Takové koláže v knižních svazcích sloužily k reprodukci a díky tisku, který 

setřel rozdíly v materiálech, vznikl stejnorodý celek. Max Ernst přišel s přímým 

vlepováním ilustrací do již existující ilustrace, která byla tím podkladem nebo působila 

jako pozadí. Tím docházelo nejen k setkávání předmětů, které by se jinak nepotkaly,  

ale rovněž k vzájemné komunikaci a možné zaměnitelnosti různých přírodních jevů. 

Vnímal rozdíly mezi tím, co je přírodní a co je umělé nebo mechanické. Ve svých 

obrazech často zaměňoval identitu, například v cyklu obrazů věnovaných apoteóze 

rostlinstva, kdy zvířata vypadají jako rostliny a listy jako živé bytosti. V dalším z jeho 

cyklů se objevily korálové či mineralizované útvary. Životním tématem se mu stalo 

rozpouštění identity v přírodě a s tím související mizení vnitřního uzavřeného prostoru 

vědomí ve vnějším otevřeném prostoru světa. Nepřítomností tváře, nebo jejím 

nedostatečným propracováním, tedy bez individuálních rysů. „Toliko rozličnými 

cestami se projevuje strach z nebytí prostřednictvím strachu být něčím jiným, patřit 

k jiné říši, strach být zvířetem, nerostem, rostlinou nebo stvořením stojícím na půl cestě. 

Bojíme se ztratit svou tvář, bojíme se být někým, kdo tvář nemá, bojíme se být ne už 

                                                 
57 Frotáž je umělecká technika, při které lze přenést reliéfní struktury daného předmětu-materiálu na 
 papír. 
58 GIMFERRER 1993, 11 



 

28 

někým, ale něčím. Bojíme se být zvířetem, bojíme se být rostlinou, bojíme se být 

kamenem, poněvadž nevíme, co znamená být člověkem. Bojíme se být něčím jiným,  

aniž víme, co ve skutečnosti jsme, a aniž víme, co to je, být něčím jiným.“59 Kritické 

zjištění, že svět i naše identita jsou pouhou iluzí, která se může kdykoli rozplynout 

provází celou jeho tvorbu. Stejně tak možná paradoxně rovněž hledání vlastní identity. 

Byl vášnivým čtenářem a vše chtěl poznat. Věnoval se psychologii a filozofii. Nejvíce 

ho zaujala Nietzscheho kniha Radostná věda a dvě práce Freuda, Výklad snů a Vtip  

a jeho vztah k nevědomí. Svou bohatou představivostí a vnímavostí dokázal vidět 

známky geniality i tam, kde začínala nebezpečná území ohraničená šílenstvím. 

Například dobrovolně navštěvoval ze zájmu ústav pro choromyslné. 

Objev koláže pro něj znamenal možnost zachytit to, co se v něm odehrávalo  

a vyvolávalo vizuální podněty, které se různě překrývaly a měnily význam. Dalo  

by se říct, že často šlo o reakci na halucinace. Prvním mezníkem a jakousi reakcí se stal 

katalog učebních pomůcek s vyobrazenými modely. Byly tam fyzikální přístroje, 

anatomické preparáty, botanické, mineralogické, paleontologické i zoologické ukázky. 

V Ernstově mysli tyto předměty vyvolaly jinou skutečnost představivosti. Smysl viděl 

ve věci samotné, dotyčná imaginace byla poslušna podnětu, kterým byla uvedena  

do pohybu. Nešlo o žádné vymýšlení ani aranžování. Nastínil zajímavou myšlenku,  

že koláž není schválnost ani představitelkou vkusu a neurčuje ji samo lepení.60 Většina 

jeho koláží z 20. let 20. století je barevná, používal akvarel nebo kvaš. Kolážové prvky 

často spojuje kresba, čiší z nich pocit svobody a potěšení z umělcovy vynalézavosti.  

Koláž nezůstala pouze u techniky nalepování, měla velký význam pro malbu 

tím, že zásadně změnila způsob komponování obrazu. Období dadaismu Ernstovi i jeho 

vrstevníkům umožnilo překračovat hranice. Začal používat polychromované reliéfy  

ze dřeva, kovové součástky a dráty. Ukázkou může být jeho Plod dlouhé zkušenosti 

z roku 1919, reliéf zhotovený z malovaného dřeva a kovu. Svou tvorbou se setkal 

s činností Kurta Schwitterse, který ve stejném období vyhotovil svůj první merz. Rok 

poté navštívil Kurt Schwitters Maxe Ernsta a přivezl mu ukázat své asambláže. Zásadní 

myšlenku a reakci na složitou dobu, vztek, destrukci a absurditu války vkládal  

do koláží. „Koláž pokládal za hypersenzibilní nástroj, schopný zaznamenávat exaktní 

množství lidského štěstí v každé epoše.“61 Včetně té, která nebyla příznivá a neobešla  
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se bez černého humoru. Živoucím hnacím motorem pro něj byla jeho touha  

po vynalézavosti. Tvořil v době, kdy kombinované techniky nebyly samozřejmostí. 

Navštěvoval tiskárny a vybíral si štočky pro reprodukce.62 Z jednotlivých prvků poté 

sestavoval celky. V těchto případech se nejednalo o lepené koláže, nýbrž tiskařské. 

Nacházel zálibu v technických manipulacích, kdy výchozí materiál různě překrýval  

a vrstvil. Projevilo se to v jeho fotokolážích, které retušoval a následně z nich pořizoval 

zvětšené fotografie. Věnoval se montáži či asambláži. Vracel se i k použití tapet 

v obrazech i objektech. Když se člověk zamyslí nad jeho tvorbou, dojde k závěru,  

že nikdy nic zcela neopustil, ale vstřebal a přeměnil. 

 

3.3.2. Jindřich Štyrský 

Jindřich Štyrský se přihlásil k surrealismu jako uměleckému směru v roce 1934, 

ačkoli se u něj projevovaly surrealistické prvky již dříve. V této době došlo k založení 

Skupiny surrealistů v tehdejším Československu a s tím související nárůst publikační  

a výstavní činnosti v mezinárodním rozsahu. Podílel se svou tvorbou na první výstavě 

Skupiny surrealistů, která byla zahájena 15. ledna 1935, kde představil veřejnosti  

své obrazy, početné fotografické cykly, a především rozsáhlý soubor šedesáti šesti 

koláží s názvem Stěhovací kabinet. Jednalo se o jeden z největších souborů v tehdejším 

surrealisticky zaměřeném evropském měřítku. Některé náměty se opakují častěji, 

například xylografické reprodukce, barevné výstřižky ovoce, zeleniny, jídla, 

náboženské obrázky, anatomické atlasy, šaty a spodní prádlo. Na titulní straně 

výstavního katalogu byla zveřejněna Štyrského koláž. 

Pro pochopení Štyrského tvorby mají velmi důležitý význam sny, s jistou 

dávkou ironie, krutosti, nadsázkou, vtipem a nevědomím, snad i trochou nepochopení, 

se kterými se setkáváme průřezem jeho umělecké tvorby. Začátkem 30. let začal 

vydávat časopis Erotická revue63, důležitým počinem byla jeho práce na Edici 69,  

do které umělecky zasáhl celkem třikrát. V roce 1931 vytvořil koláže k Sexuálnímu 

nokturnu od Vítězslava Nezvala. Zde vidíme zřejmou inspiraci kolážemi Maxe Ernsta. 

Jedná se o ilustrace ve stylu románu-koláže. Rok poté vytvořil kresby pro básnickou 

sbírku Thyrsos od Františka Halase. A následně fotomontáže ke svému vlastnímu textu 

Emilie přichází ke mně ve snu. Jsou protkané svou smyslností, intimitou a zároveň  

                                                 
62 Štočky pro reprodukce různých mechanismů, ozubených kol, převodů, průřezů, diagramů, plánů, 
 linek a značek, které využívali sazeči a tiskaři. 
63 V časopise působil jako redaktor, jehož tři ročníky vycházely v letech 1930–1933. 
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se prolínají s odkazem smrti. Řada surrealistů, v čele s Jindřichem Štyrským a Toyen,  

se erotickými motivy dlouhodoběji zabývala. S tím souvisí zájem o tělesnost, lidskou 

dokonalost i paradoxně nedokonalost. Velkou pozornost věnoval částem těla, noze, 

ruce, prstům, uchu, ústům a především oku. Zájem o oči a využití tohoto motivu vidíme 

v mnohých dílech surrealistů. Hojně se objevuje v tvorbě Jiřího Koláře i Miroslava 

Horníčka. Oko jako zdroj pozorování, orgán i nitrozpyt. Torza kdysi celistvých tvarů  

a rovněž samostatné fragmenty, které ztratily původní význam a sloužily pro nové 

využití jako samostatné kompozice. Od roku 1936 se Jindřich Štyrský zabýval volným 

souborem kreseb s názvem Všudypřítomné oko [9],64 kde propojil techniku frotáže, 

kterou využíval na pozadí Max Ernst s tvorbou Salvadora Dalího. Výsledným dojmem 

se stal jakýsi druh fotokopie. S pozorováním pohybujících se očí je spojován Štyrského 

zážitek s tragickou smrtí jeho otce, kdy jej pozoroval a přál si, aby smrt ukončila otcovu 

agonii a přestřihla jeho pohled na tělo. Sám říkal, že lidské oko vystřídá za den tisíc 

výrazů.65 Za všudypřítomné oko považoval i oči zvířat, v kresbách oživoval tvar kořene 

do podoby mandragor. Stále prohluboval vztah k přírodě, lidskému tělu a inspiroval  

se snovými zkušenostmi. S tím souvisí vydání ojedinělé knihy Sny.  

Od konce třicátých let se věnoval především kolážím a kresbám. Ke konci svého 

života vytvořil koláže s protináboženskou tématikou. Vyjadřoval jimi kritiku hlavních 

představitelů křesťanství a katolické církve. Rovněž se vyrovnával se vzpomínkou  

na dětství a striktně katolickou výchovu své matky. Svou poslední koláž věnoval svému 

dlouholetému příteli a členu Devětsilu a Skupiny surrealistů v ČSR Jindřichu Honzlovi, 

kterého vypodobnil jako diváka v hledišti. Obecenstvo kolem pozoruje prázdné jeviště, 

ze kterého se otáčejí masky oživené upřenýma očima. Je tam mohutná postava siláka 

osvobozujícího se z řetězů. Tato postava se stala jakýmsi průvodcem do podsvětí. Často 

se pohyboval na pomezí protikladů, sentimentu a krutosti, smyslovosti a sadismu 

s dávkou ironie. Záměrně si vybíral reprodukce, které působily na diváka sentimentálně 

s pozlátkem ideální krásy a líbeznosti. Tento klam však v jeho tvorbě neměl vliv ani 

místo. Jindřich Štyrský naopak vyhledával protiklady, to, co mělo zakrývat pravou tvář 

dával do konfrontace s tím, co běžně zůstávalo skryto. S jednotlivým výstřižkem 

pracoval jako se střípkem mozaiky, který má určené své místo a nabývá smyslu  

na hodnotě celku. Z formálního hlediska zasahoval do celé reprodukce, která se stala 

                                                 
64 Tento soubor kreseb navázal na jednu fotomontáž z knihy Emilie přichází ke mně ve snu. Na 
 fotomontáži je zachycena milující se dvojice, která je sledována množstvím očí, zaplňujících oblohu. 
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pozadím koláže, nebo ji vytvářel na bílé ploše. Většina jeho koláží se nachází 

v soukromých sbírkách.  

 

3.3.3. Toyen 

Umělecká tvorba Toyen, vlastním jménem Marie Čermínové, je velmi 

rozmanitá. Na počátku své malířské kariéry vstoupila do avantgardní skupiny Devětsil. 

V letech 1925–1928 žila spolu se svým uměleckým partnerem Jindřichem Štyrským 

v Paříži, kde přicházeli do přímého kontaktu s nastupujícím surrealismem a proti 

kterému se nejprve měli potřebu vymezit – pomocí vlastního směru, který pojmenovali 

artificielismus. Avšak na počátku třicátých let se k surrealismu přiklonila a stala  

se zakládající členkou Skupiny surrealistů v ČSR. V Paříži navázala mnohá přátelství, 

významné bylo to s André Bretonem a Benjaminem Péretem. Za svého života  

se věnovala tvorbě ilustrací, frontispisů, obálek a vazeb. Její zájem o knihy se promítl 

do tvorby fotomontážních obálek, které tvořila spolu s Jindřichem Štyrským. Pozdější 

bibliofilie obsahují koláže a suché jehly. Právě díky přijímání knižních zakázek  

se mohla stát ve své době umělecky nezávislou. Je zajímavé, že nikdy nevytvořila ani 

jednu volnou grafiku. Vše, co na papíře vytvořila, byly lepty, litografie či zinkografie. 

Zabývala se knižní malbou, kresebnou ilustrací, a především surrealistickou malbou,  

za kterou je dnes nejvíce ceněna. Knihu a její význam v každodenním životě vnímala 

podobně jako Karel Teige, nikoli jako nedotknutelnou cennost či jakýsi fetiš, nýbrž jako 

užitkovou věc, která má funkci spotřebního předmětu. Vystihují to slova Karla Teigeho: 

„Ideální by bylo, kdyby knihy byly tak levné, abychom nebyli nuceni dělati výpisky, 

které dají mnoho práce, nýbrž kdybychom si mohli knihy rozstříhati a výstřižky z knih 

přímo nalepovali na poznámkové listy. Mnozí teoretikové vědečtí kupují si odborné 

knihy ve třech exemplářích: jeden zařadí do knihovny, z druhých dvou si vystřihují 

partie, které zařazují, nalepené na papír, do svých poznámek.“66 Pařížští přátelé 

potvrzovali, že si Toyen knihy ke čtení neuchovávala, pouze ty, ze kterých vystřihávala, 

co zrovna potřebovala, a především se jednalo o reprodukce. 

Ve svých litografiích vytvářela torza v drapériích a hnízda. Podobně jako 

Miroslava Horníčka, Jindřicha Štyrského i Toyen zaujal motiv oka. Například motiv 

osamostatněného oka použila v ilustracích k Žalu. V kresbách zachycovala napětí mezi 

tváří a okem, které představovalo určitý hybný moment její obrazovosti. Vůbec poprvé 

použili Štyrský a Toyen společně izolované lidské oko, zbavené tváře na obálce 
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divadelní hry Strašidelný dům [10].67 Obálka knihy působí jako průčelí ohraničené 

balustrádou. Z tmavé plochy vystupují dva motivy, ruka a oko. Dále je tu zachycen 

věnec z lebek a kostí symbolizující smrt i náznak pomíjivosti v podobě kruhu, 

spojujícího začátek a konec. Motiv oka se objevoval v jejich dílech i nadále a stal  

se jakýmsi společným dialogem. V prosinci 1930 zveřejnil Štyrský ve druhém čísle 

Zvěrokruhu kresbu s námětem oddělených očí na střepinách. O dva roky poté se Toyen 

představuje s podobným motivem, kdy se oko stává součástí zbývajícího zlomku  

z rozpadající se tváře. Samostatně zachycující oko se objevilo i v dílech dalších autorů. 

Například u Josefa Sudka ve fotografii Detail z roku 1930, Bohumila Němce a jeho 

Rozbitém zrcadle z roku 1938.68  

Toyen využívala motivu oka jako stopy existence, mizejícího a znovu 

objevujícího se svědka. Vkreslovala oči na kameny a skaliska, na úlomky rozesetých  

po pláži, na hnijící klády obehnanými ostnatým drátem, tak i na prázdné zdi. Jiný motiv 

očí použila v ilustracích Molièrově divadelní hře Příležitost dělá lékaře z roku 1932, kde 

zůstávají součástí tváře.  

Dalším výrazným motivem použitým především ve fotomontážích se stal stín. 

Zabývala se jím opět nejen Toyen, nýbrž i Štyrský, Karel Teige. U Toyen šlo o stín 

člověka, přelud, popřípadě o úplně osamostatnění stínu. Inspiraci pro svou tvorbu 

nalézala v díle Maxe Ernsta, jeho technice koláží z xylografických předloh, které 

uplatňovala ryze pro knižní obálky. V roce 1936 přispěla čtyřmi svými kolážemi  

do sborníku Ani Labuť, ani Lůna. Jednotlivé koláže označila citáty z Máchových básní  

a deníků. Zajímavostí sborníku bylo, že se stal protestem věnovanému ke stému výročí 

úmrtí Karla Hynka Máchy. V koláži nazvané Ani Labuť, ani Lůna je zaznamenána 

Máchova metafora, kdy petrolejová lampa na skalisku zastupuje zářící úplněk a jako 

bělostná labuť pluje po řece korzet. S motivem korzetu, drapérie poté pracovala Toyen 

ještě mnohokrát, neboť jím byla zaujata. Prázdné šatstvo nebo prádlo mohlo mít 

nespočetně významů. Pravděpodobně za nejvýstižnější význam lze považovat odkaz  

na lidské tělo a zároveň jeho nepřítomnost. Námět prázdných šatů bez těla se objevoval 

již v tvorbě Maxe Ernsta a Fridy Kahlo, která se ve třicátých letech 20. století také 

věnovala kolážím. Prázdné šaty pro ni měly nejprve význam symbolizující nevinnost  

a čistotu, konfrontaci se zkažeností buržoazního světa, americkou společností a jejímu 

úpadku. Na druhé straně používala tento motiv osobněji ve svých autoportrétech,  
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ve kterých se zobrazovala poškozená. Poukazovala na zraňování vlastního těla.69 

Miroslav Horníček tohoto odkazu využíval ve svých kolážích nespočetněkrát.  

Toyen pojilo přátelství s Annie Le Brun, která se připojila k surrealistické 

skupině v první polovině šedesátých let. Právě v těchto letech se Toyen vrátila zpět 

k tvorbě koláží. Používala reprodukce z tehdejších časopisů a reklam a bytosti, věci 

osvobozovala od jejich původní funkce a významu. Často ve své tvorbě spojovala  

až s ironickým nadhledem krutost se slastí, témata smrti, opuštěnosti, erotiky a touhy.  

Za možnou Horníčkovu inspiraci v dílech Toyen lze uvažovat v případě postav  

tzv. Fantomů, které se objevují například v díle Mezi dlouhými stíny [11].70 Tento olej 

na plátně vytvořila během války v roce 1943. Výjev se odehrává na poušti, kde na židli 

sedí postava zahalena v bílém rouchu. Není jisté, zda se jedná o mužskou či ženskou 

postavu. Postava je drapérií nejen zahalena, ale doslova je jí zhmotněná. Pohled postavy 

směřuje k troskám města a skeletům ryb, zatímco za sebou má ryby živé. Je tu zřejmý 

kontrast mezi světem živých a mrtvých. Tento vjem umocňuje i tmavý stín za postavou. 

Její zájem o skelety se projevil například v cyklu kreseb Schovej se, válko!, vydaném  

v roce 1944. Jakýsi kolážový podtón v sobě nese i kresebný cyklus Ani křídla, ani 

kameny: křídla a kameny, ve kterém je kladen důraz na izolovaný pohled v zobrazení 

nejrůznějších předmětů a dějů a jejich vzájemnou konfrontaci, ať už zdánlivé či 

neúmyslné snahy o narativní souvislost. Právě tato snaha je základem vnímání 

kolážových prací, jak jsem zmínila již dříve. V roce 1966 vytvořila obraz-koláž  

s názvem Poledne-půlnoc. Jedná se o změť stočených ženských vlasů blonďaté barvy. 

