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ÚVOD 
 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala doposud nezpracované 

téma. Výtvarné osudy umělců, kteří se koncem 80. let spojili do volného 

seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, sleduji už od 60. let. Jejich cesty 

uzavírám dobou kolem poloviny 90. let, kdy se činnost 12/15 prozatím 

uzavřela. Od začátku pojímám téma jako pohled na skupinu a proto jsou 

závěrečné exkursy do tvorby jednotlivých členů jen stručným naznačením 

individuálních směřování.  

V první části práce zařazuji okruh budoucích 12/15 do historického a 

kulturního kontextu doby normalizace. Sleduji postupně formující se 

uskupení umělců na různých výstavách a současně tak nastiňuji i 

podmínky, v nichž se nacházela neoficiální umělecká scéna. Vybrala jsem 

ty výstavy, které jsem osobně zhodnotila za podstatné pro další směřování 

tohoto okruhu. 

V druhé části se věnuji založení skupiny, její výstavní činnosti, 

grafické podobě propagačních materiálů a organizaci. Text následně 

doprovázím odpovídající, zpravidla doposud nepublikovanou, 

fotodokumentací.  

Ve třetí části přibližuji tvorbu 12/15. Snažím se vysledovat společná 

výtvarná směřování, ale současně umělce k těmto tendencím přiřazuji jen 

volně. Poté ve stručnosti shrnu výtvarnou cestu každého z autorů. 

Obrazová dokumentace má zde spíše ilustrativní charakter.  

V závěru se zamýšlím, vedle celkového shrnutí, nad pozicí 12/15 a 

pokouším se osobním pohledem reagovat na různé reflexe jejich společné 

tvorby.  

Nutno také připomenout, že v poznámkovém aparátu, jakožto i 

v seznamu literatury, uvádím někdy otazník (- ? -). Děje se tak tehdy, když 

jsem čerpala z různých nakopírovaných textů či výstřižků, bez možnosti 

kompletní identifikace těchto zdrojů. Všechny tyto materiály jsem 

doplnila do archivu Zdeňka Hůly, nacházejícím se v centru DOX v Praze, 

kde budou přístupné. Mimo to jsou i v osobním archivu Ivana Kafky.   



 7 

I když je správné označení mého tématu „volné seskupení 12/15 

Pozdě, ale přece“, nahrazuji ho často, především ze stylistického hlediska, 

kratším označení 12/15, nebo hovořím obecně o skupině.  
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KONTEXT DOBY VZNIKU 12/15 

 

Období normalizace a její specifika 

V této kapitole chci poukázat na to, z jakého kontextu 12/15 vzešlo. Po 

nastínění historického rámce sleduji okruh umělců, který stál později u zrodu 

skupiny, na jednotlivých výstavách. Současně tím blíže nastíním podmínky, 

s nimiž se potýkala neoficiální scéna.  

 

Celé období 1948-1989 bylo poznamenáno střídáním tvrdé a měkké 

varianty komunistické totality. Tvrdou, represivní politiku z let 1948-1956,  

nahradilo postupné „tání“ konce padesátých a první poloviny šedesátých let. 

Po srpnových událostech roku 1968 nastala restaurace totality sedmdesátých 

let a její volnější forma od poloviny let osmdesátých. Tvrdá varianta se 

vyznačovala brutálními formami nátlaku, posilovala atmosféru strachu, a tím 

pádem zapříčiňovala vznik konformity a dvojí morálky ve společnosti. Měkčí 

projevy vyvolávaly naděje o regeneraci normálních podmínek a povzbuzovaly 

odvahu ke svobodnějším přístupům. Povaha tehdejší doby se zrcadlila i 

v podobě kultury. 

I když uvolněnost šedesátých let byla fenoménem globálním, u nás 

vznikala zejména v návaznosti na politickou situaci v Sovětském svazu, 

jejímž důsledkem byla celková destalinizace. Ta znamenala zásadní 

přehodnocení dosavadního směřování sovětské politiky, od níž se politika 

Československa zákonitě odvíjela. Lidé nyní mohli za určitých podmínek 

cestovat i do západních zemí, v umělecké sféře se všeobecný výraz posunul 

od socialistického realismu 50. let k autentičtějším projevům. Začali se 

vydávat dříve zakázaní autoři, rozšiřoval se prostor pro publikování i diskuse 

v časopisech, nakladatelství projevovala zájem o současné autory, došlo 

k rozkvětu „malých forem a scén“, vzrostla obliba jazzu a rock’n‘rollu, film 

zachvátila „nová vlna“ a v neposlední řadě se otevřely výstavní síně širšímu 

spektru výtvarníků.  

Období následující, tzv. normalizace, se v českém prostředí, podobně 

jako jinde, projevovalo ve svém pravém ideologickém smyslu zejména 

v rozmezí let 1969 – 1985. Svobodomyslná kultura 60. let významně 
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podpořila reformní myšlenky a snahy o vytvoření demokratické společnosti. 

Nastupující rok 1968 byl jak vrcholem, tak pádem tohoto úsilí. „Socialismus 

s lidskou tváří“ 60. let rázně ukončila intervence sovětských vojsk v srpnu 

1968, po níž následovalo více než dvacetileté, pro společnost neblahé období 

nesvobody a politického útlaku. Rok 1985 znamenal začátek postupného 

vnitřního rozkladu režimu, ale definitivní tečkou byl až rok 1989.  