Zaujala mě slova Karla Srpa, který se v rozsáhlé monografii o Toyen vyjádřil o této 

koláži jako o představujícím úkrytu, opuštěném hnízdu nebo klubajícím  

se živočichovi.71 Významným tématem v její tvorbě byly ženy, ženské akty a fragment 

lidských těl. Toyen vnímala ženskou polaritu, při které dochází k napětí mezi 

smyslovým půvabem a tajnými touhami vedoucími k podmanění. Proto se tak často  

v jejích obrazech vyskytují u žen zvířata. Jejich úkolem je předjímat a zastupovat často 

temné stránky lidské duše. Na mnoha obrazech i koláží zobrazuje ženu, která  

se významově proměňuje v nebezpečnou šelmu. Ze všech šelem si nakonec vybrala  

pro takové zobrazení levharta. Popřípadě se vyskytují na obrazech ještě dravci.  
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V posledních patnácti letech svého života tvořila ze svých shromážděných 

výstřižků alba. Nalepovala je oboustranně vedle sebe a každý list zachycuje zhruba 

kolem dvaceti výstřižků. Dochovalo se jich okolo tří set. Zajímavostí je, že nejsou 

kladené přes sebe, naopak motivy jsou oddělené samostatně. Použila černobílé německé 

časopisy, pohlednice, učebnice, karty, snáře. Zdá se, že pro ni neplatilo žádné pravidlo, 

kombinovala barevné s černobílými reprodukcemi dle vlastní libosti.72 Svým způsobem 

jde o významově podobné skládání námětů jako v rané kolážové tvorbě Jiřího Koláře, 

kdy často nešlo o výtvarné umělecké zobrazení, ale především o význam sdíleného  

a sděleného. 

 

3.3.4. Jiří Kolář 

Jiří Kolář byl nejprve básník, poté výtvarník. Miroslav Horníček se stal nejprve 

hercem a poté sám sobě kolážistou. Jiří Kolář ve své tvorbě propojoval literární  

a výtvarný svět. Stal se básníkem univerzálního jazyka, vizuální poezie. Poprvé vystavil 

soubor svých koláží na chodbách pražského avantgardního divadla E. F. Buriana v roce 

1937. Již v této době se nejednalo o surrealistické koláže, ve kterých by byl kladen 

důraz na fantasknost. Naopak šlo o aplikování metody plošného rozvíjení osvobozených 

slov. Do roku 1953 tvořil koláže, které se na první pohled jeví jako nedokončené. Často 

šlo o nalepené fotografie z časopisů, jejichž forma a obsah spolu vytvářely vzájemný 

vztah. Na první pohled tyto práce nevykazují umělecký dojem jako něco originálního, 

osobitého ani individuálního. Je možné, že záměrem byl především sběr materiálu  

pro další práci. Shromažďoval a konfrontoval již existující obrazy. Stal se sběratelem 

umění.73 Umělecká díla získával skrze aukce, antikvariáty, starožitnictví, pozůstalosti  

i prostřednictvím darů od přátel či výměny za jeho básně. Měl dar přitahovat umělce 

z různých oblastí a dokázal rozpoznat tvůrčí talenty.  

Jiří Kolář obohatil kolážový svět mnoha dalšími technikami, například roláží, 

proláží, chiasmáží, muchláží a objekty. Jedním takovým se stal kolážový korpus 

bábovky Pocta paní Helclové. Roláž je metoda složení dvou reprodukcí do sebe.  

„Od této chvíle jsem byl prostupný a prostupný byl celý svět.“74 Domnívám se, že 

nejvýstižněji popisuje původ a smysl jeho koláží následující text: „Roláž mi umožnila 

vidět svět vždy nejméně ve dvou rozměrech a dotáhla mne k možnosti multiplicity 
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reality. Chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu. 

K asambláži mne přivedla návštěva osvětimského muzea. Byl to pro mne jeden 

z největších otřesů, jaké jsem kdy zažil: zasklené obrovité místnosti plné vlasů, bot, 

kufrů, oděvů. Na co umění nestačilo a snad nikdy stačit nebude. Tady se dovršila moje 

skepse ke všemu, co pracovalo a pracuje s umělým šokem, ke všemu, co kdy chtělo 

etapovat, dráždit, provokovat…“75 Umění se nemohlo měřit se skutečností moderního 

světa, ale přesto ji reflektuje nikoli v obsahu, nýbrž v jejich strukturách. Jedná se vlastně 

o protimluvu. Kdy koláže odrážejí strukturu tohoto světa, ale odmítají jejich obsah. 

Vynalézá nové formální systémy a zkouší jejich možné varianty. V jeho zájmu tvorby 

se nejedná již o poezii a není to ani výtvarné umění. Je to něco mezi, na způsobu umění 

a estetiky hry. 

Od poloviny šedesátých let začal Jiří Kolář využívat ve své tvorbě předměty 

denní potřeby, ať už se jednalo o domácí potřeby jako byly sběračky, kolíky na prádlo, 

mlýnek na maso, vařečka či valcha na praní. Všechny tyto věci se staly inventářem, 

vzpomínkou na chudobu v dětství. Do toho tvořil předmětné básně. Inspiraci hledal 

například v aztéckém uzlovém písmu, vytvořil básně ze žiletek, klíčů, kamínků či 

hadříků. Podobný symbolický význam nesou tzv. textilní koláže, které tvořil z povlaků 

na peřiny, deček a výšivek. Stěžejním námětem jeho koláží bylo jablko. Kolážoval jej 

na mnoho způsobů. Předmět jablka měl pro něj hlubší význam, neboť jeho rodiče  

při narození svého syna vysadili právě jabloň.76 Síla a zajímavost jeho tvorby tkví 

v pochopení, uchopení a schopnosti předat co všechno lze obrazem říci a co všechno 

s ním lze udělat. Koláž nezůstala v čase zaseknutá u Maxe Ernsta nebo Kurta 

Schwittersa, naopak její cesta vedla dál. 

V roláži jde o to, že každý předmět, slovo může mít tolik významů, kolik 

chceme. Leckdy stačí posunout a zpřeházet pár detailů. Občas může jít o: „ústavičné 

zmnožování podob v nás samotných, o vnitřní prostory, kde se všechno rozprostírá  

do nekonečných šířek a výšek – a v neposlední míře pak i o kouzlo obrazu lámaného 

tisícem pohyblivých reflexů v rozčeřené vodě.“77 Uchvácení detaily, ať už se jednalo  

o složení ptačího peří, rybích šupin, podzimní pokrývky spadaného listí se projevilo 

v nakupení a nalepení několika stejnorodých útržků či identických zlomků realit  

na desky obrazů. Stál u zrodu vzniku monochromní koláže a zároveň toho, že lze pokrýt 
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útržky papíru téměř cokoli. V těchto případech dochází k zviditelnění vztahu člověka  

a věci. Předmětům zůstává stejný tvar a smysl, zároveň u nich dochází k jakémusi 

znehybnění v toku času, kdy jsou zbaveny své původní historie a získávají novou. 

V kolážích často dochází k náhodným setkáním, ke kterým by v běžném životě nedošlo. 

Je zajímavé kolik příběhů, osudů je člověk schopen žít najednou. Slovy Jiřího Koláře: 

„Představte si, že jste zdráv nebo nemocen, že jste zamilován nebo vás potkalo nějaké 

neštěstí. Vstupte do tramvaje, rozhlédněte se po lidech. Všichni tito lidé žijí něco 

podobného s vámi, ale každý rozdílně. Tramvaj s vámi ujíždí, vy přitom čtete noviny 

nebo knihu a uvědomujete si, co se všechno odehrává mimo tramvaj. Pracuje vám 

paměť stejně hluboce jako nevědomí, přitom jedete za určitým cílem, kde nebudete dělat 

to, co byste nejraději udělal, ale to, k čemu vás přinutil život nebo dokonce společnost 

sama. Mluvíte jinak, než chcete, a činíte jiné, než chcete. To, co byste chtěl mluvit a žít, 

se ve vás samozřejmě neustále střetává. Hlubokomyslnosti zde nepomohou,  

ani poetično. Svět vás zasahuje přímo, roztrhává vás a znovu sestavuje. Proto 

k vyjádření tohoto stavu mi nejlepší připadala koláž.“78 V básních i kolážích dochází 

k vyjádření vize, vjemů, pocitů, vzpomínek, zážitků, toužení, ale i obav, idejí, různých 

událostí, činů a osudů. Jiří Kolář si byl vědom lidské proměny – principu života 

tvořeného změnami a nepředvídatelností každého dne. Toho, že kdykoli člověk ráno 

vykročí z domu, neví, jak změněn se do něho vrátí.  

Opakovaným námětem se v jeho díle stali motýli a ptáci, kdy propojoval přírodu 

s výtvarným uměním. Vznikly tak prolážové série Motýli a Ptáci, vykrajované siluety 

ptáků, jejichž podkladovou vrstvu tvořila díla starých mistrů i Kolářových současníků. 

Pozornost věnoval i ptačím budkám, které přeměňoval v objekty polepené písmovými 

útržky. Přestože za svůj život vytvořil nespočetně koláží, nikdy mu nešlo o vytváření 

artefaktů k uchovávání. Důležité pro něj bylo přenesení myšlenky proměněné ze slova 

ve vizuální podnět. Koláž se mu stala formou jazyka, skrze kterou komunikoval nejen 

se svými blízkými. V době, kdy pobýval v Paříži, a jeho manželka Běla se vydala  

do Prahy vyřídit záležitost související s propadnutím jejich majetku, vznikly kolážové 

pohlednice. Zaznamenával jí tímto způsobem každodenní zážitky. Soubor pohlednic 

tvoří osobní deník mezi manželi, který vznikl v době jejich odloučení v letech  

1983–1985. Setkal se zde s Francouzkou Béatrice Bizot, která se toužila stát novinářkou 

a zaujala jej svým všestranným rozhledem a zájmem o výtvarné umění. Smluvně se s ní 
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domluvil, že spolu budou po celý rok udržovat každodenní písemnou komunikaci. 

V letech 1986–1987 vznikla mezi nimi korespondáž. Jiří Kolář ji každý den posílal 

jednu ze svých kolážových, přesněji prolážových pohlednic s pečlivě datovým listem. 

Velmi důležitá pro něj byla tato systematická pravidelnost každodenního psaní.79 

Zůstali v kontaktu i po uplynutí této smlouvy. Pro Béatrice bylo setkání velmi důležité, 

neboť skrze poznávání jeho děl se dostala ke studiu výtvarného umění. Z původně 

novinářky se stala sochařkou. Pomůcky, které potřeboval pro svou práci – lepidla, laky, 

nelesknoucí skla a především reprodukce získával od Iréne Bizot, místoředitelky 

Réunion des Musées Nationaux.  

Zaujala mě část rozhovoru, který s Jiřím Kolářem vedla Monika Pajerová 

v knize Jiří Kolář ven ze stránky.80 Autorka se zde dotýká možného tématu 

problematiky převzetí a použití děl jiných autorů. Na otázku: „Kladete požadavek ne-

krádeže a umělecké poctivosti. Jak byste komentoval práci na koláži, jež sama 

předpokládá použití děl jiných kombinací již vytvořeného?“ Jiří Kolář si uvědomoval, 

že je koláž hmatatelná, usvědčitelná, ve své podstatě veřejná a každý člověk si může 

vytvořit duplikát. V tom tkví ta originalita. Použil výrok „Nic anebo něco, téměř jako 

umění.“ To pro mě znamenalo a znamená nejen něco jako umění, ale cosi odlišného! 

Také já vracím umělcům, každému, co jsem si od něho vypůjčil.“81 

 Jiří Kolář i Miroslav Horníček pracují s citáty, klasickými verši podobně jako 

jejich předchůdci Kurt Schwitter či Max Ernst. Vše tištěné a reprodukované se stává 

nalezištěm materiálu a inspirace. Na často opakujících se příkladech vystřihnutých figur 

nejde o pouhý ilustrační doplněk, naopak mají tyto vytržené citáty nosný prvek v celé 

stafáži díla.  

 Ačkoli není smyslem této práce porovnávat životy dvou zmiňovaných mužů – 

Jiřího Koláře a Miroslava Horníčka, spatřuji v jejich životech jisté podobnosti. 

Především touhu po zpracování novinových výstřižků, starých reprodukcí  

a proměňování jejich původního významu, tak, aby technické nápady a přesmyčky 

zlákaly diváka – čtenáře k aktivnímu domýšlení. V případě Miroslava Horníčka 

doplněné o humorné texty s vysvětlením kdo, kdy, kde, co a proč dělal. S vědomím,  

že to leckdy ani sám autor neví a pouze se domnívá. Samotná aktivita, umělecká 

činorodost měla ten jedinečný význam pro oba autory, protože jak sám Jiří Kolář 

                                                 
79 Na přelomu roku 2012 a 2013 byla korespondence, koláže a tvorba Béatrice vystaveny ve 

 Veletržním paláci. 
80 KOLÁŘ/PAJEROVÁ/ŠEDIVÝ 1994, nepag. 
81 PAJEROVÁ, 1994, nepag. 
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zmiňuje: „Pro umělce není důležitý výsledek, ale práce a obětované úsilí.“82 

Nejdůležitější počin byl tedy v samotném aktu destrukce, kdy se vzniklé fragmenty 

stávají kompozičním prvkem a následně nositeli příběhu. Dialogu mezi autorem  

a čtenářem na poli výtvarné všehochuti. 

 Miroslav Horníček měl rád obrazy svého přítele Josefa Lieslera,83 jenž měl svůj 

vlastní osobitý styl malby, který se vyznačoval svou univerzálností a schopností 

improvizace. Právě díky uměleckému rozsahu se věnoval malbě, volné a užité grafice, 

známkové tvorbě, plakátu, ilustraci, mozaikám i sgrafitům. Svá díla označoval  

za fantaskní realitu. Je z nich cítit inspirace surrealismem. Náměty apokalyptických 

monster a fantomů, strojů a srostlých lidí, bestií a zrůd. Propojoval fantastické představy 

se vzpomínkami rovněž tehdejší současnost s minulostí. 

K jeho oblíbeným výtvarníkům patřil Bohumír Matal, konstruktér barvy  

a nejmladší člen Skupiny 42, který se zajímal o barvu v počátečním stavu, kdy ještě 

není vnímána jako součást konkrétního tvaru. S Miroslavem Horníčkem jej spojovala 

láska k hudbě, literatuře a divadlu. Věnoval se návrhům divadelních scén, spolupracoval 

s divadelníky i architekty. Významné pro něj byly práce jeho nejlepšího osobního 

přítele malíře Adolfa Vondry, který Miroslavu Horníčkovi svými kresbami ilustroval 

knihu Jak hledat Slunce, cestopisnou prózu o Provence na jihovýchodu Francie. 

Pomáhal mu při tvorbě a paspartování koláží.84 O tvorbě svého přítele se vyjádřil slovy: 

„Dívám se na obrazy Adolfa Vondry a připadám si tak trochu jako v meziplanetárním 

prostoru, kde – zbaven tíže – jsem obklopován nořícími se a míjejícími elementy rodu 

ženského a říkám si spolu s Goethem,  

Das Ewig-Weinbliche 

Zieht uns hinan. 

A to, co už jsem tady řekl, že nejde o ženu, ale o ženství - o extrakt této bytosti, těchto 

bytostí, je pro mne hlavním kladem celého díla Adolfa Vondry.“85 

Nápad může pro někoho představovat větu, pro jiného vynález a například  

pro malíře něco vizuálního. Odpovídal jednoduše: „Nápad je nápad. To je hmota jako 

prvek, je možné z něj udělat deset věcí od deseti lidí.“ Miroslav Horníček se inspiroval 

životem, vším, co kolem sebe uviděl. Nápady k němu přicházely zevnitř i z venku. 

                                                 
82 POHRIBNÝ, 1993, 10 
83 Josef Liesler (1912-2005) byl český grafik, malíř a ilustrátor. Působil v mnoha uměleckých 
 skupinách. Například Sedm v říjnu, SVU Mánes, SČUG Hollar, Skupina 58, Radar 
84 HORNÍČEK/HŮLA 2000, 63 
85 Vyjádření Miroslava Horníčka k tvorbě Adolfa Vondry. Staženo dne 26.4.2017 

 http://www.vondraadolf.wz.cz/reviews.cz.html 
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Mohly to být výsledky jeho pohody i nepohody, prožité bolesti, vjemy z ulice, přečtená 

věta na plakátu. Jeho slovy: „Nápad je závan něčeho, co ještě nemá podobu ani tvar  

a z čeho se posléze může vyklubat něco docela jiného. Je nemožné ho na sobě vydobýt, 

ale lze ho vydobývat.“86 Používal útržky z novin, části z děl jiných umělců, zhotovená 

z obrazů, kreseb, do starších grafických tisků komponovával novější náměty. 

Na otázku, jak poznat, že je kniha, koláž nebo herecký projev skutečně hotový,  

s tím měl, jak sám říkal, celý život potíže: „Nikdy není nic tak dobré, abych si to mohl 

odpovědně připustit, ale kompenzuju to tím, že se snažím všechno dělat nejlíp a teprve 

když dosáhnu časového limitu, tak musím končit a smířit se s tím, co jsem do té doby 

vytvořil.“87 Možná s tím souvisí i pohled, který měl sám na sebe. V mnoha ohledech  

se považoval za staromódního, především v úctě k hodnotám, k lidem a sebedisciplíně.  

Ani ke konci života neztratil Miroslav Horníček svůj osobitý humor a touhu  

do tvorby jeho kolážových her, stále se zabýval lepením koláží, se kterými mu 

pomáhala paní Jiřina Folková. Jak sám v rozhovoru s Otou Richterem a Janou 

Opplovou zmiňuje: „Mám vynikající pomocnici paní Jiřinku, která stříhá, lepí a já to 

pak podepíšu a je to moje dílo.“88 Jsou období, kdy každý z nás potřebuje svého 

strážného anděla. Hlavním inspiračním zdrojem jeho kolážových obrazců byla radost, 

pokora a láska k životu, člověku, ať už se jednalo o hry divadelní či výtvarné.  

 

 

3.4 Seznam a interpretace kolážových her 

Na otázku, jak vzniká taková koláž? Miroslav Horníček odpověděl: „Hledám 

něco, čemu říkám prvky nebo elementy. Pak hledám prostředí nebo pozadí. A zkouším: 

spojuji, třeba jen zkusmo, jeden prvek s druhým, třetím nebo desátým a pak je do celku 

vlepuji. Mám velkou zásobu těchto prvků, velkou zásobu pozadí, ale měl bych říci,  

že nelze spojit cokoli s čímkoli na jakémkoli pozadí. Někdy se mi stane, že jeden element 

mám na očích rok nebo dva. Vím, bezpečně vím, že bude jednou součástí koláže, ale 

nemohu k němu najít ten příslušný druhý, ty další příslušné. Tady, řekl bych, pramení 

moje radost z této činnosti. Hledání je jejím smyslem a spojování mým blahem.“89 Často 

zmiňoval, aby diváci nebrali jeho koláže příliš vážně. A zároveň, abychom se my 

všichni nebrali příliš vážně. Na druhé straně pro něj bylo důležité věnovat pozornost 

                                                 
86 RICHTER/OPPLOVÁ 2003, 62 
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88 RICHTER/OPPLOVÁ 2003, 27 
89 HORNÍČEK 1995, nepag. 
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tomu, co dělal, ať už šlo o hraní, psaní či lepení koláží. Vždy hledal určitý soulad 

s vazbou na obecenstvo, které jej jako droga pravidelně probouzelo. Vnímal lepení 

koláží jako rozhovor s neznámým čtenářem a nikdy nešlo o pouze jakýsi monolog  

do ztracena. Sám přiznával, že vždy cítil toho, kdo naslouchá nebo se dívá. 

Používal stříhané výstřižky i trhané papírové části, xylografické materiály, 

reprodukce starých mistrů. V rozhovoru pro Lidové noviny se zmiňuje, že zkouší 

akvarely, ve kterých umisťuje barvy do koláží. Do barev kapal alpu na nohy a tím 

získával podklad dojem rozstříkané až roztékající plochy. A jak sám říkal, šlo by to  

i s koňakem, ale výroba by se prodražila.90 

Tím, že se některými náměty zabýval častěji, se lze pokusit rozdělit jeho tvorbu 

do několika skupin. Například cykly Benátky, Torza, Průhledy, Fantom, Přírodozpyt, 

dále nezařaditelné, tvořící všehochuť a v neposlední řadě Cykly barevných her  

a tzv. telefonních kreseb. Snad každý umělec si za svůj život přisvojí motiv, ke kterému 

ve své tvorbě tíhne a zobrazuje jej častěji než jiné motivy. Pro Jiřího Koláře takovým 

motivem bylo jablko. Pro Miroslava Horníčka jednoznačně oko. Tento námět se stal 

opakovaným zdrojem jeho fantazie a mnoha převedení do reálného světa papírové 

koláže. Pro práci režiséra, herce je důležitým bodem kontakt s divákem. Během 

představení nebo vysílání Hovorů H směřovalo na Horníčka nespočetně mnoho 

pohledů. I to mohlo mít nemalý význam pro ztvárnění pohledu oka. V jednom 

z rozhovorů zazněla Horníčkova slova: „Nic krásnějšího není než být na jevišti a mít 

nespočetné páry lidských očí, které tě pozorují, a vědět, že mají i uši a to hlavní,  

to hlavní – tu šedou hmotu mezi nimi.91 Historicky oko vždy patřilo k božím atributům, 

od renesance bývá znázorňováno v trojúhelníku na znamení nejsvětější Trojice, 

primárně je orgánem zraku, znakem bdělosti, prozřetelnosti. Říká se, že je oknem  

do duše. Ve světě dvojsmyslů nalezneme oko v hlavě, oko na punčoše, na pánvi volské 

oko a na noze kuří oko. Jedno slovo, které představuje nespočetně významů a stejně tak 

zobrazení. Na příkladech, které uvádím, bych ráda nastínila, jak významný byl pro něj 

tento motiv a jak výtvarně jej byl schopen uchopit. To se týká i dalších vybraných 

námětů. Zajímavé je sledovat nejen Horníčkovu tvorbu z pohledu námětů, nýbrž  

i vývoje, aneb jak se provedení často opakovaného motivu měnilo v průběhu času. 

 S kolážemi s námětem oka, u kterých známe dataci, se setkáváme poprvé v roce 

1983. Na ukázce vidíme, jako kdyby oko vystupovalo z okrové omítky a zároveň mělo 

                                                 
90 KROPÁČOVÁ 2000, 21 
91 RICHTER/OPPLOVÁ 2003, 12 
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podobu jakéhosi minerálu. Tělo neidentifikovatelné bytosti je tvořeno z drapérie, která 

se jeví jako stvořená z ptačích pírek [12]. Pozadí koláží se bude měnit, ale postava oka  

s drapérií se bude v obměněných verzích opakovat v jeho tvorbě nespočetněkrát. 

 

3.4.1. Oko 

Pohledy I. [13] 

K této koláži napsal Miroslav Horníček následující text. Jeho slovy: „Hledící 

oko má výraz. Skoro vždycky něco vyjadřuje, pokud má co. Známe také pohledy, které – 

i když oči jsou krásné – nevyjadřují nic. Oko, říká se, do srdce okno. Ale tyto oči jsou 

oknem jinam: třeba do sleziny nebo dokonce do střev. Tady máme těch očí dvanáct, 

mohli bychom tedy říci, že patří šesti ženám, ale nejsem si tím jist. Možná, že některé 

okno s tím druhým nesouvisí, že je to seskupení náhodné a nesourodé. Dvě z nich hledí 

jinam, ostatních deset na nás. Zůstane-li oko samo, postrádá poněkud výraz. Ten mu 

dodává přítomnost člověka, který hledí: někdy radostně, někdy užasle, jindy posmutněle 

nebo nechápavě. Těch deset kouká vpřed a tedy v mém případě na mne. Na kohokoli, 

kdo se dívá na ně. V pozadí je mrak. Ten jsem maloval podle skutečného mraku, ale 

tento měnil tak rychle svůj tvar, že posléze z toho vyšla jen vzpomínka na původní 

model. Dvě oči nahoře hledí tak trochu stranou. Jsou to pohledy natolik něžné, že mám 

pro jejich výraz jen dvojí vysvětlení: buď vidí fotografii Roberta Redforda nebo živého 

Jiřího Bartošku.“92 Při bližším prozkoumání koláže zjistíme, že každé oko má  

na obraze svůj protipól. Ta dvě horní, mají doopravdy něžný výraz. A pouze jedno 

z dvanácti, vlevo nahoře, nehledí na diváka přímo. Na okrovém podkladě je vidět, jak  

se nanesená barva rozpíjela a stékala dolů.  

 

Oči [14] 

Podobný námět jako v koláži Pohledy I. použil v této: „Sedmnáct pohledů, 

každý jiný. Nevím, jestli bylo na mne někdy upřeno sedmnáct očí najednou – je to lichý 

počet a jedno jakoby tedy chybělo. Ale ono tam je. Zavřené. Jediné z nich zavřené. Jsou 

chvíle, kdy je na mne upřeno několik set očí. V hledišti. Tady, nepřehlédněte, přitahuje 

právě to zavřené. A právě tak v hledišti. Těch otevřených tam může být pět set. Ale tam, 

kde jsou dvě zavřené, přitahují pohled herce víc než ty otevřené.“93 Na této ukázce, 

vystřiženém podkladu, jsou zachycené oči různých velikostí, tvarů a barev. Některé  
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se vzájemně dotýkají a jiné jsou jakoby zastrčené do prostřihnutého podkladu. Tyto 

průstřihy jsou zblízka znatelné. Zajímavé je, že ačkoli jsou oči vytržené od člověka, 

mají moc na člověka působit a každé vyvolává jiný pocit. Zavřené oko vlevo nahoře 

vyvolává dojem klidu, míru a možná právě té prozřetelnosti.  

 

Dvě postavy [15] 

„Jsou námi zachyceny v horách. Neptejte se, které jsou to hory. Jednak to nevím 

a jednak je to jedno. Doba, kdy se tam tyto postavy zjevovaly (bylo to vždycky první 

úterý v měsíci) jsou tytam. Snímek, který tu zhotovil fotograf Walter Breunensteiger, je 

vzácný. Po několika marných pokusech zjevení zachytit použil konečně citlivější 

materiál a delší dobu expozice či osvitu. Během této doby uvízl levou nohou ve skalní 

rozsedlině a setrval tam zaklesnut po celý týden. Zachránil ho posléze jednoduchý,  

ale účinný nápad: zul si levou botu a došel domů polobos a polomrtev hlady.“94 

V prvním plánu obrazu jsou zobrazeny dvě postavy. Jak už bylo řečeno výše, není 

důvod zjišťovat, co tam postavy dělaly, ani jestli jsou v těch neznámých horách dosud. 

Domnívám se, že právě díky očím jsou tzv. polidštěné a nepůsobí na diváka jako 

prázdné bezduché drapérie. Látka na drapérii, především té menší postavy vpravo 

kontrastuje se skalisky v dálce.  

 

Výjev [16] 

Když si nevěděl rady s názvem, nazval celek – výjevem. „Výjev je to, co se mi 

jeví a co se mým prostřednictvím může jevit i dalším. Je to slovo mnohoznačné a každý 

z dalších si pod ním může představit něco jiného. Tady jsem měl na začátku – a dost 

dlouho – jenom ten kout holých zdí, kde vlevo je něco jako stojan s praporky, ale může 

to být ještě několik jiných věcí. Pak jsem tu nalepil kusy dřev, krejčovskou pannu 

v secesním oblečení a do středu, který se mi zdál prázdný, jsem vlepil oko. Lidské oko. 

Taky jeden z mých oblíbených motivů nebo prvků. Nepřehlédněme koně, který sem hledí 

a zdá se být tím seskupením udiven. Nejsem si jist, zda tu u něj jde o údiv. Koňské 

výrazivo je odlišné od našeho a já třeba nikdy nevím, jestli kůň, před kterým stojím, má 

chuť mě svézt anebo kopnout.“95 Kusy dřev v prvním plánu obrazu mohou představovat 

otáčivé kolo, bílý kůň zleva může mít symbolizující roli. Kůň byl odedávna ctěn jako 

věrný služebník a společník svého pána. Představuje sílu, vytrvalost, nebojácnost  
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a moudrost. Navíc konkrétně bílý kůň bývá považován za znamení vítězného míru. 

Krejčovskou pannu v secesním oblečení nalepil i do další koláže. Zajímavé je, že ji opět 

nasměroval zády k pozorovateli a umístil ji tentokrát na židli.  

Motiv oka použil i v koláži nazvané Mušle. Pozadí tvoří tmavě modré moře, 

které přechází ve světle modré nebe. S černou zemí v prvním plánu kontrastuje čistě 

bílá zavinutá mušle, do které je vloženo ženské hnědé oko zvýrazněné černými stíny. 

Co vše může oko spatřit, zachytil v koláži nazvané Comics. Je to sled třiceti malých 

obdélníčků, skládajících se z různorodých námětů. Převahujícím motivem však zůstává 

oko na bílém, černém nebo červeném podkladě. V další ze svých koláží, 

pojmenovaných Zjevení v lese, poutá diváků pohled postava v bílém rouchu, která  

se zdá být přilepena ke kmeni stromu. Ačkoli se jedná opět o neživou bytost, díky oku  

a gestu přidržení si roucha, získává postava v zasněženém lese lidský výraz. 

Exotický námět oka hledícího mezi dvěma prsty, znatelnou tváří vystupující 

z kúry stromu a v prvním plánu ležícího těla, ze kterého jsou vidět pouze hýždě a nohy. 

Ačkoli se zdají býti lidské, tlapy jsou levhartí [17]. Je zde možná vědomá symbolika 

ženy-levharta, kterou zastávala Toyen. Spojení ženy a Afriky zpodobnil i v dalších 

koláží. Na příkladu této [18], je možné, že zde použil horní část těla a hýždě s nohama 

ponechal předchozí koláži. Žena leží mezi dvěma mohutnými kamenitými hlavami.  

Na první pohled by se divák mohl domnívat, že se jedná o africké sochy, ale je zřejmé, 

že tomu tak není. 

Na další kolážové ukázce jsou zastoupeny tři hlavní motivy: zleva ruka, která  

se objevuje i v cyklu Jindřicha Štyrského Muž s klapkami na očích z roku 1934. Jedná 

se o bromostříbrnou fotografii s nápisem lidský život v obrazech [19]. Dále oko hledící 

na ženu v bílé halence a černé sukni. Na hlavě má čepec, který neodpovídá době,  

ze které dotyčná žena pochází. Za ní se rozprostírá cesta, ale může to být i něco jiného 

[20]. Totožný motiv ruky využil i pro koláž nazvanou Osud [21], kde ji zasadil  

do otevřeného okna. Je tu zaznamenána symbolika čtení osudu z dlaně nebo domněnka, 

že osud máme či držíme ve svých rukách. Pozadí je vystřiženo a je do něj vložena ruka. 

Jestli se jedná o strukturu zdi, nebo nespočetně malých střípků nelze s jistotou říci.  

Do třetice použil motiv ruky, včetně textu Život v obrazech ve své koláži z roku 1996. 

Pohledy II. znázorňují osm pohledů očí, kdy sedm z nich hledí doleva, pouze 

oko nahoře se dívá zpříma na diváka. Pozadí tvoří zemité odstíny okru, hnědi a tmavší 

plochy jsou prosvětleny jakoby žlutými průhledy. Pohledy III. představují dva páry očí 

skládaných nad sebou na barevném mapovitém podkladu, který se jeví jako rozpitý. 
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Hledící dřeva: „Jsme zvyklí spojovat pohled očí s člověkem. A máme v tom své 

zážitky, své zkušenosti. Jinak na nás hledí zubař, jinak revizor v tramvaji, jinak 

prodavačka v obchodě s potravinami, pokud tato na nás vůbec pohlédne. Hledíme  

na sebe navzájem a také my hledíme nejrůznějšími způsoby na různé lidi. 

Nepředpokládáme, že by na nás hledělo něco neživého - například linoleum  

nebo lívanec. Jsme v tom tak trochu krutí a sobečtí. I my přeci hledíme na věci neživé  

a to jinak na linoleum a jinak na lívanec upadnuvší na linoleum. Pokusil jsem  

se vytvořit hledící dřevo. Přiznávám, že tento experiment byl pro mne vzrušující. Spojit 

oko s kusem dřeva je pokus šokující. Pro oko moje i pro ono oko nalepené. A přece to 

není nereálné: kolikrát jsme viděli kus dřeva, který na nás hleděl! Třeba z jeviště.  

Do hlediště. Anebo naopak.“96  

 Opakem Hledících dřev může být oko technické. Dvě oči „umělé inteligence“ 

[22] zasadil do výjevu, který se zdá, že nepochází z naší planety. Vlevo nahoře může 

být motiv vesmíru, či kouřové oblohy, v pravé části je hornina, vyprahlá zem, která  

se svažuje právě k té kouřové obloze. Pohyblivost má na svědomí úhel pohledu krajiny 

v pozadí a zároveň rotující oči, před kterými je postaven kovový plech. 

 V Horníčkových kolážích nebylo oko tvořeno vždy jen z drapérie. Na další 

z roku 1995 je znázorněno oko s ženským tělem držícím kamení s mužem po svém 

boku. Oproti velikosti těla a oka je stojící postava muže v turbanu mnohem menší. 

Zároveň u muže kontrastuje červený oděv oproti černo-bílému celku. O tom, že měl rád 

surrealismus, ačkoli se necítil být surrealistou, vypovídá dle mého názoru tato 

pozoruhodná koláž [23]. Na šedo-růžovo-modrém pozadí se vznáší hlava dívky, 

přestože vypadá jako hlava lidská, je modré barvy a má plasticky nařasený účes ze dvou 

proti sobě nalepených částí. Přímo z hlavy na ni navazuje kus hnědé drapérie, o jejichž 

významu se můžeme jen domnívat. Koláž je cenná i z důvodu autorovy signatury. 

Datum nalepení se shoduje s předchozími a rokem 1995. Po umělecké stránce bych ráda 

vyzdvihla i následující ukázky [24], [25] a [26]. Hlavním poselstvím je opět pohled, oko 

a s ním související oční kontakt v kombinaci s ženou a její krásou. 

 Oko v bytě, konkrétně v obývacím pokoji před televizní obrazovkou a obývací 

stěnou, se kterou dokonce barevně ladí. V obývací stěně je mnoho předmětů, opakuje  

se motiv masky, vázy, své místo zde má i rybí skelet či sbírka motýlů. Drapérie postavy 

hází lesklý odlesk, má kaskádovitě nařasené roucho, které se výrazně k zemi sužuje.  

                                                 
96 HORNÍČEK 1990, 148 
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Až získává dojem Džina z lahve. Je opět podepsána [27]. Pohádkově laděna je  

i následující koláž, tematicky se hodí i do cyklu Benátek. Vpravo je zaznamenána 

gondola, do které se zřejmě chystá nastoupit žena. Obrys jejího těla tvoří dva spuštěné 

fialové pruhy látek, jenž má přehozené přes oko, a které opticky tvoří hlavu. A tím, jak 

je nalíčené, působí velmi rafinovaně [28]. Navíc odleskem hladiny získává celý výjev 

na romantičnosti. V levém spodním rohu ji Miroslav Horníček podepsal.  

 O tom, že zrak a chuť k sobě neodmyslitelně patří, vypovídá i jeden z dalších 

kolážových příběhů, z roku 1996. Jádro obrazu tvoří dominantní rty korálové barvy,  

kdy spodní ret obepíná zelený lupen s poupětem ještě nerozvitého květu a části stonku, 

která míří k jednomu z koutků úst. Zevnitř tohoto lupenu vyhlíží ryze lidské oko světle 

modré barvy. Ze stejného roku pochází výjev s okem hledícím z vyprahlé země směrem 

k blonďaté ženě ve slaměném klobouku. Na vyprahlé zemi přesto roste malý zelený 

keřík. Motiv takto vyprahlé země, ženy a keře použil Horníček i v několika dalších 

kolážích. Například v koláži nazvané Sucho [29], ke které napsal text:  

„Obrázek z jižního koutu Kastílie v době, kdy tato vyprahla. Tehdy sem byl 

povolán známý proutkař Jiménez de Ortega y Martínez z Barcelony, který že nejen 

nenašel kýženou vodu, ale začal vídat nežádoucí jevy. Když se pak večer co večer vracel 

z parného osamění v polích, snažil se svá vidění vyprávět, ale jeho posluchači - nebo on 

sám – usínali, sotva řekl pár vět. Tehdy se rozhod, že pořídí snímek toho, co vídá 

v puklinách vyschlé půdy. Snímky se mu podařily, ale celá věc skončila tragicky: jeden 

z posluchačů, žárlivý Manuel Cortona, ho probodl jen proto, že v jedné z dívek poznal 

svou neteř Mirandolinu, která dle mínění rodiny byla novickou v jednom 

z barcelonských klášterů. (Je to ona tvář vpravo dole.) Znal ji onen proutkař? Anebo šlo 

o podobnost čistě náhodnou? Nevím.“97 

 Říká se, že někdy člověku až zrak přechází. Když se to děje ženě, 

v symbolickém významu, o tom vypovídá následující kolážové svědectví [30]. Hlavní 

hrdinka má schované oči za zlatými mušlemi, ze kterých se sypou malá očka s jasně 

modrými panenkami. K této koláži nemáme zaznamenaný autorův příběh. Nicméně  

je tu jistá podobnost a možnost inspirace koláží nazvanou V souhvězdí Ryb [31] z roku 

1963 od Adolfa Hoffmeistera. Stejně modrá očka mají plující rybičky kolem chlapce  

na obraze. Zájem o xylografické výstřižky reprodukcí, které se začaly objevovat  

v tvorbě Maxe Ernsta, převzal poté Adolf Hoffmeister a často je též využíval Miroslav 

                                                 
97 HORNÍČEK 1990, 42 



 

46 

Horníček. Xylografické koláže představovaly jakousi vzpomínku, odkaz k dílům 

minulým, představám a snům. V kombinaci s modernějšími prvky získávají na novosti, 

avšak neztrácejí punc starobylosti. 

Motivem oka se ve své tvorbě zabýval i Jaromír Funke v cyklu Čas trvá 

vznikající v letech 1930–1934 [32]. Primárně se v něm zabýval snahou o zachycení 

času ve své přítomnosti. Zabýval se stíny, výřezy, často neobvyklými perspektivami. 

Totožný motiv oka použil v několika svých kolážích Miroslav Horníček. V první z nich 

umístil oko na černém podkladě v levém horním rohu, oproti Funkeho verzi ze stínu 

vystupuje ženská hlava a před ní je předsazena ještě ženská postava. Tím, že je koláž 

celkově tmavá, vystupují z ní světelné odlesky oka, části ňadra a ženského boku [33]. 

Ve druhé verzi je oko umístěno na světlém podkladě a za ním je abstraktně zachycen les 

[34]. Námět Funkeho oka musel Horníčka velmi zaujmout, neboť jej použil i v dalších 

dvou ukázkách [35] a [36]. Karel Teige zpodobnil oko jako hlavu éterické lidské bytosti 

vystupující zdánlivě z budovy v koláži určené pro básnickou sbírku Vitězslava Nezvala 

Praha s prsty deště z roku 1936 [37]. V této tištěné montáži sdružoval jednotlivé motivy 

a vztahy mezi nimi. Na příkladu lehce se dotýkajících rukou postavených naproti sobě. 

Díky poznávacímu znamení prstenu a tvaru nehtů vidíme, že se jedná o jednu a tentýž 

ruku jen zrcadlově otočenou. Horní ruka prostupuje obrazem jako rámem a dává 

podnět, že se jedná o obraz v obraze. Dvou klíčů zasunutých do sebe anebo střevíce, 

z kterého je viditelná pouze podrážka s podpatkem. Stejný motiv ruky s prstenem použil 

na frontispise další z Nezvalových sbírek Most z roku 1937. Námět oka a ženství 

zobrazuje Teigeho Koláž č. 40 [38] ze stejného roku, kde jádro tvoří těla dvou nahých 

ženských postav a figuríny s nalepeným srdcem. Všechny tři těla jsou torza.  