Sociolog Josef Alan výstižně rozdělil období normalizace na tři etapy:1 

První etapu vymezil rokem 1969 a počátkem 70. let. Je to doba reakcí na 

ztrátu státní suverenity formou demonstrací a kulturních protestů. Na počátku 

tohoto období byl šok, ale i naděje na brzký konec okupace. Končí však 

ztrátou iluzí po ideologických prověrkách a tvrdým dopadem odvážných 

jedinců snažících se vzdorovat nastoleným poměrům. Většinou přišli o 

zaměstnání a nemohli vykonávat nadále svoji profesi, vystavovat či 

vystupovat v médiích. Mohli vykonávat pouze podřadnou výdělečnou činnost, 

což u některých způsobilo společenský posun směrem dolů. Došlo i k 

mnohým dalším změnám. Například vycestovat do nekomunistických zemí už 

bylo mnohem obtížnější, než tomu bylo před srpnovými událostmi. Do téměř 

všech vedoucích pozic byli dosazeni pracovníci loajální režimu. Na jedné 

straně panoval odpor a nechuť k nově nastoleným podmínkám formou vzdoru, 

odolávání, obcházení či emigrací, na straně druhé i uvědomění si, že nezbývá 

jiná možnost,  než se přizpůsobit dané situaci. Byli i tací, kteří nyní spatřovali 

svojí příležitost a s novou situací se  identifikovali.  

Druhá etapa, Alanem označená jako „hledání individuálních životních 

strategií“,2 probíhající v letech 1973 – 1977 značila počátky vzniku 

protisystémových aktivit v podobě disidentského hnutí, které vyústilo 

v prohlášení Charty 77. Mezi běžnými občany však panoval spíše zjevný 

nezájem o věci veřejné a politické.3 Předešlou opatrnou nedůvěru vůči moci 

nahradil pragmatismus, stejně tak jako lhostejnost, ironie a nepokrytý 

cynismus.  Lidé se začali uzavírat do soukromí a postupně hledali náhradní 

                                                 
1 Josef ALAN: Der Riss im Raum. Pozitionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der 
Slowakei und Tschechien, Berlin 1995; Alena POTŮČKOVÁ: Česká výtvarná scéna 1969 – 
1985. Umění zastaveného času, Praha 1996.  
2 Ibidem (text Aleny Potůčkové). 
3 Historici mluví o tzv. „mlčící většině“. 
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životní náplň. Šlo o široké spektrum činností od chalupaření až po aktivní 

účast na dění alternativní kultury. 

Následná třetí fáze začíná po roce 1985 ústit pod vlivem změn 

v Sovětském svazu a dalších mezinárodních událostí v postupný rozpad 

totalitního režimu. V Čechách vyvrcholil listopadem 1989. Během této etapy 

už „vyšší moc“ ztrácela svoji sílu a naopak celková nálada na změnu ve 

společnosti nabývala na intenzitě.  

Život v tzv. šedé zóně4 v sobě přirozeně nezahrnoval jen negativa. Často 

nehumanistické postoje a nesvobodné podmínky nastolované režimem 

vyvolávaly mezi lidmi zdravou pospolitost. Lidé se navzájem více 

potřebovali, společné semknutí přinášelo větší pocit „bezpečí“.  Z možných 

rizik a strachu se tak vytvářelo podhoubí, které dávalo vzniknout silnějším 

vazbám a vztahům, než by existovaly ve svobodné společnosti. Ivan Kafka 

vzpomíná na tehdejší poměry takto: „Imponovala mi mezilidská sounáležitost, 

která bezpochyby existovala, nasazení, s jakým lidé šli do věcí – v mnoha 

případech si řadu akcí organizovali sami výtvarníci či historici umění, 

panoval tu všeobecný zájem o kulturu a taky absence finančních hodnot. 

…Znovu opakuji, v tom neefektivním, nefinančním nadšení a nasazení jsem 

spatřoval cosi pozitivního“.5 

Nutno podotknout, že svou roli zde hraje i nostalgie. Většina pamětníků 

vidí dobu normalizace s odstupem času poněkud optimističtěji, než jaká 

skutečně byla.  

 

Situace ve výtvarném umění 

Od počátku normalizace v české společnosti postupně rostl zájem o 

„odepřené“ kulturní dění. V letech 1969 – 1971 pokračovaly setrvačností 

některé velké projekty z šedesátých let. Poté nastala pro mnohé výtvarníky 

doba, kdy nemohli vystavovat vůbec, nebo jen v okrajových částech větších 

                                                 
4 Pojem se objevil v západní terminologii již v 1. polovině 80. let. Přeneseně označuje 
společnost, v níž systém černobílého vidění světa ztratil praktický smysl. Může označovat 
různě propojený prostor mezi oficiální kulturou a undergroundem či disentem. V praxi to 
mohou být například názorově zarytí antikomunisté, kteří však rádi působí v pracovní oblasti, 
kde by se bez spolupráce s komunisty neobešli, či naopak straníci pomáhající účastníkům 
alternativní kultury. 
5 Marcela PÁNKOVÁ: Setkání na tenisových dvorcích – Sparta 82. Rozhovor Marcely 
Pánkové s Ivanem Kafkou, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění The Magazine For 
Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, strana 29.  
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měst a regionů. Prostory známých galerií mezitím ovládli umělci, jejichž dílo 

nebylo vybíráno pro své kvality, ale vzhledem k jejich „nezávadnému“ profilu 

a pro umělecký výraz odpovídající politickému programu. Rozdělení na 

kulturu alternativní6 a oficiální vyplynulo tedy přirozeně z nové politické 

situace.   

Svou důležitou roli při zprostředkování oficiální kultury hráli odpovědní 

pracovníci na ministerstvu kultury, referenti na úrovni krajů a okresů, kteří 

měli rozhodující pravomoc z titulu zákona, rektoři a profesoři na vysokých 

uměleckých školách. Hlavní úlohu zastával především monopolní Svaz 

českých výtvarných umělců (SČVU), který měl  kontakt se členy ÚV KSČ. 

Svaz byl spravován Českým fondem výtvarných umění (ČFVU), založeným 

v roce 1954.7 Tento fond vznikl jako podpůrný prostředek celkové 

„kolektivizace“ československého hospodářství a kultury. Záměrem svazu i 

fondu bylo vytvoření systému umožňujícího přímou finanční podporu 

tendencím a způsobům vyjádření, jež vyplývaly z požadavků ideologie. Ten 

měl navíc kontrastovat s omezenými finančními možnostmi spolků předchozí 

doby.  

Umělec se nemohl zúčastňovat uměleckého života, aniž by byl členem 

SČVU. Bez členství nebylo možné nabízet svá díla k prodeji ČFVU. Stával se 

tak existenčně závislý na SČVU nebo na registraci při ČFVU, což mu 

umožnilo být bez všeobecné pracovní povinnosti. Registrováni byli pouze 

absolventi vysokého, umělecky zaměřeného, odborného školství. V důsledku 

toho bylo individuální postavení umělce v podstatě vyloučeno. Tento stav 

trval až do roku 1990.   

Monopol ČFVU k prodeji výtvarných děl zahrnoval nejen nabídku ve 

vlastní síti, ale i povinnosti jakéhokoli jiného subjektu objednávat či kupovat 

díla jen prostřednictvím fondu.8 Umělec tak svěřoval svá díla do prodeje jeho 

                                                 
6 Pro kulturu distancující se svým projevem od oficiální se objevuje v odborné literatuře řada 
označení: undergroundová, disidentská, ilegální, paralelní, podzemní, polooficiální, opoziční, 
nezávislá, atp. Pro svou diplomovou práci volím záměrně termíny alternativní či neoficiální 
neboť jsou obecnější a zahrnují tak v sobě široké spektrum projevů, což nejlépe v tomto 
případě vystihuje danou problematiku.  
7 Povaha ČFVU byla formulována v autorském zákonu, který pozbyl platnosti  v roce 1992. 
8 Výjimku však tvořilo zadávání návrhů na díla užitého umění (autorský zákon č. 35/65 Sb.) a 
na díla nakupovaná ministerstvem kultury či Národní galerií a jejími pobočkami, popřípadě 
výtvarných úkolů spojených s výstavami a veletrhy (vyhláška ministerstva kultury č. 149/61 
sb. o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění, paragraf  2). I přesto byly všechny 
tyto akce a výtvory posuzovány uměleckými komisemi zřizovanými SČVU. 
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prostřednictvím. Umělecké komise určovaly prodejní cenu, která byla 

zakotvena v příslušných vyhláškách.  

Výtvarná obec si tak existenčně nevedla špatně. Do výtvarné sféry 

každoročně proudily téměř miliardové částky. Nešlo pouze o příjmy z ČFVU, 

ale také ze strany Art Centra, které zprostředkovávalo prodej uměleckých děl 

pro zahraniční trh. Jeho postavení vyplývalo ze zákona o zahraničním 

obchodě. Ač se muselo Art Centrum řídit stejnými vyhláškami a předpisy při 

výběru děl, jaká platila pro domácí trh, v praxi se nedodržovala striktní 

pravidla. V cizině totiž existovala poptávka především po umění neoficiální 

scény. 

 

Je až paradoxní, že i přes veškeré snahy politického systému, který 

finančně, organizačně i prostorově podporoval pouze oficiální umění, vznikly 

podmínky dostatečně příznivé pro rozvoj alternativní kultury a pro její 

výtvarnou tvorbu. Odklon od mocenské struktury znamenal sice znesnadnění 

si cesty k veřejné prezentaci, avšak na druhé straně tato záměrná distance 

vedla k nezávislému postoji, možnosti hlubší koncentrace a k udržování si 

vnitřní svobody v tvorbě. To vedlo k introvertní povaze umění, k orientaci na 

existenciální témata nebo i k projevům tzv. české grotesky. S odstupem doby 

se stala neoficiální scéna, především pro kvality jejích tvůrců,  hlavním 

nositelem výpovědní hodnoty tehdejší doby.  

Pozice členů 12/15 nebyla vůči instituci oficiální scény striktně 

vyhrazena. Tvorba některých splňovala „normy“ obou táborů. SČVU měl 

snahu získávat mladé a ani umělci se přízni nebránili, neboť to přinášelo řadu 

výhod. Přesto se jednalo spíše o výjimečnou spolupráci a hlavním 

prostředníkem mezi jejich tvorbou a diváky se stala alternativní kultura. 

 

Umění alternativní scény pro kontakt s publikem, ale i s jinými umělci, 

často využívalo všechny možné soukromé9 nebo odlehlé veřejné prostory. 

Akce probíhaly v ateliérech, v bytech umělců i kritiků, na chalupách, ve 

sklepích a depozitářích různých galerií, v zapadlých klubech, na chodbách 

rozmanitých biologických, chemických, nemocničních i psychiatrických 

                                                 
9 Nešlo zde o útěk do soukromého pohodlí, ale o vynucenou simulaci veřejného prostoru. 
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ústavů, na sportovištích, v tanečních sálech a tak podobně. Navenek tím, že 

šlo o okrajové prostory, získávaly takové události znak podružnosti, který byl 

důležitým ochranným manévrem. Velmi často šlo o nevelké jednorázové 

akce, které vznikaly jen kvůli statečnosti, trpělivosti a šikovnosti jejich 

pořadatelů.  

Ke komunikačním meziprostorům se daly přiřadit také hospody, v nichž 

– mimo jiné – probíhala intenzivní výměna informací a styků. Kavárenská 

tradice spíše jen přežívala. Jde o zajímavý, až symbolický, posun dřívější 

intelektuální kavárenské společnosti, kterou vystřídalo lidové a demokratické 

společenství „čtvrté cenové skupiny“ s jeho odmítáním sociálního elitářství a 

osobitým jazykem.  

Ani náhradní řešení neumožňovala, především kvůli nutnosti zvýšené 

opatrnosti při šíření informací, kontakt s širším publikem. Navíc zde byli i 

tací, kteří neměli možnost vystavovat ani v odlehlých místech. Leckdy to pro 

umělce znamenalo duševní a psychickou izolaci, která přispěla k jejich vnitřní 

labilitě a měla proto někdy devastující účinky.  

Na druhé straně ani tehdejšímu publiku se nedostávalo autentických 

projevů kultury v dostatečné míře. Proto byl zájem o umění neoficiální scény 

značný, a to někdy i bez ohledu na kvalitu, což je ale těžké divákům zazlívat. 

Chyběla zde totiž nejen konfrontace s cizinou, ale hlavně s místním uměním. 

Porovnání nebylo možné ani formou dostatečné obeznámenosti s historií. 