Za zajímavé na této koláži považuji až cudné pojetí nahoty. Na mnoha jiných kolážích 

neponechává divákovi volnou fantazii. Zde zakrývá třísla velké černé vejce. Jedna 

z postav drží v pravé ruce housle. Za postavami se rozprostírá předmět, ve kterém vidím 

na první pohled deštník, ale i zde je ponecháno na pozorovateli, co konkrétního 

v předmětu vidí. Nicméně na nás ze středu hledí oko. František Vobecký98 zpodobnil 

oko na své bromostříbrné fotografii s názvem Příliv, Odliv [39] z roku 1936. Oko 

s dlouhými řasami umístil do stříbrné lžičky, která se dotýká černě polstrované 

taburetky a hledí na bělostně ležící torzo ženské postavy. Za tímto výjevem  

se rozprostírá dno moře čekající na příliv, jak už název napovídá. 

                                                 
98 Malíř, grafik a fotograf (1902–1991) jeho fotografie mají blízko ke kolážím, tvořil surrealistické 

 montáže. 
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Miroslav Horníček se podílel slovem na Sportovním kalendáři, který vydalo 

nakladatelství Olympia v roce 1971. V textu Humor ve sportovní fotografii 

poznamenal:  

„Na počátku je vždycky oko. Oko reportéra. A prst na spoušti. A mezi tím okem 

a oním prstem je to největší možné napětí, to nejkratší možné spojení. A před nimi akce. 

Blesková, pouhým okem sotva postřehnutelná a rychlejší než kterýkoli prst, než všechny 

spouště. A v tom to je. Reportér nesmí mít pouhé oko. Pouhým okem vidíme my všichni, 

ale reportér je ten, kdo před námi, za nás a pro nás vidí o něco, o maličko dříve, než 

pohyb nastane. Předpokládá jej. Musí předzírat, řekl bych musí vytušit k čemu  

se schyluje, co hrozí, co kyne. A tento nepatrný zlomek času, toto nadání vidět vpřed, 

vidět, vidět to, co se ještě nestalo, vědět, že se to stane a současně s nastavším už toto 

zaznamenat, to je specifické nadání, kterého je třeba reportéra. To není náhoda, to není 

pouhé zaznamenání jedné či několika z vteřin boje, závodu, zápasu. To je výběr. Nelze 

zachytit cokoli, je nutno sdělit vrcholy. Rozbíhající se atlet je méně než tentýž atlet nad 

laťkou. Samozřejmě: i v tom rozběhu je už – a třeba jen v očích – síla příštího skoku  

a dramatické odhadování výšky i vlastních sil, ale tady nám nejde o výšku laťky,  

o rekordy. I v nejlítějším boji nastane okamžik úsměvu, kratičkého smíchu. Vpád 

nepředvídaného přerušení napětí humor zablýsknut střed zápolení a je to blesk na časy, 

na dobré časy, jako vždycky, kde zazní lidský smích. A tyto záblesky tu chceme ukázat. 

Protože i v tom je reportér pro spěch času a jeho schopnost vybrat z proudu okamžiků 

ten. A když pak jednoho dne něco padne do oka – a reportérům tam něco padá – zbude 

jen jedno oko a to musí stačit. Říkáme tomuto snímku: jednooká zrcadlovka. Jednooká 

zrcadlovka jednookého reportéra. Ale pravdou je, že v tom jednom zbývajícím jeho oku 

je tisíc pouhých očí našich, pro jejichž radost on vidí svět sportu.“99 

 

3.4.2. Ženy 

Žena znamenala pro Miroslava Horníčka zázrak, zjevení, poezii. Na otázku, jaké 

ženy má rád, odpověděl:  

„Mám rád ženy drobných postav. Malé. Útlé. Proto jsem si jednu z nich vzal. 

Neříkám, že pouze pro to, ale jeden z důvodů to byl. Mám prostě rád malé ženy. Některé 

důvody jsou zcela subjektivní a pro mnoho lidí směšné: Tak za prvé, malá žena dodá 

domovu útulnosti, kráčí-li z pokoje do pokoje, mám pocit, že bytem se pohybuje 

porcelánová cukřenka. Znám ženy, které při vstupu vyplní dveře, děsí mě jako laviny. 

                                                 
99 Úryvek z textu Miroslava Horníčka pro sportovní kalendář 1971 Humor ve sportovní fotografii. 
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Jsou ženy, které se ženou bytem jako kulové blesky nelze je ani přehlédnout,  

ani sledovat. Jsou hned zde, hned tam, a jejich přesuny nemají v sobě víc logiky než 

přesuny kulového blesku. Jsou nevypočitatelné, pokud by vůbec někdo uvažoval o tom 

vypočítati něco o jejich hmotnosti. Jsou ženy masivní a nehybné jako pohoří, dá  

se o nich mluvit jen v termínech zeměpisných a popisujete-li třeba jen sám sobě jejich 

existenci v bytě, musíte mluvit o tom, odkud až kam sahají. Je dobré sedět v křesle jako 

paša a požadovat od drobné ženy malé úsluhy jen proto, abychom viděli, jak vstává, jde, 

mizí ve dveřích, vrací se, kráčí k nám, usedá a za chvíli znovu vstává, protože jsme  

si zamanuli požádati o sklenici vína nebo o lžičku a trochu povidel a znovu kráčí, jak 

jsem již řekl, jako porcelánová cukřenka, což je jako každé přirovnání skoro přesné. 

Vidíte-li malou ženu, jak táhne po ulici velkou igelitku s nákupem, začnete uvažovat,  

zda byste ji nechtěl pomoci, což u ženy robustní vás ani nenapadne. Malá žena člověka 

povznáší, chtěl by ji chránit před nějakým nebezpečím, poskytovat ji oporu a s mečem 

v ruce eventuálně – ovšem obrazně – stát po jejím boku. Jitka určitě byla malá, nejen 

proto, že se vešla před Břetislava do sedla, ale pro sám nápad a fakt únosu. Její útlost 

mohla dodat tak velkou sílu, aby unikl strážným a přesekal řetězy. Mohutná žena v nás 

může probudit různá pomyšlení, ale nikdy pomyšlení na únos. Ženu velkou a silnou 

bychom v žádném případě unést nechtěli a ani nemohli a malá žena nás zvětšuje  

i mravně. Činí z nás rytíře, což je pocit původu feudálního, ale přijatelný i pro muže 

pokrokové.“100  

V jeho slovech spatřujeme, že žena hrála a hraje velkou roli ve všem. Ženu 

zachycoval oblečenou i nahou, historickou i současnou. Ve vztahu k muži zamilovanou 

i osamělou, v sourozeneckém vztahu blízkost dvou a více sester. Nahlíží na ženu jako 

součást přírody. I výjevy očí, o kterých jsem se již dříve zmiňovala, jsou ryze ženské. 

Zajímavou symboliku můžeme spatřit v kolážích, kde je žena zachycena v trezoru. 

Často se jedná o trezor umístěný hluboko v horách, neboť kam jinam opravdovou 

vzácnost, poklad bezpečněji ukrýt? Z cyklu Trezory uvádím koláže s názvem Poklad 

v horách, Trezor I., Trezor II. a Ptáci v trezoru. O Pokladu v horách [40] máme 

k dispozici autorův výklad:  

„Ani nejlepším znalcům světových hor se nepodařilo zjistit, o jaké hory na tomto 

snímku jde. Mohly by to být Kordilliery, ale na druhé straně jsme si jisti, že to nejsou 

Jeseníky. Výrobcem trezoru je jistá vídeňská firma, která mezitím krachovala, když její 

                                                 
100 RICHTER/OPPLOVÁ 2003, 20-21 
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zákazníci zjistili, že jejich výrobky nemají zadní stěny. O ženě v trezoru můžeme říci,  

že je – vzhledem ke sněhu v okolí – dost nevhodně oblečena. Největším pokladem 

hraběte Marcela de Boildieu, jak říkával, byla jeho žena Marie Luisa. Když opouštěl 

některý ze svých zámků, zamykal všechny jeho vchody, ale protože zámků měl šest, 

stávalo se mu, že uzamkl ten, ve kterém jeho žena právě nebyla a nacházel ji pak  

na jiném – ze všech stran otevřeném. Jeho paměť vůčihledně slábla a když ve svých 

třiadevadesáti letech zjistil, že není schopen vybavit ani první čtyři číslice Ludolfova 

čísla, propadl panice a dal pro svou ženu zhotovit trezor, který umístil na jeden 

z vrcholů jistých velehor. To, co na obrázku vidíme, je jen horní část celkového pobytu, 

jen vstupní brána, ostatní bylo pod zemí. Tady měla hraběnka klavír, knihovnu s devíti 

svazky, opékač na topinky a herbář. Snímek byl pořízen v den jejích pětatřicátých 

narozenin, kdy jejímu muži bylo sto dva. Od trezoru, kde pobývala, byl jenom jeden klíč 

a jeden paklíč. Klíč měl hrabě, paklíč pak jistý poručík od husarů. Při jedné ze svých 

návštěv si otevřel svým paklíčem a tento omylem nechal trčet v zámku. V té chvíli sem 

dorazil hrabě a když zjistil, jaká je situace uvnitř, uzavřel trezor na dva západy.  

Na jeden západ svým klíčem a na druhý západ paklíčem důstojníkovým. Sám pak skočil 

– nebo spadl – do blízké propasti, která od té doby nese jeho jméno.“101  

Vysvětlení, proč sázel trezory mezi skaliska poskytl v textu jedné z koláží Ptáci 

v trezoru:  

„Zdá se, že v mých kolážích se začínají objevovat cykly. Oko odněkud zírající, 

kameny odjinud jinde se vznášející a trezory v krajině. Nepochybuji, že teoretik by to 

zdůvodnil a že by našel nějaká hlubší vysvětlení tohoto jevu, vycházeje přitom z posunů 

a zvratů v mém psychickém světě, ale ono je to jednodušší. Cyklus trezorů vzniká proto, 

že jsem získal celou řadu jejich obrázků. A protože principem koláže je spojování prvků 

nesourodých, stavím je do krajiny, kde trezor se obyčejně nevyskytuje.“102 

V dalších ze svých koláží přirovnává ženu či dívku ke krajině. Krajinu 

komponuje jako dívku, vyhlížející zpoza skal a zároveň personifikuje celek údolí a dole 

tekoucí říčku. Na ruce dotyčné dívky sedí ptáček a očima spolu komunikují. V krajině – 

žena tematicky navazuje na krajinu – dívku. Ze slov Miroslava Horníčka je zřejmé,  

že nejde o pouhou charakteristiku:  

„Jsou krajiny, které nabídnou jedno a krajiny, které poskytnou druhé. Jde o to 

zahlédnout to či ono a jsou mnozí, kteří obojí přehlédnou. Krajina je pro ně prostě 
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krajina a odmítají její propojení figurálním motivem. Jejich škoda. Já vystřihuji, jak 

vidím a spojuji, jak je mi veleno. Zevnitř. Chystám celý cyklus propojený postavami  

a ještě přesněji: cyklus krajin, jejichž charakter je postavami určován nebo aspoň 

zdůrazňován. Vidím totiž taková místa.“103 Postavy žen, vsazených do krajiny, mají 

určitou podobnost s fantomy, které rovněž zakomponovával do vodorovných nebo 

svislých krajinných výjevů. Propojení ženy s krajinou a zároveň s pohledy mnoha očí  

i dalšími částmi lidské tváře využil ve své koláži Smrt paličkářky z roku 1978 Jiří 

Kolář. Ústřední motiv tvoří žena, vystupující z krajiny, kterou obklopují skaliska. 

V ruce drží psací potřebu, z tohoto důvodu se na první pohled může divákovi zdát,  

že části obličejů, vznášejících se okolo ní – očí, nosů, rtů, vlasů a vousů domalovává 

právě dotyčná žena starých časů. 

Tvář dívky za závojem Miroslava Horníčka pravděpodobně zaujala, neboť ji 

zahrnul minimálně do dvou svých koláží. Jedna z nich je nazvaná Dvě hlavy [41], 

hlavním motivem je dřevěná hlava z části zakrývající dívku za průhlednou záclonou 

s třemi dominantními květy. Na rozdíl od dřevěné hlavy, která může být pouhou 

maskou s knoflíkem v ústech a modrým límcem od košile, žena se dívá na diváka 

zpříma. Její pohled je melancholický a dotyčný závoj ji neubírá na kráse. Naopak díky 

němu a vedle dřevěné sochy působí křehce a zranitelně. Na druhé koláži je zachycena 

stejná dívka, tentokrát není znatelná její celá hlava, neboť je před ni předsazeno pozadí 

[42]. Když se podíváme blíže na strukturu obrazu, zjistíme, že hlava se závojem 

obsazují druhý plán. V prvním plánu je šrafované pozadí, působící jako perokresba, kdy 

v levém horním rohu je nastíněn jakýsi strom či rostlina s kořeny a naproti, v dolním 

pravém rohu, to vypadá na sedící postavu otočenou tváří k dívce za závojem. Koláž 

pochází z roku 1996 a je signována autorem.  

Opakovaným námětem se stala Leda s labutí, Zrození Venuše, Adama a Evu 

nebo jejich vyhnání z ráje. Zaznamenával ženy opeřené, které mají tělo pokryté pírky, 

letící ženy. V mnoha svých koláží lepí v blízkosti ženy mušle či motýla, ať už jednoho 

nebo více. Motýl v sobě nese symboliku přerodu, prchavé krásy. Takovým příkladem je 

zachycení ženy, nad jejíž hlavou je umístěn motýl nebo můra. Například v Indii je 

motýl symbolem duše, v křesťanství se stal symbolem vzkříšení lidské duše. Ke koláži 

nazvané Můra [43] napsal Miroslav Horníček popis, díky kterému víme, o koho  

se jedná. Zdánlivě, jak jinak:  
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„Několik let se pokoušel fotograf Albert Puchmajer získat snímek obří můry, 

která se vyskytuje pouze v Patagonii. Chodil po zdejších horách i zdejšími údolími, 

často sám převlečen za můru, ale marně. Obří můra, kterou chtěl vyfotografovat, má 

dokonalý čich a jeho pomocí vždy rozeznala Puchmajera od jiné můry. Albert pak 

použil sestřenky, která se živila jako modelka v Riu a tajně jí pomazal hlavu fíkovou 

zavařeninou, což je milovaná pochoutka zmíněné můry. Sestřenka Božena pak usedla  

na kraji moře a podařilo se: obří můra usedla na její čelo a inhalovala zavařeninu. 

Zprvu se spokojila s inhalací, později začala pojídat. A snímek byl hotov. Zájemcům  

o můru sděluji: je vystavena v muzeu v Riu. Zájemcům o Boženu: už je ve výslužbě  

a ve stejném městě má trafiku.“104 

Své neopomíjené místo získaly sestry, především sesterská dvojice pojmenovaná 

Matylda a Klotylda Wintersteinerovy. Objevily se společně v mnoha kolážích  

a v různých scenériích. Například v tomto podivném a skličujícím prostředí. Slovy 

autora ke koláži nazvané Sestry [44]:  

„Nevíme, zda se tady ocitly skutečně nebo jenom ve snu, ale jsou tam a nejen 

ony, ale i my žasneme nad bizarností té končiny. Sotva se můžeme orientovat v té změti 

a taky ony, jak to tak vypadá, jsou dokonale zmateny. Zatímco Matylda (vpravo)  

se rozhlíží, Klotylda (vlevo) je zasmušilá. Není to náhodný psychický stav té chvíle, 

takové prý byly vždycky. Zatímco Matylda (vpravo) se rozhlížela po celý život, Klotylda 

(vlevo) přijímala zasmušile všecko, co jí potkávalo. Přes všechno rozhlížení zůstala 

Matylda (vpravo) neprovdaná, kdežto Klotylda (vlevo) se provdala celkem pětkrát. Měl 

bych něco říci o prostředí, které je obklopuje, ale nemohu se zbavit pocitu, že je to 

mořské dno. Vlevo dole je dokonce rak.“105 Stejně tak se může jednat o prales 

s cizokrajnou květenou a živočichy. Díky šatům, a především obličejům sester, lze 

nalézt shodu námětu s dalšími Horníčkovými kolážemi. Sestry znázornil  

i v geometricky zaměřené koláži. Na bílý podklad nalepil tři černé obdélníky a opět 

sesterskou dvojici, kterou šestkrát naklonoval. Dívky mají na sobě bílé košile  

a specificky dlouhé kudrnaté vlasy. „Podle podoby by se dalo tvrdit, že jde  

o dvanácterčata, ale je tu přece jen patrný rozdíl věkový a tak se kloníme k myšlence,  

že jde o dvoje šesterčata. Ne. Sestry jsou dvě, ale šestkrát. To znamená dvanáct dívek  

a mezi nimi jakási malá přítomnost noční oblohy. Jako příslib snu o dvanácti dívkách. 

Anebo o dvou? Některé, jak naznačuje perspektiva prostoru, jsou blíž a jiné dál. Taková 
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je povaha a schopnost snu: blízké se vzdaluje, vzdálené se blíží, dívky beznadějně 

stárnou a noční obloha nám věrně nabízí stejná souhvězdí. Buďme pokorní před tím 

vším.“106 Geometricky vypodobnil i bratry Viléma a Julia Meinheimlovi. Jeden byl 

magistrem a druhý učitelem. Jejich snímky byly vzaty z náhrobku. Nejsou osově 

souměrní, neboť oba bratři hledí stejným směrem. V tomto případě lze hovořit  

o bratrovi s hlavou nahoře a bratrovi s hlavou dolů nad zemí. Nevíme, který z bratrů je 

Vilém a který Julius. Vedle sebe mají tanečnici zachycenou při skoku. Tím, že ji není 

vidět do tváře, se může jednat opět o jakousi postavu ženy-fantoma.  

 

3.4.3. Nezařazené 

Pro řadu svých koláží použil historické fotografie, které mají prvorepublikový 

nádech. Na jedné z koláží k sobě umístil Věstonickou Venuši, ženu vznášející se – 

možná symbolizuje bohyni, nad lesem v bílém šatu a ženu současnou, oblečenou  

do bílých volně kaskádovitých šatů. V roce 2001 použil Ernstův výjev Stohlavé ženy 

otevírající svůj vznešený rukáv z roku 1929. V koláži Ořech pro Popelku [45] je 

znázorněna starobylá skříň se dvěma hořícími svíčkami. Domnívám se, že se jedná  

o symboliku času – dokud svíce hoří, máme čas a postupně se nám krátí, jak knot hoří. 

V levém horním rohu koláže drží ruka vlašský ořech. Inspiraci tohoto zobrazení 

můžeme nalézt v jednom z olejů od Maxe Ernsta. Jedná se o obraz Oidipus Rex z roku 

1922 [46]. Na rozdíl od Horníčkovy koláže je zde ruka proťatá kovovým předmětem  

a vlašský ořech šípem. Tento surrealistický obraz v sobě nese několik významů, 

například, že za rozřešenou hádanku se platí fyzickou bolestí, je tu možná úvaha  

o podobnosti ořechu a oční bulvy, z ptačí dvojice vidíme pouze část těl - to evokuje 

uzavřenost těla znemožňující pohyb a neodvratnost osudu. Je známo, že Maxe Ernsta 

zajímal Oidipovský komplex ve vztahu k otci.107 

 V následující ukázce je zachycen historický portrét muže v paruce, před ním je 

prolážovou technikou vypodobněna jakási stařena a muž zakrývající si tvář přehozenou 

látkou přes hlavu. U postavy stařeny [47] vidíme jasnou inspiraci tvorbou Jiřího Koláře. 

Stejně tak v ptačí koláži [48], na které je zachycena dvojice a tři ptáci odlišných barev. 

Ornitologií moderního umění se Jiří Kolář zabýval do hloubky, neboť v ní našel další  

z variačních možností. Vytvořil nespočetně prolážových úkazů, ve kterých propojoval 

přírodu a umění. U mnoha ptačích a motýlích cyklů docházelo k prostoupení dvou 
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reprodukcí: „skrze každého prosvítalo cosi jiného a věci začaly mluvit jinou řečí.”108 

Stejnou techniku použil Miroslav Horníček ve své proláži, kterou nazval Krajina  

v hlavě. Ženská postava symbolizuje průhled do krajiny, uprostřed tváře je umístěn bílý 

motýl. 