Chyběly také svobodné teoretické diskuse, které by nabízely různé výkladové 

rámce a poskytovaly tím možnost zdravého způsobu nazírání. Oficiální kritika 

měla paradoxně opačný význam. Například bylo-li něco označeno za špatné či 

pohoršující, znamenalo to často reklamu. Výstavu pak, pokud nebyla ihned 

uzavřena, zhlédli návštěvníci v hojném počtu.  

Umění alternativní kultury tohoto dvacetiletí bylo vyvázáno z podmínek 

uměleckého trhu, běžného v zemích se svobodnými tržními i společenskými 

podmínkami. Ani instituce se pochopitelně nemohly stát štědrými mecenáši. 

Pokud vůbec docházelo k nákupům děl z neoficiální sféry, vždy za tím byla 

především osobní iniciativa a šikovnost pracovníků galerie. Zachování si 

svobody tvůrčí cesty tak neobnášelo jen problémy s možností vystavovat, ale i 

s nejistotu zdroje obživy. Avšak Jindřich Chalupecký právě v této době vidí 

určitý potenciál. Ve svých osobních zápiscích si roku 1970 poznamenává: 



 14 

„Být umělcem v některých zemích východní a střední Evropy nese s sebou 

mnoho nesnází. Rozhodně však umělec tu má jednu výhodu: není tu umělecký 

trh s jeho směnou duchovních hodnot za hmotné. Z toho může umělec těžit, 

může zůstat u oněch pramenů života, z kterých vychází umění. Dokonce mu 

tady často nic jiného nezbývá. Je docela pravděpodobné, že v těchto zemích 

vznikají za těchto podmínek samostatná duchovní ohniska, a zatímco jinde se 

moderní umění devalvuje, tady se vrací k svému původnímu významu“.10 

V duchu stejné myšlenky vzpomíná na situaci i Kurt Gebauer: „V každý 

normální, fungující společnosti je člověk přirozeně přinucen, banálně řečeno, 

dělat kariéru, ať už jakoukoliv – uměleckou, politickou, nebo přes prachy. 

Morbidita té doby člověka dovedla k tomu, že se od těchhle věcí oprostil, a to 

bylo dobře. Musel se víc zaobírat sám sebou, svým bližším okolím, a to vedlo i 

k větší koncentraci v práci“.11 

I když byl Jindřich Chalupecký od roku 1970 na seznamu zakázaných 

autorů, a proto nemohla probíhat odezva oficiální formou publikování, přesto 

byl oporou tehdejším umělcům v debatách na soukromé půdě. Vštěpoval 

umělcům (ale i teoretikům) pocit morálního závazku, který měl v době 

upadajících etických kritérií velký význam. Mimo to jim dodával sebevědomí, 

aby nadále rozvíjeli svou tvorbu, a snažil se také pomáhat při řešení otázek 

existenčního vyžití.12 

Hranice mezi tím, co bylo povoleno a co zakázáno, sice existovaly, 

avšak zákazy nebyly nikdy veřejně prezentovány a nebylo možno o nich 

získat informace. Zvláštní bylo, že se přesto vědělo, kdo „může“ a kdo 

„nesmí“. K zakazovaným patřili především ti, kteří se od poloviny 60. let 

zřetelně angažovali při nástupu současného umění (představitelé 

konstruktivismu, kinetismu, nové figurace, nové citlivosti, tzv. české grotesky,  

apod.) a také umělci, kteří se podepsali tam, kde to bylo nepatřičné a ne jinde, 

kde se to od nich vyžadovalo. Problematický vstup měli někdy i noví 

absolventi uměleckých škol první poloviny 70. let, jejichž tvorba 

                                                 
10 Jiřina HAUKOVÁ: Vzpomínka na mého manžela Jindřicha Chalupeckého, in: Zakázané 
umění I., Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné 
umění, 1995/3-4, strana 189. 
11 Simona MAYEROVÁ: O Chaloupeckém a o tom, jak to bylo tenkrát. Hovoří s Kurtem 
Gebauerem Simona Mayerová, in:Zakázané umění I., Výtvarné umění The Magazine For 
Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1995/3-4, 192. 
12 Například už od 60. let přiváděl mezi umělce sběratele Artura Schwarze.  
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zpochybňovala klišé normalizační doby. Jejich projev zpravidla neměl 

politický či přímo politicky vyhrocený obsah. Dalo by se říci, že byl bez této 

ideologie. Neodpovídal především svou názorovou nezávislostí na tomto 

programu. Navíc mohly v umění existovat věci a jevy jen v těch 

souvislostech, které určoval režim. Projevy, pokud byly prezentovány 

neloajálními lidmi, byly už předem podezřelé. Například bylo nepřípustné, 

když použil Milan Knížák slogan „miluju tebe a Lenina“, nebo když volil 

hojně červenou barvu v jiných souvislostech, než ke kterým zpravidla 

sloužila. Vše červené bylo v tomto případě okamžitě považováno za 

protikomunistické a protisocialistické.  

 

Odlišná situace 70. a 80. let 

Mladá generace, která během první poloviny 70. let dostudovala, 

vstupovala do nepříznivé situace počínající normalizace. Byla nejen izolovaná 

od uměleckého dění ve světě, ale ani nemohla svobodně vystoupit na 

veřejnosti, byla doslova „umlčena“ ve svém rozletu. V druhé polovině 70. let 

docházelo k důležitému obnovení dialogu mezi tehdejší mladou a starší 

generací. Spojovaly je pocity strachu, omezování a nesvobody. I jejich tvorba 

vznikala na pozadí podobných prožitků.   

Nová průraznější a odvážnější generace se neztotožňovala s vážnými 

pocity a poznamenanými osudy předešlých dvou generací. Nové výtvarné 

podněty ze zahraničí jim byly blíže než domácí tvorba předešlých desetiletí.  

Jestliže se generace 70. let mohla opřít především o teoretické zázemí 

Jindřicha Chalupeckého, s nástupem nové generace posilovala role Jany a 

Jiřího Ševčíkových, kteří zprostředkovávali mladým autorům principy 

postmoderní teorie.  

 

Liberálnější politická situace od poloviny 80. let vytvořila také  

podmínky pro možnost zakládání skupin, což bylo v dřívější dekádě nemožné. 

Tyto více přátelské než tvůrčí okruhy si uvnitř skupiny vytvářely postupně 

zázemí a prostor pro pozdější vystoupení na veřejnosti. Jindřich Chalupecký 

poukazuje i na fakt, že na rozdíl od 80. let dříve ve skupinách vedle 

výtvarníků bývali i básníci, spisovatelé, teoretici.  



 16 

K semknutí těchto okruhů však nevedla pouhá touha přátelského a 

tvůrčího sepjetí. Byl to i tlak nepřízně oficiálních institucí a úřadů. Ten po 

celá osmdesátá léta stmeloval různě vyhraněné umělecké osobnosti, které by 

se v příznivých podmínkách pravděpodobně rozešly vlastními cestami.  

Na sklonku 80. let vznikly v českém prostředí čtyři výtvarné skupiny: 

12/15 Pozdě, ale přece, Tvrdohlaví, Nová skupina a Zaostalí. Je až 

pozoruhodné, že dvě z nich (volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece13 a 

Tvrdohlaví) vznikly ve stejný den 3. června 1987 dle zúčastněných pamětníků 

nezávazně na sobě. 

 

Tvrdohlaví sepsali svou zakládací listinu v den založení v Slováckém 

salonku Obecního domu v Praze. Na místě ji podepsali: Jiří David, Stanislav 

Diviš, Michal Gabriel, Zdeněk Lhotský, Stanislav Milkov, Václav Marhoul, 

Petr Nikl, Jaroslav Róna, František Skála a Čestmír Suška. Založení 

Tvrdohlavých a jeho oficiální oznámení SČVU bylo výrazem nových idejí 

nastupující generace, která usilovala vedle širší reflexe svého díla i o 

otevřenější komunikaci.  

Založení 12/15 i Tvrdohlavých proběhlo současně.14 Mladší generace 

však na sebe upozornila dříve. Uspořádali první úředně povolenou výstavu 

iniciovanou mimo SČVU. K jejímu zahájení došlo 22. 12. 1987 v Lidovém 

domě.15 Její repríza byla uspořádána v červnu 1989 v Havířově. Následovala 

druhá výstava v ÚLUV v Praze dne 2. 9. 1989 a bezprostředně po otevření 

byla skupině udělena redakcí Mladého světa cena Bílá vrána. Třetí výstava 

proběhla v dánském Arhusu a následně v Remeši ve Francii. Poslední před 

jejím znovu založením byla uspořádána v Národní galerii v Praze roku 1990, 

v budově na Mariánském náměstí. Krátce nato byla skupina, sjednocená od 

počátku politicko strategickým cílem spíše než společným výtvarným 

programem, rozpuštěna. K jejímu znovuzaložení došlo pak po dvanácti letech 

v roce 1999. 

                                                 
13 Fakt, že bylo 12/15 založeno dne 3. června 1987, dokládám dále v textu, konkrétně na 
straně 33. 
14 Někdy uvádí odborná literatura tuto informaci mylně a tvrdí, že jako první vznikla skupina 
Tvrdohlavých a volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece v reakci na ně. Například je tak 
špatně uvedeno v: Jiří ŠEVČÍK / Pavlína MORGANOVÁ / Dagmar DUŠKOVÁ: České 
umění 1938-1989: programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001, strana 407. 
15 Jiří OLIČ: Katalog umělecké skupiny TVRDOHLAVÍ (kat. výst.), Praha 1987. 
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Tvrdohlaví měli s 12/15 řadu styčných bodů. U obou skupin se jednalo o 

více méně generační seskupení bez konkrétního společného tvůrčího 

programu. Obě skupiny odmítaly nastolované podmínky určované SČVU 

s jeho vazbami na komunistickou stranu. Součástí těchto skupin byl i životní 

styl, jenž byl více hrou či manažerskou strategií, než revoltou vůči režimu, jak 

to bylo typické například pro underground. 

Odlišnosti mezi Tvrdohlavými a 12/15 spočívaly nejen v generačních 

rozdílech, a tím pádem i odlišných výtvarných směřováních, v průraznějším či 

slabším manažerském vedení, ale i ve snaze 12/15 o udržení vývojové 

kontinuity českého umění a myšlení. Mladé generaci se zase nedá upřít větší 

flexibilita po změně společenských podmínek po roce 1989, s níž se lépe 

uměli přizpůsobit novým tržně-ekonomickým pravidlům. 

 

Třetí okruh umělců a architektů navazujících na starou tradici českých 

uměleckých spolků Mánes a Umělecká beseda vystoupil 14. října 1987 pod 

názvem Nová skupina.16 Měla se stát jakýmsi diskusním fórem se širokou 

názorovou škálou jejích členů a s pestrým programem přednášek. Schůzky 

pobíhaly v pražském Hlaholu (1988-89), který se tak stával místem ostrých 

koncepčních i mezigeneračních sporů. Duchovním otcem Nové skupiny byl 

Jindřich Chalupecký. Šlo mu o vytvoření skupiny organizované na širším 

základě, než jaký může představovat úzce generační či skupinový program 

jednoho uměleckého oboru. 

 

Čtvrtou skupinou byli Zaostalí.17 Počátky společných aktivit tohoto 

okruhu spadají, podobně jako u 12/15, do 70. let, avšak k založení došlo až 

v roce 1987. Skupinu tvořili tři malíři (Bedřich Dlouhý, Zdeněk Beran a Pavel 

Nešleha), sochař Hugo Demartini a architekt Karel Kouba. Autorem názvu je 

Bedřich Dlouhý. V jeho podtextu byla reakce na posuzování hodnot českého 

umění momentální aktualitou a v závislosti na trendech světového umění. 