Pro kolážovou techniku je charakteristické kombinovat moderní náměty  

se staršími. Známé tváře propojovat s bezejmennými. Inspiraci deskovými portréty, 

osobnostmi z barokního období se projevila na koláži, kde jsou v pozadí zachyceni 

synové hraběte Václava Josefa Lažanského včetně jejich učitele, na portrétu vlevo  

a vpravo je vypodobněn malíř Christian Bentum, který je autorem portrétních 

deskových obrazů v hlavním sále Manětínského zámku na severu Plzeňska. Horníček 

ponechal viditelnou i část hlavy hraběte a před ni umístil jakousi hraběnku a do úplného 

popředí mládě bílého tuleně [49]. Naopak na dvou z dalších svých koláží vzdal hold 

surrealistickému malíři Giorgiovi de Chiricovi, jehož tvorbu měl v oblibě. Na otázku 

proč? Odpověděl:  

„Mám rád jeho obrazy. Ve své knížce Vyznání jsem řekl, že vkus může být a má 

být protikladný a že mám rád některá díla realismu a některá díla surrealismu, zatímco 

jiná díla těchto dvou směrů rád nemám. Jsou na nich části Chiricových obrazů 

uprostřed jiného prostředí, tak jak se mi tyto jeho prvky často objevují při procházkách 

Prahou nebo v lese. A stejně, jako se mi do různých prostředí promítají obrazy praotce 

mých koláží – Maxe Ernsta. Dámu, která je na jedné z těchto koláží - byť rozstřižená - 

neznám. Vím jenom, že se jmenovala Lucretia de la Signora a že v jejím životě sehrál 

významnou roli jed. Nevím ovšem, zda byla otrávena nebo někoho otrávila. Na druhé 

koláži je rukavice. Gumová. Nemohu za to ručit, ale myslím si, že ji Mistr Chirico 

navlékal vždycky, když si omýval paletu.”109 Ústřední motiv tvoří dvě mužské sochy, 

jedna z nich má na nose nasazené tmavé sluneční brýle a z nebe se snáší zmiňovaná 

červená rukavice. Vše je zakomponováno do skalního prostředí s protékající řekou  

a zelení. 

 Svou kapitolu v Horníčkově tvorbě mají náměty torza. Do několika svých koláží 

nalepil postavu jakési nespecifikované bytosti, ze které vykukuje sklíčko a nožička 

brýlí. Z pod kápi vyčuhuje svraštilá ruka. Toto vyobrazení se objevilo minimálně  

ve třech jeho koláží. K některým námětům se vracel častěji a přistupoval k provedení 
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podobně jako například u mnoha svých kolážových Pohledů. U torz je tomu naopak. 

Hmatatelně z nich cítíme všehochuť provedení. Jeho slovy:  

„Torza jsou dvojího druhu: jednak je to něco, co bylo původně celé, ale čas 

anebo lidská zloba to učinila jen částí původního celku – nebo je to něco, co bylo už 

necelé zamýšleno a vytvořeno. Sochař si řekl už před prvním hmatem: udělám torzo. 

V koláži je to zase jiné: tam mohu z neporušeného celku udělat torzo pomocí nůžek. 

Všimněte si prosím, koláží pod názvy: Torzo III. a Torzo IV. Kdybyste znovu vystřihli 

část postavy – tedy Torzo IV. – a přiložili je správně k Torzu III., viděli byste původní 

celek, který je kompletní – až na nos té postavy, který nebyl mnou ustřižen, ale někým 

uražen. Většina poškozených soch přichází nejprve o nos. Kdyby se materiál 

z uražených nosů na řeckých sochách dal dohromady, vznikla by nová Akropole. Torzo 

I. není torzem ve smyslu sochařském. Je to, pokud tak vidím, krejčovská panna, takže 

chybějící hlava, ruce i nohy tu mají svůj praktický význam. Je to torzo účelové. Tím,  

že jsem spojil s pozadím patrně technického charakteru, jsem vytvořil jakýsi 

kontrapunkt (protibod) mezi motivem, který obdivuji a motivem, který nechápu. Torzo 

II. už se vyskytuje na jedné z mých koláží. Říkám to sám, abyste si pak nemysleli, že to 

byl váš postřeh. To ležící torzo leží i na koláži nazvané Konec epochy. Tady je jinde  

a z toho vidíte, že leží-li totéž jinde, nemusí být a není to totéž. Ostatně: to je princip  

a smysl koláže. Vzít něco a spojit to s něčím, aby vzniklo něco třetí. Takové je i Torzo V., 

kde se ani tak hrubý materiál jako je pytlovina, není schopen zatajit tak něžnou 

skutečnost, jakou je ženské tělo. Jinak je tam kdeco.“110 Zaujala ho slova Edgara Allana 

Poea: „…často se stane, že ze spojení dvou prvků vznikne nový produkt, který už 

v ničem nepřipomíná vlastnosti jedné z obou nebo dokonce obou složek.“ 

 Ke koláži Obrázek pro čtyři ruce [50] se váže text:  

„Všimněte si, že ty čtyři ruce vyčnívají všechny zpoza něčeho. Odněkud se noří, 

což je spojuje, ale jinak je každá z nich zaměstnána jinak. Ta horní vypadá jakoby 

spolkla pokrm, ale chybí tu nejen on, ale i slánka. Druhá míří. Nevíme čím a na co. 

Mohl by to být revolver, ale už na druhý pohled chápeme, že ten to není. Sám nehledám 

jasný výklad a prosím ty, kdo by mi jej chtěli poskytnout, aby tak nečinili. Mezi mnoha 

věcmi, jejichž účel znám, je dobré aspoň někdy tápat.“111 Ruce v prostoru zachycoval  

i Max Ernst. Na příkladu jednoho svého oleje Dveře z domu Paula Eluarda z roku 

1923. Autor zachytil tři ruce, každou jinak barevnou. Dvě se dotýkají dveří, třetí  
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se vznáší nad dveřmi na zdi. Eva Petrová, autorka textu Stohlavé identity Maxe Ernsta, 

zmiňuje význam těchto tří rukou či jedné ve třech funkcích, kdy kreativní ruka otevírá 

dveře ke skrytým významům. Právě to se stalo oduševňujícím pojítkem malíře  

a básníka, Ersta a Eluarda.112  Miroslav Horníček zdvojoval motivy, použil jednu 

postavu a za ni nalepil úplně stejnou. Popřípadě pokud zobrazil muže a ženu, nalepil 

vedle ten samý výjev.  

 

3.4.4. Benátky 

Koláže s tímto názvem patří rovněž do početné skupiny zastoupení.  

Pro Miroslava Horníčka byly Benátky samy o sobě koláží:  

„Setkává se tu jedno s druhým, páté s devátým, a zahneme-li za roh, můžeme  

se ocitnout v jiném století, můžeme dokonce potkat sebe sama, jak jdeme proti sobě. 

Benátkami se nemá chodit s plánem v ruce, Benátkami je správné se toulat. Bloudit. 

Nechat se mást, ztrácet cestu a dát se jinudy, to, co mám tady na své koláži se tam 

vskutku objevuje, nad lagunou můžeme spatřit oblak nebo zdivo s ženskými rty, nic nás 

tu nemůže překvapit, je to město sen a kterákoli z koláží je věrným obrazem Benátek.  

A nad každou z nich slyším hlas Mistra Eduarda Kohouta, když hrál Lelia v Benátské 

maškarádě: 

„Buďte navždy pozdraveny, 

noci, loutny, sny a ženy, 

piazzetto, hvězdné vody 

dokořán vždy pro náhody!“ 

Arivederci, Venezia!113 Zachycoval benátské kanály, architekturu, mosty přes řeku  

pro pěší, plující gondoly. Motiv dvou totožných žen v bílých parukách a růžovo-bílých 

šatech, pravděpodobně baletek několikrát zopakoval [51]. V Benátkách I.  

se synchronizovaně dvě z nich vznáší nad jedním z benátských kanálů. V Benátkách 

VII. jsou přiblížené více z blízka a za nimi je znázorněna architektura s mostem  

a pod ním gondolou s pasažéry. Na další z benátských koláží je zachycen kmen stromu, 

který  

je tvořen z několika částí. Ve výsledku jednotlivé části utvářejí dojem jednotného celku. 

Mnohé z těchto obrazů působí tajemně až strašidelně. Díky postavám panenek  

s bělmem v očích a minimálně v jednom případě i torzem jedné z panenek. Miroslav 
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Horníček neopakoval pouze námět baletek, nýbrž jednu konkrétní panenku využil  

i v koláži, ve které je hlavním námětem oko jako organ zraku.114 V těchto kolážích je 

použito tmavších odstínů v pozadí.  

V jedné z výtvarných her z roku 1998 použil výjev benátské gondoly na řece  

s výhledem na tamní architekturu. V gondole sedí dva muži v saku a kalhotách, vedle 

nich sedí indiáni oblečeni do svého typického světle hnědého oblečení a zdobenými 

péry na hlavě. Za nimi stojí ještě jeden muž v obleku, který ukazuje kamsi do dálky. 

Vepředu i vzadu jsou zachyceni gondoliéři. Na první pohled se zdá jasné, že se příběh 

neodehrává v současnosti. Ať už podle oblečení či špinavé řeky všude okolo. Tomu  

by mohlo napovídat i příčné roztržení obrazu na dvou místech uprostřed koláže. 

Výsledkem jsou dva pruhy ve středu, díky kterým je vidět průhled na mořské dno. Rok 

poté v další ukázce představuje opět pohled na benátskou krajinu, architekturu, sedící 

dvojicí v gondole a kormidlujícím gondolierem. Nepřehlédnutá je zde mohutná sova 

sněžná zabírající značnou část obrazu. Za ní je portrét sedícího bělovousého muže  

s obsáhlou knihou. Za sebou má rozevřen baldachýn, skrze který je vidět vyprahlá 

krajina na obraze. Benátské cykly působí jako divadelní scény s připravenými 

rekvizitami, ve kterých se zrovna odehrává jakési představení. 

 

3.4.5. Přírodozpyt a postavy tvořené z anatomických slovníků 

Dalšími z často opakovaných námětů se staly většinou černobílé anatomické 

části těl. Do svých koláží je vlepovalo několik výtvarníků, například Jindřich Štyrský 

v koláži nazvané Koupání, Manželství z cyklu Stěhovací kabinet z roku 1934. František 

Gross v koláži Pan Daguerre, vytvořené 1934–1935. V Koláži č. 50 z roku 1938 použil 

Karel Teige místo lidské hlavy pánevní kostrč. Adolf Hoffmeister ze skeletů vytvořil 

anatomické postavy v roce 1966 pro svůj Nový anatomický atlas. Jednotlivé části „těl“ 

mají na sobě zaznamenané drobné číslice, rovněž v koláži nazvané Řeznictví s lidskými 

vnitřnostmi z roku 1973. Ve stejném roce zobrazil celou lidskou postavu, na které je 

zachyceno svalstvo, na koláži Poslední barva bude červená. Postava je k divákovi 

otočena zády a hledí na malý červený čtvereček zhruba uprostřed koláže.  

V Horníčkových kolážích Zděšení, Setkání u potoka nebo Průhledu člověkem  

se setkáváme s anatomickými prvky lidského těla. Právě k Průhledu člověkem  

se vztahuje následující text, který nám vysvětluje i nevysvětluje, kdo a proč je zachycen 

na kolážovém obraze:  

                                                 
114 Popisem a charakteristikou koláže se zabývám v podkapitole 4.4.1. Oko. 



 

57 

„S tímto číslem vystupoval plných dvacet let jistý Albín Pěnice. Pomocí 

prazvláštního osvětlení, kdy mísil roentgenové světlo s několika petrolejovými lampami 

a infračerveným zářením, působil náš člověk ve stanu, který býval vytopen a vyprodán. 

Náš obraz ho zachycuje před kamennými deskami, kterých někdy užíval, aby lépe 

vynikla stavba těla. V horní části se pak střídaly jednotlivé části jeho osoby, což v tomto 

případě je jeho srdce. Projel tak mnoha zeměmi Evropy, Ameriky a Asie, aby posléze 

zemřel při svém prvním vystoupení v Austrálii, když jedna z petrolejových lamp  

se vzňala a tamní požárníci zatím hasili požár v buši.“115 Zvířecí trakt je zachycen  

na koláži nazvané Kytice [52]. Autor zde propojil barevné srdce stvořené z květů, 

v jehož středu je zachycena jásající žena pravděpodobně se svou dcerou a hned vedle 

námětu zasadil výjev dobytčího nitra. Vystřižené srdce by mohlo být z díla Kláry 

Trnkové. K této ukázce vznikl charakteristický výklad, díky kterému můžeme 

porozumět tomu, co má společného srdce s nitrem:  

„Nevíme, co letí povětřím – kytice nebo část zvířecího nitra? Obojí se tu setkává 

a i když nitro je více vzadu, nemůžeme z toho soudit na jeho subalterní funkci. V kytici, 

všimněme si, je jásající žena a neméně jásající dítě. Nevíme odkud a kam ona kytice letí, 

zda je vržena někým nebo si letí jen tak. A nemusíme o tom přemýšlet. Je to výraz 

půvabu, vůní a něhy. Můžete se ovšem ptát, proč jsem vedle ní umístil ono nepěkné,  

ale přesné zobrazení z dobytčí anatomie. Odpovím, že se mi prostě zachtělo a že to byl 

právě onen kontrast, který mě lákal. Vím, že to není vysvětlení dostatečné, natož pak 

omluva. Líbí se mi, že k tomuto absurdnímu setkání dochází před stěnou domu, který 

byl, jak to tak vypadá, právě zasažen šrapnelem. Dokonce si myslím, že ony dva objekty 

– nitro a kytice - se zjevily právě ve chvíli zásahu a že trvaly jen při něm. Doprovázely 

střelnou ránu a zvuk drolícího se zdiva. A realita? Mohu sdělit, že šrapnel, či co to bylo, 

pronikl do bytu listonoše Evžena Müllera, ale způsobil jedinou škodu: rozbil akvárium, 

kde zahynul párek rájovců. Sám Müller vyvázl živ a zdráv, když v oné chvíli právě 

odevzdával doporučený dopis na opačném konci města. A přece: ženě, které ten list 

odevzdával, jistá Paula Tattermuschová, si ho později jednak vzala za manžela a jednak 

ho při šestém výročí sňatku utloukla paličkou na maso.“116  

Námět sester, Elisabeth a Kathrin Blumenfedrových ze Šlesvicka Holštýnska 

v koláži nazvané Trapnost ukazuje situaci, kdy se mladé ženy, podle oblečení z lepší 

společnosti, setkávají s něčím, co se jeví jako trávicí trakt. Podle autora vidíme na obou 
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ženách značné rozpaky a snahu o přehlédnutí živočišného objektu. O námětu můry 

sedící na ženské hlavě jsem se již zmiňovala. Opět se jedná o námět, který se objevil  

i u Štyrského v koláži Lautréamont z roku 1939, na které je vyobrazena svalová hlava  

a na ni sedící motýl. Takto sedící hmyz zachytil Horníček ve dvou svých kolážích  

Pod vodopádem I. a II. V prvním případě sedí na hlavě opici, ve druhém případě  

na mužské hlavě. Anatomické části těl zasazoval buď do reálné krajiny, většinou do hor 

či pralesa nebo abstraktní barevné krajiny. 

 

3.4.6. Ostatní výtvarné hry 

Podobně jako Jiří Kolář i Miroslav Horníček tvořil kolážové objekty. V jeho 

pozůstalosti byla nalezena kolážová kraslice, polepená náměty vystřiženýma očima.  

Za jakousi rušičku klidu lze považovat závěsný objekt [53], tvořený několika 

pohyblivýma rukama, pospojovanými provázky. Každá ruka je zachycena v jiném 

gestu, a tak nejen díky proudícímu vánku směřuje každá z nich jiným směrem. Možnou 

inspiraci lze shlédnout v ilustraci k Alence od Adolfa Hoffmeistera z roku 1971. Černou 

tuší zachycené ruce míří do všech světových stran a ukazují různá gesta znakové řeči.  

Další kapitolu výtvarné činorodosti představují telefonní kresby. Jak je patrné 

z dochovaných materiálů, když Miroslav Horníček vedl delší telefonický hovor, 

šrafoval si na kus papíru výjevy a poté se k nim vracel a upravoval. Za velmi zdařilou 

ukázku považuji hlavu dívky [54] z roku 1982. Některé z nich ponechal černobílé, jiné 

vybarvil. Pozoruhodné je, že i v těchto výtvarných projevech – abstraktních obrazech je 

patrné použití motivu oka, dřevin, přírodnin, drapérií a jakýchsi fantomů. K jedné  

své telefonní kresbě nazvané Lupen [55], napsal komentář:  

„Ten lupen a spodek obrázku jsem vystřihl. Kolem je to nakresleno, pokud jste 

ochotni to nazvat kresbou. Já vím, že kreslíme – máme kreslit – vždycky něco. Ale tohle 

něco není, tohle není nic. To je to, čemu říkám telefonní kresby. Vznikají tak: někdo mi 

volá. Chce hovořit. A to vždycky nebo obyčejně, když já hovořit nechci. Leč přístroj není 

možno odložit. Vezmu tedy kus papíru a začnu si jen tak črtat. Naslouchám volajícímu, 

ale v tom svém čárání už jsem někde jinde. Tak se stane, že na otázku, jestli 15. června 

budu mít čas, odpovím: už je to lepší. Až na ty nohy. Tak vznikne něco, co je jakýmsi 

pozadím pro příští práci. Podklad, základ. Ale je to lepší, než při takovém rozhovoru 

kopat do nábytku.“117   
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Listy zachycoval ve své tvorbě i Max Ernst, který využíval techniky frotáže 

pomocí tužky, akvarelu a kvaše. Některé pojmenoval, například Mravy listů z roku 

1925, jiné zůstaly bez názvu. Když je spatřil básník Paul Eluard, položil otázku: „Je to 

zrcadlo, které ztratilo svou šalebnost, anebo je to svět, který se zbavil své 

průhlednosti?“118 List uprostřed dvou kmenů je ukázkou snahy o detailné znázornění 

přírody. 

Za nejabstraktnější výtvarné pojetí lze považovat jeho Barevné hry. Vznikaly  

za pomoci štětce, barev, rozpouštědel. Často zkoušel, co směsice barev a rozpouštědel 

udělá a fantazie provede své. Několik z nich vypadá jako části omítky inspirované díly 

Vladimíra Boudníka. Jiné jako mechové porosty či výjevy vystupující z tmavého 

podkladu. 

Horníček si schovával materiál, někdy trvalo déle, než k nim našel správný 

protiklad. Neměl žádný archiv, protože se nepovažoval za pořádkumilovného člověka, 

přesto se v jeho pozůstalosti našly desky, ve kterých měl předpřipravené výstřižky 

k nalepení. V několika knihách jsou vystřižená místa a chybějící prvky dokládají 

činnost, kterou měl rád a kterou provozoval ve dne i v noci, když nemohl usnout. Sám  

o sobě hovořil jako o člověku, který nemá systematického ducha, který nikdy neuměl 

věci třídit, řadit a nikdy si nevedl žádnou statistiku, snad s myšlenkou své neúplnosti  

a zmatenosti, protože tak to pro něj bylo přirozené.  

 Díky psaným textům ke kolážím, které v mnoha případech slouží jako 

výkladový slovník nebo prostředník k pochopení znázornění, a především k uchopení 

významu kolážových obrazců. Koláže mu dovolovaly vidět věci nejsoucí anebo jsoucí, 

často jindy, jinde a jinak. Zároveň tvořily místo, kde je možné všechno, a tak někdy 

něco je a nemusíme se ptát, co a proč to je. Koláž lze vnímat i jako sen. Na několika  

z nich je prostor i čas promíchán a nám nezbývá než přijímat nebo odmítat. Další 

myšlenka se týká vkusu, který má být podle Horníčka protikladný. Na příklad měl rád 

některá díla realismu a surrealismu, zatímco jiná díla těchto dvou směrů rád neměl. 