Skupinu nesvazoval žádný společný program. V částečném skupinovém 

                                                 
16 Josef HLAVÁČEK / Jiří ŠETLÍK / Jaromír ZEMINA: Co je Nová skupina?, in: Jiří 
ŠEVČÍK / Pavlína MORGANOVÁ / Dagmar DUŠKOVÁ: České umění 1938-1989: 
programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001, 410 – 411. 
17 Pavel NEŠLEHA: K Zaostalým krok za krokem…, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění 
The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, 95 – 101; 
Jan KŘÍŽ / Mahulena NEŠLEHOVÁ: Zaostalí (kat. nerealizované výst.), Praha 1990. 
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složení prvně společně vystoupili na výstavě Forum 88 v Pražské tržnici 

v Holešovicích. První samostatnou skupinovou akcí byla výstava v Nové síni 

v Praze v létě 1990, která byla náhradou za nerealizovanou výstavu 

v Lidovém domě. Posléze byli zastoupeni jedním společným dílem na výstavě 

Situace 92 v Mánesu v Praze. Kompletní vzpomínková skupinová výstava 

byla uspořádána v Praze v Městské knihovně v roce 2007.  

 

Situace před vznikem 12/15 Pozdě, ale přece 

Již dlouho před založením volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece se 

vytvářely přátelské vztahy mezi některými jejími budoucími členy. Několik 

z nich se sešlo už na Střední odborné škole výtvarné Václava Hollara v Praze, 

kde studovali v šedesátých letech. Potkali se zde Václav Bláha, Vladimír 

Novák, Tomáš Švéda, Michael Rittstein a budoucí kunsthistorik Roman 

Prahl.18 Na přelomu 60. a 70. let se na Akademii výtvarných umění v Praze 

spřátelili: Václav Bláha, Vladimír Novák, Tomáš Švéda a Michael Rittstein 

ještě s Ivanem Ouhelem, Jaroslavem Dvořákem, Petrem Pavlíkem a Jiřím 

Sozanským. Tehdy zde působil i Jiří Sopko jako asistent v ateliéru Jana 

Smetany. U Vincence Makovského a Karla Lidického studoval Jiří Beránek, 

v tomtéž ateliéru o několik ročníků výše i Kurt Gebauer. Po studiích a mimo 

půdu akademie se skupina blíže poznala i s Jiřím Načeradským a 

prostřednictvím Čestmíra Kafky i s jeho synem Ivanem Kafkou.  

Začátkem 70. let, po ukončení studií, na sebe začala postupně 

upozorňovat nová generace umělců. Společně cítili potřebu představit se širší 

veřejnosti, což tehdy umožnilo především několik nových výstavních prostorů 

(leckdy jen dočasně fungujících), které se postupně objevovaly jako 

alternativa galerií oficiální výtvarné scény. Scházela se zde pestrá kulturní 

společnost, budovaly se vzájemné vazby, docházelo k výměnám tehdy méně 

dostupných informací. Publikum se tu seznamovalo se současnou volnou 

tvorbou. Různé alternativní výstavní místa se tak zásluhou několika 

odvážlivců stávala dějištěm tehdejšího opravdového uměleckého života. 

Systematické znemožňování kvalitních konfrontací a vystavování však přesto 

                                                 
18 Roman Prahl nebyl členem 12/15, avšak se skupinou byl spjat. Účastnil se některých 
společných akcí, podílel se na aktivitách Divadélka v Nerudovce a zároveň je autorem řady 
článků a katalogů několika umělců z 12/15. 
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trvalo a těchto několik málo utajovaných míst nemohlo nabídnout dostatek 

příležitostí k prezentaci. Umělcům tak nezbývala jiná možnost, než hledat 

další cesty k sebeprezentaci. Na jedné straně se nabízely ještě méně významné 

výstavní síně na periferiích či v menších městech, kam s takovou intenzitou 

nedosahovala přísná ruka cenzorů, na druhé straně docházelo k stále většímu 

setkávání se v soukromí ateliérů či bytů. Právě zde se v užším okruhu vedly 

mimo jiné zajímavé debaty vedoucí k vzájemné morální podpoře a k tvorbě 

nových vztahů. Dále docházelo k prezentacím v místech, která svým geniem 

loci rozehrávala zajímavý dialog mezi současným dílem a stávajícím 

prostředím. Ať už to byly dvorky Malé Strany nebo Vojanovy sady, jednalo se 

o místa, která svou specifičností a zajímavou atmosférou konkurovala řádným 

výstavním prostorům.  

 

V následujícím výčtu mapuji aktivity přímo související s postupným 

formováním 12/15. Oficiální vznik skupiny byl možný až později. Stalo se 

tomu tak teprve v druhé polovině 80. let. Umělci pozdějšího 12/15 se do té 

doby účastnili veřejných i soukromých výstav samostatně nebo s dalšími 

výtvarníky i z budoucí skupinové sestavy. Pozastavuji se u výstav, jejichž 

význam považuji pro formování seskupení za podstatný, a které zároveň 

výstižně nastiňují podmínky, v nichž tehdejší neoficiální výtvarné umění 

vznikalo. Kompletní výčet těchto akcí uvádím v příloze diplomové práce.19 

Současně se i snažím poukázat na některé důležité výstavní prostory plnící 

v tehdejší době důležitou roli zprostředkovatele umění divákům.  

Na výstavách jsem se snažila dopátrat vystavených děl, bohužel ne vždy 

to bylo kvůli dostupnosti katalogů a dalších materiálů možné. Proto tyto 

informace uvádím jen někde. Stejně tak je tomu i v následujících kapitolách. 

 

Jedno z prvních společných vystoupení jádra budoucího seskupení 

proběhlo v roce 1972 v Divadle E. F. Buriana v Praze na výstavě Václav 

Bláha, Vladimír Novák, Michael Rittstein. K této příležitosti vyšel malý 

katalog (skládanka).  