 Na otázku, zda lze nalézt mezi kolážemi kvalitativní rozdíly zní odpověď – ano 

lze. Domnívám se, že to však nebylo autorovou hlavní myšlenkou a poselstvím. 

Primárně se začal tvorbě věnovat ze zájmu, na chalupě v Kytlici. Postupně se z tohoto 

koníčku stala pravidelná a snad i jeho nejoblíbenější činnost. Něco, co ho naplňovalo  

a přinášelo uspokojení a radost. Z publikovaných rozhovorů je patrné, že než některé 
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z kolážových obrazů nalepil, trvalo navržení a poskládání námětů určitou dobu, leckdy  

i roky. Svědčí to o tom, že i relativní nahodilost může být a často je promyšlená. 

V případě tvorby Miroslava Horníčka to platí stoprocentně. Je pravda, že některé 

náměty se opakují častěji než jiné, přesto má každý ústřižek svůj význam a místo 

podobně jako sklíčko v mozaice. Kolážím se věnoval až do konce svého života  

i přes značné problémy se zrakem.  

U některých výtvarných her máme k dispozici dataci zhotovení koláže. Tato 

chronologická datace nám umožňuje pohlédnout na jeho tvorbu z většího celku.  

Na příkladu použití a oblíbenosti námětů vidíme, že některé z nich se opakovaly téměř 

po celé jeho tvůrčí navrhování a lepení. Jak s těmito náměty pracoval a do jakých 

kompozic je zakomponovával se věnuji v následující části textu. Uvádím pro ukázku 

několik z nich s vlastními komentáři včetně možné autorově inspiraci jinými autory. 

Jedná se o tvorbu mezi lety 1970 až 2001. 

 

1970 

Počínaje tímto rokem začal tvořit své kolážové hry. Náměty volil různé, 

humoristické až satirické. Na jedné z nich mužská hlava vykukuje z pod ženské sukně. 

Koláže tvořené z několika na sebe navazujících obdélníků, ve kterých postavy spolu 

vzájemně komunikují a kde část hlavy končí v druhém obdélníku pokračuje. Dalo  

by se říci, že se jedná o jakýsi propojený příběh. Většinou na nich zobrazoval ženy 

například ve spojení s růží. Anebo vztahovou zápletku mezi mužem a ženou. Použil  

i čtverečky, do kterých zasadil jednotlivé mužské tváře, ze kterých čiší jistá zralost  

a vyšší postavení. V jednom z nich je znázorněna uniforma. Černobílé zabarvení 

kontrastuje s použitím červené barvy v některých čtvercích. Ženy zobrazoval oblečené  

i nahé. Konfrontoval ženskou nahotu s mužským principem. Zároveň společenskou 

přijatelnost, co je přijatelné a co není. To mělo za následek častou námětovou 

neslučitelnost. Na jedné z nich je znázorněno ženské poprsí a před ním dva církevní 

představitelé a dva satyři. Na příkladu druhém je zaznamenán zřejmě muž evropského 

původu, který pouští na filmové plátno obraz netopýra. Před ním zděšeně prchají dva 

pravděpodobně afričtí domorodci. Použil černobílé reprodukce, do kterých vsazoval 

blankytně modré motýly. Už jsem dříve zmiňovala jistou podobnost s pracemi Jiřího 

Koláře či Adolfa Hoffmeistera. V tomto roce našel inspiraci v jednom z nejznámějších 

děl Leonarda da Vinciho Mona Lise. Jen ji trošku upravil a Horníčkova Mona Lisa  

se záhadným úsměvem si drží hlavu v klíně a na ni má umístěnou můru. Opět provedení 
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sedícího hmyzu na hlavě se objeví později několikrát. Muž, který má oddělenou hlavu 

od zbytku těla a jehož hlavu drží ženské ruce, ať už ve žlutých nebo červených 

rukavicích. Vždy tomu přihlíží jistá žena. Díky dataci se můžeme přesvědčit,  

že už na počátku svého navrhování a tvoření použil kompozici zasazení příběhu  

do skalisek. Na příkladu části šachovnice, na jejichž polích jsou zachyceny ženské 

hlavy a na jedné černé oko ženy. Ženy i oko jej budou námětově provázet i nadále.  

 V tomto roce vytvořil i kolážové glosy za použití dobových fotografií. Ke každé 

z nich nalepil štítek s popisem napsaným na psacím stroji. Na první ukázce jsou 

zachyceni muži, kteří v roce 1886 vymysleli guláš [56], druhá ukázka divákovi 

přibližuje rozdíl mezi psem kuřákem a nekuřákem [57].  

 

1982 

Koláž s námětem rytiny Vnitřek chrámu v Ďakově, kde ze stropu chrámu, neboli 

z nebe sestupuje postava s pláštěm. Na výjevu jsou z něj vidět pouze nohy. V roce 1963 

vytvořil Adolf Hoffmeister koláž, nazvanou Ranní poprava. Je tu jistá podobnost  

a možná inspirace s Horníčkovou. Děj se odehrává rovněž v chrámu, ústředním 

námětem jsou tři mužské postavy držící lana. V pravém horním rohu visí lidské nohy. 

Proláž mužské hlavy s parukou, do které je zasazena místnost s červeným kostičkovým 

kobercem a pianem. Celý námět je zasazen do hornaté krajiny. Opět zaznamenal  

da Vinciho Mona Lisu, tentokrát detail nosu a úst, pod kterými ji sedí můra. Červenou 

tvář ženy zasadil do zasněžené horské krajiny. Inspiroval se omítkami, historickými 

náměty z černobílých reprodukcí. Vytvořil roláž, při které na sobě navazují jednotlivé 

proužky zachycující skupinu žen a mužů oblečených do námořnického, uprostřed je bílá 

lastura na červeném poli a spodní část koláže tvoří dáma na pláži, která je zachycena  

ze dvou směrů.  

 

1983 

Z tohoto roku se dochovaly koláže tvořené postavami z anatomických slovníků. 

Ať už jako celých postav nebo skeletů. Motiv oka posazeného do rozpitého pozadí 

možná evokujícího část horniny. Anebo hlavu ženu vystupující z rustikální stěny. 

K podobnému námětu se později znovu vracel. Nemuselo se jednat o stěnu. Několik 

ženských hlav zaznamenal ve vyprahlých popraskaných krajinách. 

1984 
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Použil Cranachovu dvojici Adama a Evu, v momentu, kdy Eva podává Adamovi 

jablko poznání. Výjev zasadil do architektonicky řešeného vstupu, na jehož obou 

stranách hlídají dva andělé. Autor vytvořil průhled do kraje Edenu. Zajímavou koláží je 

černobílé zachycení skalisek, mezi kterými protéká řeka. V pravém horním rohu je 

průhled do vesmíru. Zda se jedná o planetu nebo měsíc není zřejmé. Kombinace 

barevné části vesmíru s šedými tóny skalisek vytváří světelně zajímavý pohled. Na další 

koláži zachytil zvědavě vyhlížející ženu, jejíž pohled směřuje k velkým černým 

hodinám s římskými ručičkami, které z poloviny vystupují z přilehlé krajiny. Jedná  

se o nejbytelnější motiv celého obrazu. Dále propojoval historické postavy v parukách 

s nástěnnými freskami, které na první pohled působí, že jsou ještě z mnohem staršího 

období.  Postavy buď vystřihával, nebo je lepil do děje ve formátu menších obdélníků. 

O lidské a koňské náklonosti může hovořit další příběh, v němž je anatomicky 

zachycena lidská a koňská hlava. Okolo lidské hlavy se slétávají ptáci. A celý výjev  

se odehrává na pevnině blízko vody. Na jedné z koláží z toho roku je zachyceno 

v pravém dolním rohu datum reprodukce 1876. Ústředním motivem jsou tři předměty 

z anatomického slovníku uprostřed divoké krajiny s hučící vodou. Co konkrétně tam 

pohledává mozek, zůstane asi záhadou. V Horníčkově tvorbě můžeme nalézt i kulturně 

náboženská témata. Například na jedné z koláží zachytil děj odehrávající se ve dvou 

místnostech na sebe navazujících. V přední z nich je na stěně umístěn ukřižovaný 

Kristus, v zadní místnosti jsou postavy oblečené do černých hábitů. Mohlo by se jednat 

o fantomy, nikoli lidské bytosti. Postava, která se chystá vstoupit do místnosti, se totiž 

vznáší. Lidskost tedy není úplně zřetelná, přesto je možná tím námětem hmatatelná. 

Pohledy – průhledy do oken, kdy kombinoval často hnědou omítku s jasně modrou 

oblohou a výrazným prvkem v okně. Ať už šlo o ženskou postavu oblečenou do jasně 

červené včetně závoje a pruhu látky, který ji obklopuje. K této koláži vyhotovil ještě 

pokračování, kde opět vidíme místnost, pohled z okna a v něm konec rudého šálu. 

Postavy bez hlavy nebo naopak s hlavou vypůjčenou odněkud někam. 

 

1994 

Námět žen vyhlížejících z okna či balkónu znázornil vícekrát. Často se při tamní 

siestě setkaly dámy různého věku a odlišných končin. V ukázce ze stejného roku 

vypodobnil ženy dvě. Obě hledí kamsi dolů. Jedna z nich vypadá v příběhu věrohodněji, 

svou ležérností se jeví, že do koláže patří oproti druhé ženě, která má mohutný kabát  

a strnulý postoj. Na další zachytil ženu stojící uprostřed moře. Před sebou má umístěnou 
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šálu s modročerveným proužkem, která esteticky ladí s jejími modrými očními stíny  

a kloboučkem posazeným na hlavě. Dále abstraktnější motivy v podobě jakéhosi 

technického stroje, jehož využití není zřejmé, tajuplné krajiny, ve kterých se zobrazuje 

v kamenné stěně část fontány obklopené lupeny rostlin, nýbrž i vyčuhující palec  

ze země. 

 

1995 

V tomto roce vytvořil rozsáhlé množství kolážových obrazů. Zřejmá je jistá 

inspirace africkými i asijskými náměty, ženským tělem, ať už v konfrontaci se zvířecím 

světem, například slonem a netopýrem, nebo církevními představiteli. Objevují se sestry 

zachycené pravděpodobně kdesi v lapidáriu. Úmyslné zdvojení námětu, kdy jsou 

hlavními či vedlejšími náměty dvě postavy. Provázel jej zájem o krajiny, fosílie  

a přírodniny, do kterých zakomponovával antické sochy, torza, fantomy, postavy 

v kápích, oči, hvězdnou oblohu. V tomto roce použil tvář renesanční ženy, kterou 

zaznamenal i později konkrétně v koláži nazvané Okno. Autor ke koláži poznamenal,  

že se jedná o okno v Paříži. Na obraze je celkem pět žen a jeden pes. Každá žena 

pochází z jiného místa a jiné doby, ale prokazatelně jim to v komunikaci mezi sebou 

nebrání. Motiv ruky osudu, který se poté několikrát opakoval. Benátky s gondoliérem 

plujícím na hladině kanálu. Některé koláže z tohoto období jsou podepsané autorem.  

Na některých je znatelné šrafování a je jisté, že vznikly jako telefonní kresby.  

Do načrtnutých svislých a vodorovných čar vlepoval papírové motivy. Jako podklad 

můžeme nalézt rozpitý barevný podklad do modra, růžova nebo zelena. Motiv několika 

otevřených bílých dveří. V tomto roce vytvořil i koláž, která dle mého názoru propojuje 

vše, o čem jsem výše psala. V popředí sedí žena v modrém snově vzhlížejícím šatě. 

Vedle sebe má prsteny s drahými kameny a za sebou pověšené obrazy starých mistrů. 

Mezi nimi je zavěšen i obraz Salvadora Dalího. Okolo hlavních námětů se rozprostírá 

bílá pavučinka tvořena z jemných čar. Díky tomu výjev získává na ještě větší 

tajemnosti. Schopnost pohrát si nejen s motivem, ale i s materiálem dokládá další 

výtvarná hra, na které je zachycen na černobílé fotce muž a dítě, tisknoucí se k němu. 

Zda se jedná o otce s dcerou nevíme. Fotografii nevidíme vcelku, neboť ji „narušují“ 

pruhy zdí, které vycházejí zpod bronzového okrasného rámu. Jsou umístěné podélně  

od stojící ústřední dvojice. Možná, že právě to uspořádání působí na diváka jako něco 

citové a zároveň pomíjivé. Fotografie ani rám není úplný. Část rámu je tvořena vzorem 

usušeného černobílého listu. Je na každém z nás, co si v dané koláži vyčte. Autor  
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by jistě hbitě poznamenal, o jakou situaci se jedná, a kdo je na fotografii zachycen.  

Na mě osobně tato konkrétní ukázka působí jako dávná vzpomínka. Cit pro barevnost 

ukázal v další z nich, tentokrát je ústředním námětem ženská hlava se zdviženým 

závojem, okolo které se rozprostírá blankytně modrá obloha. Po stranách jsou z každé 

strany různé motivy například kružítko, sluneční hodiny, tvář zlatého slunce a další 

umělecko-vědecké mechanismy. Řekla bych, že se jedná o jakousi astronomickou 

podobu koláže. Vše je barevně sladěno do zlatohnědé, která se doplňuje s modrou 

oblohou.  

Další hra představuje v horní polovině setkání netopýra se šesti ozubenými koly 

popsanými malými písmeny. Drobné popisy tedy nepoužíval pouze v souvislosti 

s anatomickými částmi postav. Podobného netopýra zobrazil Max Ernst v koláži 

k Paramýtům v roce 1957.119 Spodní polovinu obrazu tvoří v pravém dolním rohu 

ciferník s římskými číslicemi, které vedou okolo strojové výplně, jenž tvoří mozek.  

Do hodinového ciferníku jakoby cvrnká lidská ruka, která se vynořuje ze strany koláže. 

Nevidíme odkud vede, natožpak, čí je to ruka. Pod zmiňovaným ciferníkem je 

zaznamenán podpis autora. Alespoň na jednom příkladu za všechny bych ráda 

poukázala na to, jak je možné číst dotyčný do sebe sestříhaný a nalepený obraz. 

V případě, že se na obraz či grafiku, stejně jako na kterékoli jiné umělecké dílo, 

podívají dva lidé, vzniknou zákonitě dvě verze, dva názory, protože na každého 

člověka, který vnímá daný předmět, působí jinak. V moderním umění 20. století  

a umění současném se člověk leckdy ztrácí, nerozumí autorskému počinu, natožpak  

co vlastně dotyčný umělecký předmět představuje, co je na něm zobrazeno. Zároveň ne 

každý umělec svá díla popisuje a zaznamenává pro pozorovatele a čtenáře děj 

sledovaného. Domnívám se, že o to cennější jsou Horníčkovy texty, které napsal  

ke svým kolážím. Dovolila jsem si zaznamenat svou interpretaci a ponechat ji v textu 

diplomové práce. Napsala jsem ji o něco dříve, než se mi podařilo dohledat autorův text. 

Pro zajímavost čtenáře zachycuji a ponechávám obě dvě. Koláž se nazývá Netopýr [58]:  

„Jde o netopýra ochočeného na jedné z věží ve východních Čechách. Tamní 

zvoník vycvičil tohoto tvora natolik, že rozpozná docházející stroj a upozorní  

svého pána poplašným pískotem. Hodiny jsou pak dotaženy a netopýr Ludva  

se spokojeně vznáší v prostorách věže. Setkání netopýra s hodinovým strojem považuji 

                                                 
119 Max Ernst učinil z mýtických Dioskúrů, synů Diových, slovní hříčkou Di oscuri, obskurní bohy či 
 bohy temnot. Poté je proměnil v netopýří blížence. V pozůstalosti Miroslava Horníčka se tato kniha 

 nachází. Je zřejmé, že z ní vystřihoval náměty pro své koláže. 
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za naléhavější než setkání deštníku se šicím strojem. Hodinový stroj má dvě části, jak 

vidíme na snímku dole. Tady jde o hodinky kapesní a místo stroje je tu nainstalován 

lidský mozek. V poslední době se tento spodní stroj začal opožďovat a náš výjev 

zachycuje zvoníkovu ruku, která odstraňuje z ciferníku nežádoucí zrnko písku. Byl jsem 

požádán, abych jmenoval místo děje, ale odmítl jsem: proud zvídavých turistů by pak 

neustával.“120 Díky přiloženému textu se už nemusíme domnívat, čí je to ruka, ani jak 

se jmenuje zachycený netopýr. Zůstává otázka, kde se nachází místo děje. A to zůstane, 

tak jak má tajemstvím. 

Námět vlasů a jejich znázornění zaujalo Horníčka. Vznikl obrazec barevné, 

rozpité lebky hlavy, obklopující z jedné strany pramen zauzlených černých vlasů  

a z druhé strany je lebka schovaná třemi prameny dlouhých vlasů, červeným, 

blonďatým a zrzavým. Toyen se rovněž zabývala motivem vlasů, například v díle: 

Poledne - půlnoc či Vlahou nocí, obě koláže vznikly v roce 1968. Poledne - půlnoc je 

tvořena ze dvou hlavních námětů, zlaceného kalichu zdobeného drahými kameny  

a uvnitř vloženými blonďatými vlasy. Je zde pět jakýchsi vlasových kupek. Celý zlatavý 

výjev kontrastuje s červeně zvoleným pozadím. Červená barva a bohatství,  

které symbolizuje kalich, může mít spojitost s reakcí na církevní společnost. Vlahou 

nocí představuje imaginární hlavu ženu, tvořenou ze stočeného pramene vlasů, zrzavé 

barvy, rozevřených rtů zvýrazněných červenou rtěnkou, ze kterých se sypou blyštivé 

kamínky, a ještě jedny malé rty. Do tohoto malého rtu klove ptáček s modrým peřím  

a dlouhým zobákem. Na černém podkladě o něco níže je umístěna ruka držící 

v kuřáckém gestu červenou rtěnku. Přímo pod lebkou je autorem signována.  

 Zajímavým výtvarným počinem je kolážový obraz, na kterém je planeta Země 

z části zakrytá bledě modrou květovanou látkou. Zdá se, jako že se planeta z látky 

pomalu vysvléká a získává na lidské přirozenosti. To evokuje i dřevěné prkénko,  

na kterém jsou položeny dva druhy květin, destička s plastickými uši a zřejmě jeden 

koláček připomínající oko. Jednotlivé motivy jsou nalepeny na černém pozadí.  

Na několika místech je znatelné mírné zmačkání a poškození. Přírodní úkaz tvoří 

navržený a nalepený obrazec nazvaný autorem Pod vodou:  

„Máme tu několik říčních kamenů, dvě kovové plastiky a něco, co vypadá jako 

ryby. Mnohé si už nepamatuji, je to z doby, kdy jsem se ještě potápěl a kdy jsem si byl 

ještě jist, že se zase vynořím. Právě tak už nevím, kde toto bylo, ale vidím to pořád ještě 
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docela jasně. Někdo se možná zeptá: kde se tam berou ty dvě kovové plastiky? A to,  

co vypadá jako ryby, jsou ryby? Na ty dvě otázky nemám odpovědi. Musí se na všechno 

odpovídat? Otázka, která je zodpovězena, hyne. Přestává být otázkou a to byla jediná 

forma její existence. Mám rád otázky živé, stále znovu naléhající a trvající. A tak  

se ptám i já: kde se tam berou ty dvě plastiky? A jsou to ryby? Tedy to, co jako ryby 

vypadá? Nevím. Nechci vědět. Nechtějte vědět.“121 

 

1996 

 Zachycoval ženy současné i historické, ženy nahé, ženy oblečené, ženy  

ve skupině, ženy jeptišky, ženu v přítomnosti muže, ženu o samotě. Zabýval  

se i konfrontací stáří a mládí. Přírodniny, hory, krajiny, torza, omítky a různé povrchy. 

Několik námětů z galerijního prostředí, kde si vytvořil jakousi svou navrženou galerii. 