 

                                                 
19 Strana 142. 
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V letech 1975 – 1979 docházelo k důležitým setkáním pozdějších členů 

12/15 na výstavách a jiných kulturních akcích Divadélka v Nerudovce na 

Malé Straně. Pořádaly se tu koncerty a malé monografické výstavy 

doprovázené drobnými katalogy. Bylo to místo pravidelných schůzek 

poměrně široké neoficiální společnosti. Zásluhou paní Šeré, která ho vedla, a 

výtvarně-organizační komise divadélka se zde veřejnosti mohly představit 

svou tvorbou osobnosti tehdejší starší i mladší generace jako byli Eva 

Kmentová, Věra Janoušková, Daisy Mrázková, Vladimír Komárek, Ivan 

Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Ivan Bukovský, Jiří Beránek, Jiří 

Lindovský, V. K. Novák a také i mnozí z budoucích účastníků tzv. 

Malostranských dvorků.   

Vznik myšlenky pořádání výstav na malostranských dvorcích vyšel od 

samotných umělců, zejména od  Čestmíra Sušky a okruhu jeho přátel (Ivan 

Kafka, Tomáš Ruller, Aleš Lamr, Kurt Gebauer). Důležitý podíl měli i pražští 

památkáři. V prostorech Divadélka byly pak představeny přípravné skici a 

návrhy. Další informace o akci se šířily jak slovně, tak i pomocí distribuce 

letáků a plánků s celkem třiceti čtyřmi realizacemi dvaceti autorů. 

Kurt Gebauer k této příležitosti „oživil“ dva dvorky v Nerudově ulici 

Plavkyněmi, které tančily zavěšeny v průjezdu a z okna se dívajícími 

ženskými figurami. Dalším jeho dílem byl Cvrčkův sen – na pohovce ležící 

socha ženy  a na ni dohlíží vypasený pták. Ivan Kafka vytvořil na Jánském 

vršku jednu ze svých prvních monumentálních instalací - Vymezení. 

Atmosféru místa zde ozvláštnil bílými špejlemi, v pravidelném rytmu 

zapíchanými do nerovného srázu.  

Venkovní výstava byla zahájena v první polovině května roku 1981, ale 

už následujícího dne došlo k jejímu uzavření, a to i přesto, že byla původně 

povolená. Oficiálním důvodem jejího ukončení měla být skutečnost, že si 

umělci pro své realizace vybrali většinou kontrastní prostředí velmi 

zanedbaných dvorků. Současně s tím byla ukončena i činnost Divadélka20 a 

zabaveny informační letáky s mapkami. Část z nich se však podařilo 

                                                 
20 Ukončení činnosti Divadélka v Nerudovce se ze strany umělců a organizátorů dalo 
předpokládat. Ještě před uspořádáním Malostranských dvorků se organizátorka Divadélka 
paní Šerá totiž rozhodla vydat celkový katalog o dosavadní výstavní činnosti, čímž se o 
zdejších aktivitách dozvěděli i ti, co neměli. Nabízely se tedy dvě možnosti: výrazně ustrnout 
v provozování svobodných výstav nebo vše s patřičnou pompou zakončit a uspořádat 
poslední, zato velkolepou přehlídku. 
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zachránit, a tak mohla i kvůli ochotě obyvatel dvorků výstava částečně 

pokračovat. Její ohlasy se omezily na stručné glosy v časopisech a na ilegálně 

vydaný katalog.21 Zásluhou Jindřicha Chalupeckého získala akce větší 

pozornost v zahraničí. Pro příští rok byla připravena další verze, tentokrát na 

Staroměstských dvorcích, s obdobnou koncepcí, ale s rozšířeným autorským 

okruhem. Z okruhu 24 autorů se z budoucích 12/15 měli účastnit také: Václav 

Bláha, Petr Pavlík, Vladimír Novák, Jiří Sopko, Ivan Kafka, Jiří Beránek a 

Michael Rittstein. Předem byl dokonce vytištěn stručný katalog s orientační 

mapou. Akce připravovaná na podzim roku 1982 byla nakonec s odkazem na 

oslavy Velké říjnové revoluce a i možné špatné počasí elegantně odsunuta na 

duben 1983 a poté definitivně do nenávratna. 

Malostranské dvorky sehrály důležitou roli – iniciovaly řady dalších 

neformálních aktivit výtvarné kultury 80. let. Staly se modelem konfrontace 

výtvarných realizací vytvořených pro konkrétní místo v konkrétním čase a  

předjímaly například akce na tenisových kurtech ve Stromovce, na chmelnici 

v Mutějovicích, pravidelné výstavy v Galerii H v Kostelci nad Černými lesy a 

další přehlídky.  

 

Důležitým místem pořádání soukromých výstav byl pražský ateliér „Na 

Mlynářce“ Josefa Mžyka.22 Kurátorkou těchto neveřejných přehlídek 

(například Konfrontace – 1976 či Deset malířů – 1980), ale i dalších 

přehlídek, přístupných širší veřejnosti (například Sochařské symposium 

v Poněšicích,23 1978) byla malířova žena Marie Mžyková. Manželé se od roku 

1973 stýkali s generačními vrstevníky z uměleckého světa a zároveň 

shromažďovali bibliografii, diapozitivy a fotografickou dokumentaci 

výtvarných děl. K setkáním docházelo nejdříve v bytě Karla Holuba, poté 

přímo u nich doma v Pařížské ulici. Vzájemná výměna informací o tajných 

výstavách a připravovaných setkáních probíhala pouze při osobních 

schůzkách, neboť hrozily domovní prohlídky, a tím pádem i postihy. První 

výstavy probíhaly v budově bývalé restaurace Na Mlynářce v Praze 

                                                 
21  Jiří Tomáš KOTALÍK: Dvorky 81. Sochy a objekty na Malostranských dvorcích (kat. 
výst.), Praha 1981. 
22 Marie MŽYKOVÁ: Zpráva o výstavách v ateliéru Josefa Mžyka, in: Zakázané umění I., 
Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 
1995/3-4, 63 – 67. 
23 Sochařskému setkání v Poněšicích se blíže věnuji dále v textu. 
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v Košířích. Přicházela sem řada umělců i teoretiků všech generací, například 

Jindřich Chalupecký, Václav Zykmund, Jaromír Zemina či Jiří Šetlík.  