Kromě rozmístění předmětů na bílou stěnu, vložil do interiéru i postavu vznášejícího  

se fantoma v bílém hábitu. Některé náměty se opakují z let předešlých. Nicméně bych 

ráda poukázala a vyzdvihla Horníčkovu schopnost po umělecké stránce znázornit  

a vytvořit postavu z ničeho. Ať už se jedná o postavy stvořené z drapérií či částmi 

lidské postavy doplněné o další „součástky“. Ve výsledku zdařile získávají dojem 

lidskosti. Opakuje se motiv hodin, dvou sester, sovy (domnívám se, že se nejedná jen  

o již zmiňovanou Bertu). Motiv dvou nosorožců. Jednoho z nich použil již dříve  

pro svou koláž Údiv, kde ve vyprahlé krajině najde nosorožec přístroj. V této dva 

obrnění nosorožci hledí stejným směrem na muže, který provádí jistý pokus s kádí  

či nějakým akváriem. Zleva vykukuje mužská paže se zdviženým cylindrem. V pozadí 

vidíme tmavou oblohu s mraky. Stejné nosorožce použil minimálně ještě jednou 

v koláži nazvané Severský večer. K tomuto obrazu se váže Horníčkův text: 

 „Je to na severu a je to večer. To jediné vím. Myslím si. Je totiž šero a vypadá to 

velmi severně. Ženy sedí na mořském břehu a vyhlížejí plachetnice. Dočkaly se. Jejich 

dychtící zraky hledí na moře a tak přehlédly, že za jejich zády putují nosorožci. Jsou to 

nosorožci bílí (vzácný druh) a vyskytují se pouze na dalekém severu, takže se jim taky 

říká nosorožci polární. Teď právě je čas jejich tahu, kdy opouštějí svá dosavadní 

sídliště a táhnou jinam, aniž by věděli kam a proč. Je to jedna z přírodních záhad,  

pro které není a doufám že nebude rozumné vysvětlení. Známý švédský zoolog Knut 
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Hammerströmer o nich píše patnáctidílný vědecký spis, který má zatím jen první  

a třináctý díl.“122 

Zaujal mě námět, se kterým se příliš často v jeho tvorbě nesetkáváme. Je na něm 

kovový pás s velkou zdobenou sponou. Kromě vsazených drahých kamenů můžeme 

uprostřed ní spatřit tři postavy. Postava zleva je zahalena černobílou drapérií, čelem 

k nám směřuje tvář prvního ze dvou vousatých mužů a hned vedle se předklání další 

z nich. Toto spojení mi připomíná dávnou alegorii postavy znázorňující minulost, 

současnost a budoucnost. Stáří a vznešenost spony poukazuje na lidské zkušenosti  

a vědomosti postav v popředí. Zda tomu tak bylo doopravdy, již nezjistíme. 

Červené růže, zvířata, koňské hlavy, sovy. Z historických námětů použil 

Theodorikův portrét sv. Alžběty. Na omítku zdi nalepil několik čtverečkovaných 

portrétů. Zřejmě se jedná o ukázky z provedených rentgenových snímků. Některé 

ponechal samostatně a jiné nalepil přes sebe. Námět vyprahlé popraskané země,  

o kterém jsem se již zmiňovala v kapitole věnované námětu žen a oku. Dále námět 

Adama a Evy s nalepeným okrovým listem spadlým ze stromu. 

Z tohoto období se dochovaly i koláže, které jsou vytvořené z několika přes sebe 

nalepených čtverců a obdélníků. Je to ukázka uměleckých předmětů a jakési všehochuti 

námětů. Principem není vytvořit jednolitý obraz, nýbrž několik menších,  

které se vzájemně konfrontují. Volba jednotlivých výstřižků je značně různorodá, přesto 

mohou mít spojující prvek. Například slamák, slaměná kabelka, antické busty  

na podestách z mramoru, část vinné révy s listem rovněž z mramoru, hlava 

Michelangelovy Sibyly v bledě modrém šatě, figurína předvádějící stejně tak modrý šat. 

Svým způsobem se může jednat o kolážové pexeso.  

Jasným důkazem opakování námětů je nalepení ženské hlavy v medově zlatém 

závoji podél její hlavy, kterou použil i o rok dříve. Tentokrát ji neumístil do středu 

obrazu, nýbrž k dolnímu okraji papíru. Je obklopena modrým pozadím, tvořeným  

z hladiny vody a za ní se rozprostírá architektonicky pojatý interiér gotického chrámu 

s viditelnou sklípkovou klenbou. Opět dochází k barevnému kontrastu zelených kleneb 

a rudých stěn. Tomu všemu vévodí hlava ženy.  

Častěji opticky půlil postavy tím, že je rozdělil v půli těla. Několikrát tak 

znázornil ženy i muže. V tomto roce rozpůlil svislým řezem postavu muže, přesněji jeho 

hlavu, neboť tělo je tvořeno z tmavé drapérie. Levá tvář je originální, pravá je 
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zachycena jako by byla v mlžném oparu. Do značné míry koláž znázorňuje vlevo, to 

samé, co vpravo. V případě, o kterém se zmiňuji tomu tak bylo až na postavy žen,  

které koláž doplňují. Ačkoli žena v levém i v pravém dolním rohu má černý závoj jedná  

se o jiné ženy. Za postavou rozpůleného muže stojí z té „stínové“ části postava 

tmavovlasé ženy, hledící zpříma na diváka. V pozadí vystupuje pomalovaná stěna  

a kovová konstrukce obklopující postavu muže. 

 Na několika kolážích jsou umístěné kameny, ať už oblázky či větší balvany. 

Většinou zabírají na obraze značnou část prvního plánu. Opět zopakoval námět Adama 

a Evy. V této souvislosti si uvědomuji, že dvojici zachytil vždy v klidovém stavu 

s jablkem v ruce. Zatím na žádné z jeho koláží nebyli doslova vyhnáni z ráje.  

 

1997 

 Zdvojené náměty rukou, žen s důrazem na samotné ženské tělo, ale i letících 

netopýrů kdesi ve vesmíru. Na jednom netopýřím křídle je autorův podpis. Koláž je 

oproti dalším z tohoto období barevná. Kameny, skaliska, fantomové s můrami  

nad hlavami. Šrafování telefonních kreseb, do kterých zasadil kolážový výjev zdánlivě 

letícího čehosi a uprostřed je znázorněna hlava ženy. V pozadí je zachycen les.  

 

1998 

 Žena s kočkou a jejich odrazem v zrcadle, starý muž v krajině u řeky, za ním  

se odehrává výjev, kdy mladý muž pomáhá ženě do připravené loďky. Z dalších námětů 

použil například manželský pár v oválné černobílé fotografii. Dle oblečení se jedná 

pravděpodobně o pár, který žil v období první republiky. Fotografie je umístěna  

na rustikální zdi a pod ní je tmavý výjev jisté tváře dívky. Oválnou fotografii využil  

i v další hře, ve které dáma v letech se zájmem hledí na mladého nahého muže, který je 

k ní otočen tělem, ale hledí na diváka. 

  Části orgánů a těl z anatomických slovníků, ať už umístěné  

před Michelangelovou Sibylou či elegantně oblečenými dámami. Anebo poletující  

si ve vesmíru mezi hvězdným mračnem a nespočetně mnoha hvězdami, které obklopují 

objímající paže ženy. Fantomy, oblečené postavy bez viditelné známky tělesnosti. 

Výjevy odehrávající se v různých domech, ať se jedná o honosná sídla nebo tradiční 

městské domy, exteriéry i interiéry s dřevěnou střechou, ruiny. Své místo v jeho tvorbě 

nalezl antický filozof stejně tak duchovní představitel. Použil i náboženské motivy, 

například modlícího se sv. Petra od El Greca, zdvojený námět nevěst ve svatebních 
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šatech se zlatými benátskými maskami na očích. Své nezaměnitelné místo zde mají oči. 

Když si procházíte jednotlivé koláže, zjistíte, že pro autora nebyly důležité jen náměty  

a jejich použití, nýbrž i emoce. Na jedné ze svých výtvarné hře zachytil stojící ženu 

uprostřed polorozpadlé místnosti. Pravděpodobně se jedná o jakýsi sklepní prostor. 

Žena je oblečena do slavnostního šatu a v očích má úzkostlivý výraz. Skrze koláž 

cítíme, že tam určitě není dobrovolně a že by ráda toto ponuré místo opustila. Proč tam 

je a jestli se ji podaří uniknout, to se už nedozvíme. Na další z nich je znázorněna 

mohutná kulatá hlava a její zřetelná spící tvář. Zdá se, že je dotyčná hlava z kamene, 

vystupující z rozpité abstraktní plochy, která je pravděpodobně vytvořena  

za použití barev a ředidla.  

 Dát do souvislosti ženu moderní s několika typy sošek Venuší, včetně 

Věstonické Venuše, chce jistou dávku odvahy. Je zajímavé, že v tomto roce podepisoval 

téměř každou ze svých vytvořených koláží. 

 

1999 

Na několika ukázkách jsou použité ilustrace dívek v kloboucích a nařaseném 

šatě. Je zřejmé, že čerpal materiál pro své výtvarné hry ze stejného zdroje. Ke všemu 

obě zmiňované dívky zasadil do výjevu lastury, kam buď sázel dívku, nebo oko. 

V dalších podobných ukázkách jsou u lastur zobrazeny dívky s květinami, které se zdají 

být podobné ženám, které zpodobňoval Alfons Mucha. Vytvořil i několik podobných 

námětů s erotickým nádechem, kde do půli těla nahá žena otrhává kuličky z hroznu 

vína. V tomto případě použil tmavé pozadí a průsvitnou lasturu, která vyvolává odlesky 

podobné měsíční záři. Lastura vypadá jako by byla stvořena z těla medúzy. V další 

z eroticky laděných ukázek zachytil nahou ženu otáčející se k divákovi s perlovým 

náhrdelníkem kolem hlavy. Tentokrát má kolem sebe jehlance kamení. Je možné,  

že se jedná o kusy nažloutlého jantaru, ve kterém spatřujeme stíny a prokreslení 

korespondující s tmavým podkladem. Jantar a na něm položenou mušli zaznamenal  

i v dalších z koláží, na které je velká černobílá fotografie Salvadora Dalího. V další  

ze svých koláží složené z modrého pozadí a třech trhaných částí se dle mého názoru 

inspiroval barevností Gustava Klimta. Konkrétně v trhané části, do které vsadil portrét 

hlavy ženy v tmavém mikádu a výraznějším nosem. Do druhé vložil bustu muže 

z profilu na pískovém podkladě. Pod tímto podkladem je nalepena ještě černobílá část 

papíru. Tvář ženy je konkrétní, profil muže je tvořený černou barvou. Může znamenat 

vzpomínku nebo v tomto případě možná touhu po setkání, která se zračí z pohledu ženy. 
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Častějším námětem se stává zobrazení ptactva. Do jedné ukázky vsadil ženu 

v ptačím království, kdy dotyčná žena zpříma hledí jakýmsi průhledem na diváka. 

Zajímavá je zde kombinace barevného provedení. Žena pochází z reálného světa, kdežto 

ptáci a stromy jsou černobílé ilustrace. Druhou ukázku tvoří tvář staršího muže s již 

prořídlou kšticí a bílým vousem obklopeného minimálně čtyřmi druhy ptactva  

a mládětem gorily. 

Usušené listy z různých stromů nalepené na papíře, se objevují v letech 

předchozích nazvané Podzim I., II., III., i v tomto. Často tvoří hlavní námět kolážové 

hry. Buď jsou zachyceny samostatně s abstraktním pozadím, tvořeným rozpitými 

barvami nebo spolu s dalšími náměty, postavami. Například pod jedním listem sedí 

z boku Audrey Hupburn v bílých šatech až ke krku a na hlavě má mohutný černý 

klobouk s bílým pérem. Dále zobrazoval listy spolu s tvářemi atd. 

Z dalších námětů čerpal inspiraci například z anatomických částí lidského těla, 

lebkami, z barevných reprodukcí, například da Vinciho Mona Lisu nebo Botticelliho 

Zrození Venuše v kombinaci s motýly či obrazové části z Primavery, či Raffelovi Ledy 

s labutí. Stejný námět použil i jako sousoší. Postavy tvořené z kusů oblečení, oči 

v kombinaci s koženou rukavicí, na několika kolážích použil jednu a tutéž tmavou 

rukavici, musel jich mít vystřižených více. Dále oko znázorněno s látkou, stopami 

chodidel v zemi, ruce, které drží karty, masky, totemy, sochy, vejce, zvířata, různé 

druhy krajin. I v tomto roce použil námět vyprahlé krajiny s keřem, tentokrát tam 

nevložil tvář ženy, ale zem tzv. rozpůlil a vložil do ní neidentifikovatelnou tvář s okem. 

Opět se navrací k námětům sester, Adama a Evy s jablkem. Využívá staré černobílé 

fotografie, k postavám často připojuje buď někoho dalšího, nebo jiný element. Spojuje 

různé kultury do sebe. Postavám často vkládá něco před hlavu nebo ji zčásti zakrývá. 

Popřípadě pokud využívá portrét, zvětšuje jedno oko či průhledy podobně jako Jiří 

Kolář ve své tvorbě.  

 

2000  

 Vznášející se oblečení v prostoru, skupiny postav, často se jedná o postavy 

z období středověku. Setkáváme se opakovaně s námětem Adama a Evy. Na dvou svých 

kolážích zachytil kostry dětí oblečené do kožešin. Ačkoli jde o poměrně strašidelný 

výjev, pozadí za postavami ponechal s jasnými barvami. To následně tlumí strašidelný 

dojem. Oproti dalším dvěma, které mají za sebou tmavý podklad. I v tomto roce 

nalezneme tvůrčí všehochuť včetně mísení kultur, postav. Na několika kolážích zřejmě 
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autor upozorňuje na jistou podobnost mezi dvěma hlavními motivy. Například 

barevnost těla varana a jistého neidentifikovatelného tvora, nebo sovy pálené 

s oranžovýma očima a muže v oranžovém turbanu a květované košili na modrém 

pozadí. Zobrazil i tváře známých osobností z Čech i ze světa. Na pozadí jedné z koláží 

zachytil muže jdoucího pod lampou. Výjev připomíná jednu z autorových fotografií 

s názvem Chodec na Nových zámeckých schodech v Praze. V tomto roce vytvořil  

asi nejpočetnější sbírku karetních výtvarných her. Je mylné domnívat se,  

že s přibývajícím věkem tvořil jednodušší nebo méně nápadité práce. Některé jsou 

snáze uchopitelné, jiné méně. 

 

2001 

 Náměty navázal na rok předchozí, je zřejmé, že rád zdvojoval, půlil, propojoval 

reálné s méně reálnými motivy. Stále si pohrával s barvami a ředidly. Nicméně  

již používá větší plochu papíru, kterou doplňuje jedním či dvěma motivy. V jedné 

koláži použil polepené lebky, domnívám se, že se jedná o kolážové předměty Jiřího 

Koláře. Do tentokrát moderního hodinkového ciferníku vložil anatomické části lidského 

těla. Využíval i textu, který byl vytištěn v časopise u fotky, kterou použil. Například 

pod jednou takovou je napsán text: „V kardiologickém ústavu v hlavním městě Mexika 

je nástěnná malba, na níž jsou znázorněny všechny velké postavy historie kardiologie. 

Filmová kamera bratří Lumièrů.“123 Co tam dělá uprostřed dáma od Augusta Renoira je 

další nevysvětlitelnou záhadou. Něco mi říká, že by nám pan Horníček pověděl,  

že se jedná o známou a uznávanou kardioložku, která přicestovala do hlavního města 

Mexika či je to žena hlavního ředitele kardiologického ústavu a jelikož se celý život 

obětavě starala o svého manžela, nechal ji tam vypodobnit. 

                                                 
123 Koláž bez názvu, zhotovena Miroslavem Horníčkem v roce 2001. 
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4. Výstavní činnost 

 

Podle Miroslava Horníčka mělo mít každé umělecké dílo duši a srdce, ať šlo  

o fotografii či koláž, které je v symbióze s tvým srdcem a duší. Věřil, že velké a dobré 

věci často nevznikají tělesnou silou, perfektní technikou a rychlostí, nýbrž častěji 

z rozvahy, vážnosti, přesvědčení, zdravého a správného úsudku. 

 Některé z koláží vystavoval během svých výjezdních akcí, premiér her. Uvádím 

chronologicky řazený přehled zjištěné výstavní činnosti, jejíž zdrojem jsou dobová 

periodika. 

Výstava v Okresném osvetovém stredisku v Trenčíně se uskutečnila v červnu 

roku 1990. Nesla název Koláže-grafika-kresby. Podílel se na ni Miroslav Horníček 

spolu s Jiřím Šlitrem a Jiřím Suchým. V listopadu, o dva roky poté, se konala výstava 

v galerii Luka, konkrétně ve 3. patře nákupního areálu pražského sídliště Stodůlky.  

Nad sklenkou vína se debatovalo o tvorbě Miroslava Horníčka. Libuše Bartoňová, 

autorka textu v dobovém tisku Metropolitní telegraf okomentovala Horníčkovy koláže 

jako dobré. „Každá má vtip a je o něčem. Přičemž to „něco“ poznáte brzy, na rozdíl  

od některých profesionálních výtvarníků.“124 Slovy Miroslava Horníčka o tom, že krása 

je nahodilé setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole, on sám k tomu 

přistupoval podobně. Stříhal staré rytinky z antikvariátů. Říkal jim prvky a nechával je 

na stole do té doby, než pro ně našel uplatnění. Na této výstavě představil i své kresby. 

Jednalo se o telefonní kresby. „Vznikají ve chvílích, kdy mám dlouhý telefon a něco  

si při tom črtám. Najednou to má tvar, tak to domalovávám a je tu nový druh umění.“125 

Na vernisáži se bavili lidé od 5 do 80 let.  

Výstava v kulturním domě ve Vítkovicích se uskutečnila v červenci 1994. 

Miroslav Horníček zde prohlásil, že „Každá aktivita je dobrá, pokud je aktivní.“  

A na otázku, kde sbírá inspiraci pro svou tvorbu, odpověděl: „Múzy přilétají jen 

k pilným. Je nutno dělat a ony se dostaví.“126  

 O rok poté proběhla výstava v Muzeu loutkařských kultur v Chrudimi, trvala  

od 5. 10. – 12. 11. 1995. Víme, že zde byla vystavena jeho koláž Přistižen a vystřižen,  

na které je zachycena figurka mladého muže v rukou ženy. Rovněž v listopadu 1995 

byla uskutečněna výstava v plzeňské galerii Esprit. Je známo, že před Miroslavem 

                                                 
124 BARTOŇOVÁ 1992, 16 
125 BARTOŇOVÁ 1992, 16 
126 ALBRECHT 1994, 1 
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Horníčkem tam vystavoval Jiří Suchý. Horníček prezentován jako výtvarník, fotograf, 

kreslíř, kolážista i kolorista. Jeho koláže jsou hrami. Když Horníček prezentoval  

svá kolážová díla, uvedl je omluvně, že by byla chyba je považovat za umělecká díla. 

Vysvětlil, že i tam, kde nepracoval s nůžkami a lepidlem, nýbrž akvarelem či olejem, 

nejde o snahu něco zobrazit, ale povšimnout si, co se děje s barvami, když do nich 

nalijeme ředidlo nebo alpu na nohy. Bohuslav Čapku se vyjádřil k výstavě v Denním 

telegrafu nejen o kolážích, ale i o textech, které doprovází a tvoří důležitý můstek mezi 

výtvarným dílem a jeho slovním popisem. Uvědomuje si, že text vyzvedává hodnotu 

koláží, nejen po vizuální a umělecké stránce, nýbrž i té hravé a humorné. Krásně to 

vystihují jeho slova: „Horníčkova koláž s Horníčkovým textem neztrácí lesk, vůni, 

svěžest a originalitu ani ve srovnání s pracemi Karla Teigeho či Jiřího Koláře.“127 

Následně byla uskutečněna výstava v dalších městech například ve Vodňanech. Výstava 

v Galerii M v Praze, kde se vernisáž uskutečnila 3. července 1997. Poté se výstava 

přesunula do Mostu. 

V listopadu 1999 se uskutečnila výstava v Okresním muzeu v Lounech, kde 

nejprve proběhla vernisáž koláží a krátká beseda s autorem. Z dobového tisku  

se dozvídáme, že návštěvnost byla hojná a Horníčka přivítalo dlouhým potleskem 

přeplněné muzeum. Po krátkém proslovu tehdejšího ředitele muzea Bedřicha Štaubera  

a dalších, se ujal slova sám autor, který zodpovídal otázky návštěvníků. Jednoho z nich 

zajímalo, kde nejraději tvoří svá díla, jestli v Praze nebo na chalupě v Kytlici. 

Návštěvníci se dozvěděli, že v Kytlici, protože tam měl k dispozici dlouhý pracovní stůl 

v místnosti, kterou nazýval ateliér. Dalším důvodem bylo, že doma nedělal nepořádek, 

což dle jeho slov oceňovala hlavně jeho žena Běla. S touto odpovědí možná souvisela 

další otázka tamního posluchače. „Nač myslíte, když tvoříte? Na ženy?“ Zazněla 

úsměvná a rezolutní odpověď: „Už třicet let ne.“ „Ženu beru jako estetický prvek.“128 

V roce 2000 se uskutečnilo několik jeho výstav. Nejprve výstava v Galerii 

v Divadle Bez zábradlí, kde se vernisáž uskutečnila 19.1.2000. Z děl, která zde vystavil, 

vytvářel některé koláže s Elen Michajlovovou. Následně proběhla výstava nazvaná 

Koláže v Galerii Miro v Klášteře dominikánů v Jilské ulici na Praze 1. Návštěvníci  

se mohli přijít podívat na Horníčkovu tvorbu od 8. 2. do 4. 3. 2000. Jednalo  

se o nejrozsáhlejší prezentovanou kolekci prací. Bylo jich vystaveno zhruba 130.  

Na vernisáži zpíval šansoniér Igor Šebo za doprovodu klavíru Jiřího Toufara. V jednom 

                                                 
127 ČAPKA 1995, 12 
128 KUČEROVÁ 1999, 9 
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z rozhovorů pro Lidové noviny zaznělo, že Miroslav Horníček vystavoval své koláže  

i ve Francii. V informativní brožuře vydané k výstavě figurují slova Františka Dvořáka 

ohledně ukazování výsledků lidských činností s myšlenkou, proč by se neměli navzájem 

ukázat také způsoby her.129 Ve stejném roce vystavoval i v pražském paláci Adria a poté 

v Rakovníku. 

Další z výstav se uskutečnila od 11. 12. 2001 – 11. 1. 2002. Vernisáž výstavy 

probíhala ve vstupní hale budovy Akademie věd ČR na Národní třídě. Následně 

v březnu 2002 představila ukázky z tvorby výtvarných her výstava v galerii Albis. Bylo 

zde prezentováno více než šedesát koláží, a to bylo podle tehdejšího vedoucího galerie 

Jiřího Kučírka nejobsáhlejší expozicí tohoto druhu na severu Čech. Šlo zde o spojení 

koláží ze dvou míst, Prahy a Liberce. Zajímavostí je, že výstava nebyla pro galerii Albis 

výstavou plánovanou. Jednalo se o prodejní výstavu. V Ústeckém deníku je zmínka,  

že je cena úměrná popularitě autora.130 

Výstava Dobře utajené koláže v Letohrádku Portheimka na Smíchově  

se uskutečnila v říjnu 2002. Vystaveno bylo šedesát koláží, součástí instalace byla  

i videoprojekce, v níž se ke kolážím vyjadřovaly známé osobnosti. Jednalo se o průřez 

kolážové tvorby, vystaveny byly barevné i černobílé dosud neznámé koláže. Sám autor 

se vernisáže ze zdravotních důvodů neúčastnil. Rodinný přítel a ošetřující lékař 

Vladimír Mareš zde převzal za Horníčka cenu Nadace život umělce - Tobogan prix.131 

Prodejní výstava měla premiéru v Mariánských Lázních, po Praze byla ještě převezena 

do Bratislavy. Z dobového tisku je zřejmé, že o zmiňovanou expozici projevili zájem 

v Plzni a Českých Budějovicích. 

Jiří Suchý zahájil 5. 8. 2010 výstavu v muzeu v Bělé pod Bezdězem. Na výstavě 

se podíleli manželé Tomšů, Marešovi a Zdenek Tulis z Hradištka. Vernisáže  

se zúčastnilo okolo 150 návštěvníků. Výstava probíhala od srpna do konce září. 

Výstava Odkrývání Dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček člověk, 

herec, spisovatel, výtvarník se uskutečnila od 17. 12. 2011 na zámku v Litomyšli. 

Prezentována byla pracovna, knihovna, sedací souprava a mnohé z dalších osobních 

věcí Horníčkových. Poté se přesunula na zámek v Sychrově, kde probíhala od června  

do listopadu 2012. Setkání pro obdivovatele a zájemce, kteří se zajímají o život a tvorbu 

Miroslava Horníčka a kde měli možnost vidět některé z jeho kolážových her,  

                                                 
129 HORNÍČEK 2000, 23 
130 POKORNÝ 2002, 8 
131 Cena se udílela ve spolupráci s Rádiem Tobogan významným českým seniorům. 
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se uskutečnilo v březnu 2014 na Kokoříně a následně v září 2017 v Liběchově. Jak  

na těchto setkáních, tak na výstavě Odkrývání Dobře utajených houslí se autorsky 

podílel Milan Svoboda. 

Zatím posledním setkáním s tvorbou Miroslava Horníčka je současně probíhající 

výstava Miroslav Horníček – aristokrat humoru, která zprostředkovává autorův svět 

skrze publikace, scénáře, plakáty, LP desky a jeho originální koláže. K vidění je křeslo 

se stolkem, psací stroj, fotoaparát a mnoho dalších cenností. Autory výstavy jsou 

Vladimíra Šplíchalová a Milan Svoboda. Autorka koncipuje výstavu jako by nás 

Miroslav Horníček provázel sám, pomocí citací z knížek týkajících se dané oblasti.  

Na výstavě se promítá dokumentární film z umělcova archivu Bytost mého bytu.132 

Výstava potrvá od 29. dubna do 31. srpna 2018 v Památníku Karla Čapka na Strži  

u Dobříše jako vzpomínka na autorovo stoleté výročí od narození, poté bude přenesena 

do prostor Městské knihovny v Kladně, kde ji bude možné zhlédnout od 5. září  

do 5. října 2018. Autorovy koláže budou k vidění od 1. 10. do 31. 10. 2018 i v pražském 

Divadle Viola. Západočeská Galerie 13 představí Horníčkovy výtvarné hry od 15. 11.  

do 31. 12. 2018. Souběžně od 5. 11. 2018 bude zahájena výstava o jeho životě 

v Mázhausu plzeňské radnice. Do výročních oslav se zapojí i další kulturní instituce 

města Plzně, například Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Pluto, Knihovna města Plzně.  

V den, kdy by Miroslav Horníček oslavil sté výročí od narození, bude  

10. listopadu 2018 na jeho počest slavnostně odhalena busta, která bude umístěna  

v Novém divadle v Plzni.133 

 

Při jedné prodejní výstavě v Praze zavolal vedoucí galerie se slovy: „Pane 

Horníčku, ještě jsme nic neprodali.“ Miroslav Horníček mu odpověděl: „Vážený pane, 

kdyby někdo přišel a chtěl některou mou koláž koupit, tak volejte honem rychle 

psychiatra.“134 Svou první koláž prodal svému kolegovi herci Poldovi Francovi v Brně 

za osmnáct korun.135 Co se týká prodejnosti koláží na výstavách, z počátku nevěděl, 

zda-li jako herec, nikoli profesionální malíř a kolážista, může prodat některou svou 

koláž. Poradil se s odborníkem a zjistil, že díky vydání dvou knížek koláží, může žádat 

                                                 
132 Autorský film pana Rudolfa Tomšů, přítele Miroslava Horníčka. 
133 Zároveň bude po Miroslavovi Horníčkovi pojmenované foyer Malé scény divadla J. K. Tyla 

 v Plzni. 
134 HORNÍČEK/HŮLA 2000, 62 
135 HORNÍČEK/HŮLA 2000, 64 
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za koláž od šesti do osmi tisíc.136 Pražskou premiéru měl v Galerii Miro, kde byl  

k základní ceně připočten galerijní příplatek. Miroslav Horníček se styděl říkat  

si o peníze za své koláže. To se nezměnilo.137 Na druhé straně na otázku, co dělá  

se svými kolážemi, jestli si je schovává, odpověděl: „Nejradši bych to všechno prodal, 

abych byl bohatší než Koženej.“138 K udržení nejnižších nákladů, používal všechny 

možné papíry, od kreslících čtvrtek po víka krabic. Většina jeho přátel a známých 

věděla, čím se zabývá, a tak mu přinášeli různé obrázky a materiály ke zpracování. 

Tím, že byl oblíbený, lidem na něm záleželo a zajímali se o jeho názory, jevištní 

výkony, knížky i výtvarná díla, byly všechny jeho výstavy hojně navštěvovány. Sám 

říkával, že je podivná ctižádost budit v divácích dojem, že přihlížejí určitému výseku 

života. A zároveň podivná divácká rozkoš takové sugesci podléhat. Natož ji od umění 

požadovat. Během jedné výstavy si přečetl vzkazy v návštěvní knize, kde paní napsala: 

„Svět ve vašich obrazech je takový, jak já jej vidím.“ Přestože to myslela jako poklonu, 

takto řečeno to znamenalo spíše degradování tvůrce na jakéhosi kopistu jejích pohledů. 

Od umění, ať už se jedná o malířství, či divadlo naopak chceme obohacovat  

naše smysly. Toužíme zahlédnout věci jinak, nově a mnohé jakoby poprvé.139  

Před zahájeními vernisáží v Plzni, Praze i Bratislavě stály fronty lidí. Díky takovému 

množství návštěvníků, nebylo možné zhlédnout vystavené obrazy. Například v Praze  

v Jilské ulici nedaleko Galerie Miro vznikla nepředstavitelná fronta. Až došlo  

k přerušení a odklonění dopravy. Úvodní řeč měla tehdy pronést Stella Zázvorková, 

nedočkavý dav ji tam však nechtěl pustit. Slovy: „Já tam musím být“ jí bylo 

odpovězeno: „My také.“ Nakonec se ji podařilo dostat dovnitř díky svému účinkování  

v galerii.140 Rovněž výstava v Bratislavě sklidila u návštěvníků velký úspěch. Na tamní 

výstavě bylo prezentováno o 150 koláží více. Vernisáž nepředstavovala výjimku, i zde 

na něj čekal přeplněný sál návštěvníků.  

 Miroslav Horníček měl v sobě charisma, které k němu lidi přitahovalo. Dokládá 

to pravidelný zástup návštěvníků, posluchačů a obdivovatelů před každou pořádanou 

vernisáží. Ať už lidé přicházeli za účelem podpisu knih, vyfotografováním se s ním 

nebo z jakéhokoli jiného důvodu, tímto způsobem se jeho výtvarné hry dostávaly  

do podvědomí. 
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138 RICHTER/OPPLOVÁ 2003, 40 
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 Na otázku, zdali někdy přemýšlel o tom, co se stane s odkazem, který  

tu zanechá, až jednou nebude, odpověděl: „Myslím, že by to měl člověk nechat osudu. 

Život si najde cestu sám. Skoro bych mohl říci, že by nám to mohlo být jedno, 

samozřejmě jedno nám to není. To se nedá plánovat ani jinak ovlivnit. Nic se k tomu 

nedá organizovat, připravit, ale jenom doufat, že člověk udělal něco dobře, co zůstane  

a co bude lidi oslovovat.“141  

Horníčkův odkaz nese dál pan Milan Svoboda, kterému se podařilo zakoupit 

významnou část pozůstalosti. Denně má možnost dotýkat se stolu, u kterého Miroslav 

Horníček sedával, posadit se na jeho židli a být obklopen jeho knihovnou a řadou 

dalších osobních věcí. Dotyčné věci, pamětní věci utvářejí významnou část odkazu,  

ale aby se odkaz dostal do podvědomí, potřebuje k tomu živou duši. A právě jednou  

z těch duší je Milan Svoboda. Ačkoli jsou koláže, knihy, nábytek i další věci v jeho 

osobním vlastnictví, zprostředkovává tu jedinečnou stránku osobnosti skrze setkání, 

besedy a výstavy dál. A za to mu patří velký dík. Dovoluji si zmínit jeho slova: „Rok 

2018 je rokem Miroslava Horníčka.“142 
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Závěr 

Miroslav Horníček byl významnou osobností kulturního života 20. a 21. století. 

Stal se hercem, spisovatelem, dramatikem, režisérem a umělcem s neskutečnou  

až snovou fantazií. Ačkoli se sám za výtvarného umělce nepovažoval, bezpochyby jím 

byl. Dokládá to výčet zdokumentovaných koláží, které tvořil více jak dvacet let svého 

života. Díky své činorodosti, pozitivnímu a hravému přístupu k životu, vnášel do svých 

kolážových her dar improvizace a humoru. Řada z nich vypadá jako grafiky, některé 

připomínají divadelní scény. Často opakoval stejné motivy, například oči, sestry, 

divadelní kostýmy, sochy, torza, smysly a orgány těla. Inspirací mu byla tvorba umělců, 

především Maxe Ernsta, Jindřicha Štýrského, Toyen a Jiřího Koláře.   

 Sám sebe považoval za nezdolného optimistu a duševního siláka. Čím více 

životních těžkostí jej potkalo, tím větším optimistou se stával. Inspiroval se slovy 

režiséra a herce Louise Jouveta: „Existuje dědictví, které odkazujeme sami sobě. Každý 

život je odhalováním toho, co jsme. Je to věrnost sobě samému. Prohrát svůj život 

znamená hledat se tam, kde nejsme, zradit své poslání přes všechna uspokojení, které  

by takové chování mohlo přinést. Nejskvělejší kariéry jsou někdy jen maskou 

naprostého ztroskotání.“143 Zároveň o sobě hovořil jako o naivním člověku, který  

si mnoho věcí idealizuje a nevzdává se svých tužeb a přání, zřejmě díky tomu byl 

schopen přežívat všechny pohromy, jež ho za život potkaly. Moc dobře věděl, že život 

se neodvíjí podle připravených scénářů a záměrů. Právě naopak. V krizi se snažil vidět 

šanci. Věřil, že vše má svůj čas a že problémy se vyřeší samy, když je přitom nerušíme. 

Zastával filozofii, že vše je souhra náhod a okolností. Životní oporou se mu stala jeho 

žena Běla Horníčková. Z rozhovorů, které poskytl, vyplývá, že v čem měl Miroslav 

Horníček takzvaně ubráno, tam ho doplňovala a pomáhala mu právě jeho žena. 

Nepochybně jej zasáhla a ovlivnila tragická smrt jediného syna Jana. V rozhovoru 

s herečkou Stellou Zázvorkovou zazněla slova, která napsal Miroslav Horníček ve své 

hře Můj strýček kovboj: „Já nemám, chlapče, co bych ti odkázal. Ale tohle ti vzkazuji: 

Jdi a hledej, nezůstávej stát a nepřestávej hledat. Třeba ti někdo řekne:  

No a co jsi našel? 

Našel jsi vůbec něco? 

Na tohle jim vůbec neodpovídej, na tohle musíš odpovídat jen sám sobě, protože mnozí 

nevědí, že člověk nemusí najít, ale že musí hledat. A když ti budou říkat, že něco končí, 
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nevěř jim. A když ty sám si budeš myslet, že něco končí – začni!“144 Domnívala se,  

že tato slova patřila hlavně jeho synovi. 

Ve zralém věku si stanovil tři body, o které usiloval. Prvním z nich bylo mít 

dobrý domov. Klidné zázemí, kus pevniny, na kterou bylo spolehnutí, a která mu dávala 

odpočinutí a novou sílu. Druhým bodem bylo dělat to, co měl rád, čemu se věnoval  

s radostí. A za třetí cestování. Kvůli odstupu, který je důležitý pro každou práci  

i pro samotný život, pro vztahy mezi lidmi. Jeho slovy: „I na obraze se prý pozná, zda 

měl malíř od modelu možnost odstupu, zda nepracoval v poměrech příliš stísněných  

a zda se tedy nepouštěl jistých zkreslení, která pak nejsou jeho vinou, ale pouhým 

nedostatkem, nemožností vidět skutečnou velikost celku i vztahy mezi jeho částmi.“145  

 Svou tvorbu několikrát zprostředkoval veřejnosti. Každá z výstav byla hojně 

navštěvována, jak dokládají periodika z tehdejší doby. Díla bylo možné zakoupit.  

K vystavování koláží dochází i nadále po Horníčkovy smrti. Jeho pozůstalost odkoupil  

a opatruje dál pan Milan Svoboda. 

 Považuji za nesmírně zajímavé a vnitřně obohacující jít po stopách, pozorovat  

a vnímat život a tvorbu člověka jakým byl Miroslav Horníček. Uvědomuji si, že téma 

diplomové práce je možná z kunsthistorického hlediska trošku nevšední a v některých 

příkladech lze polemizovat o jak kvalitní výtvarné práce se ve skutečnosti jedná, jak 

mohou být koláže, ke kterým neexistuje autorův doplňující text srozumitelné, natožpak 

čitelné. Popřípadě si ani sám autor nevybavuje, nebo spíše nepřiznává bližší informace. 

A když je přiznává a hrdě se k nim ve svých příbězích hlásí, tak se jedná většinou  

o jednu slovní perlu za druhou. V této souvislosti mi na mysl přichází otázka: kde 

vlastně začíná a kde končí pomyslné vnímání předmětu jako uměleckého díla 

současnosti? V dnešní době, kdy téměř cokoli, o čem je řečeno a vystaveno jako 

umělecký předmět, jím může být. Přestože kvalitativní stránka je mnohdy různorodá. 

Koláž je sama o sobě tou ukázkou. V diplomové práci se vydávám zpět k jejím 

počátkům, sleduji tvorbu a použití námětů umělkyň z aristokratických kruhů anglické 

společnosti, dále pokračuji zmínkou o tvorbě umělců kubistických a dadaistických 

kolážových obrazů, až dojdu k surrealistům, pro které se stala koláž významným a často 

i nutným prostředkem sebereflexe a bytí. Miroslav Horníček několikrát za svůj život 

odpovídal novinářům i divákům, že měl rád díla surrealistů, ale necítil se být jedním  

z nich. Co tedy propojuje všechny zmiňované? Co může tvořit jádro koláže? Domnívám 
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se, že tím jádrem je lidskost. Síla výtvarných her tkví nejen v tvůrčí činnosti, originalitě, 

ale řekla bych až v hmatatelnosti života, a tím souvisejícím vnímáním člověka jako 

dokonalého ve své nedokonalosti a fantazii. I díky tomu, že dovolí, aby se potkal šicí 

stroj s deštníkem na operačním sále, a mnoha dalším takovým setkáním. 

V souvislosti s tvorbou Horníčkových výtvarných her měla velký vliv jeho 

oblíbenost u diváků. Tím, že se stal známou tváří společensky vystupující  

a reprezentující se, měl cestu k pozorovatelům a návštěvníkům jeho výstav o něco 

snadnější. Nicméně vědomí, že nejste a ani nemusíte být činným umělcem, a přesto 

vaše tvorba přitáhne zájem mnoha lidí, považuji za pozoruhodné. Stejně tak, když  

se povede člověku tvořit a snít s otevřenýma očima a mít opravdickou radost z toho,  

co dělá a má rád. 

Ačkoli Miroslav Horníček nebyl příznivcem citátů, ráda bych na úplný závěr 

zaznamenala jeho životní motto, kterým se stalo následující: „Úsilí je o něco důležitější 

než cíl.“146 Věřím, že tato slova vystihují jeho životní cestu.
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