 

V roce 1976 Svaz českých výtvarných umělců uspořádal společnou 

výstavu mladých ve Špálově galerii, v Nové síni a u Řečických, kterou se 

nepochybně pokusil o rozdělení a ovládnutí  síly nastupující generace jejím 

rozpuštěním v oficiálních svazových strukturách. Pokus skončil konfliktem a 

spíše tak utvrdil mladé autory v nezbytnosti uchování si nezávislosti a 

v jasnějším vymezení své vlastní situace. Jako reakce na tuto událost se začala 

pořádat soukromá setkání – například u Magdaleny Jetelové v jejím ateliéru 

v Tiché Šárce se na podzim 1977 sešli na společné přehlídce s názvem Tichá 

Šárka24 vedle jiných autorů i Kurt Gebauer, Jiří Beránek a Jiří Sopko.  

 

V dubnu 1978 se na sochařském sympoziu v Poněšicích25 nedaleko 

Hluboké sešli s dalšími umělci také Kurt Gebauer a Petr Pavlík. K této 

příležitosti Akademie múzických umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové 

poskytly tělocvičný areál. Opět se jednalo o akci, která nedostala souhlas od 

Svazu českých výtvarných umělců. Naštěstí se pořadatelka Marie Mžyková 

setkala s příznivým ohlasem ze strany vedoucího poněšického areálu asistenta 

Zajíce a dalších asistentů Otomanského a dr. Plcha z katedry tělesné výchovy 

a kultury pohybu Akademie výtvarných umění. Rozhodli se totiž areál 

Poněšic zkultivovat sochařskými díly. Posléze oslovila vybrané umělce 

z tehdejší mladé a střední generace, aby se zhostili daného úkolu. Kurt 

Gebauer zde vytvořil balvanovitou figuru Ukazovatel směru, která 

napřahovala ruku ve směru cesty. Petr Pavlík si našel své místo při okraji 

areálu, v „Zakázaném vstupu“, kde vztyčil svůj vertikální Objekt, nahoře 

s přisazenou skulpturou, která zde čněla jako protest, výstraha a zároveň hold 

osamělosti. Mezi dalšími výraznými díly byla i Sněhurka a sedm trpaslíků 

Aleše Lamra a Velké prádlo Magdaleny Jetelové. Celou akci zdokumentovali 

fotografové a také režisér a kameraman Jaroslav Brabec filmem. 

                                                 
24 Magdalena JETELOVÁ: Tichá Šárka, in: Zakázané umění I., Výtvarné umění The 
Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1995/3-4, 44-45.  
25 Marie MŽYKOVÁ: Ohlédnutí za sochařským symposiem v Poněšicích, in: Zakázané 
umění I., Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné 
umění, 1995/3-4, 68-73. 
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Dalším místem s možností prezentovat výtvarnou tvorbu byl Ústav 

Makromolekulární chemie ČSAV na Petřinách,26 přezdívaný „Makro“, 

„Makráč“ či „Makrokoule“. Výstavy se zde pořádaly od roku 1971 především 

z iniciativy paní ing. Evy Knížkové, ale i ing. Ivana Havlíčka. K výstavním 

účelům sloužil prosklený koridor nacházející se poblíž vchodu. Oficiálně měly 

být tyto akce určeny pouze pro zaměstnance podniku. To však neplatilo a 

Makromolekulární ústav se stal významným vyhledávaným místem na svou 

dobu s odvážným výstavním programem. Zdá se dokonce, že zde cenzura 

nebyla přísná v takové míře, jako tomu bylo jinde.27 V roce 1977 se tu na 

kolektivní přehlídce Konfrontace I sešla vedle zástupců starší generace i 

generace mladá. Mezi nimi bylo také několik pozdějších členů 12/15 (Ivan 

Ouhel, Petr Pavlík). Přípravu a organizaci měl na starost Jan Rous. Katalog 

k výstavě vydán nebyl. V roce 1982 tu proběhla i výstava Architekti, sochaři a 

malíři v ÚMCH. Mezi velkým množstvím účastníků byli i Václav Bláha, Kurt 

Gebauer, Ivan Kafka, Jiří Načeradský, Ivan Ouhel, Michael Rittstein. 

 

V roce 1978 proběhla výstava Konfrontace II v pražském 

Mikrobiologickém ústavu ČSAV.28 Přehlídky se zde konaly v koridorech 

ústavu pravidelně a na starost je měla paní Eva Hallerová, která v té době 

pracovala v kulturní komisi. Koncepce výstavy vznikla ve spolupráci 

s umělci; jednalo se o výtvory nového data, jejichž vzniku nepředcházely 

programové akce, ani vyhlášení soutěže. Určujícími znaky byla výrazová 

mnohostrannost, námětová rozmanitost a technická různorodost. Záměrem 

bylo poprvé konfrontovat autory, kteří měli šanci stát se středem zájmu a 

naplnit pojem „generace 70. let“. Pod kurátorským vedením Marcely Pánkové 

se mezi 22 autory představilo i budoucí zakládající sestava 12/15 – Václav 

                                                 
26 Jaromír ZEMINA: 20 let výtvarných výstav v Makru, in: Zakázané umění I, Výtvarné 
umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1995/3-4, 41 – 
43. 
27 Jako možné vysvětlení se vedle toho, že byly výstavy primárně určeny zaměstnancům 
podniku, nikoli širší veřejnosti,  nabízí i druhá varianta určité záštity osobností vědce Otto 
Wichterleho, který zde svého času působil. 
28 Milena SLAVICKÁ: Ústřední kulturní dům železničářů na Vinohradech, o výstavách 
v ÚKDŽ, a také jinde, rozhovor s Marcelou Pánkovou, in: Zakázané umění II, Výtvarné 
umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, 32-
36. 
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Bláha (Chodec, Nečas nad jižními Čechami), Kurt Gebauer (Okno, Plavkyně I 

– IV), Jiří Beránek (fotografická dokumentace soch z let 1975 – 1977), 

Vladimír Novák (Obraz), Ivan Ouhel (Figura), Petr Pavlík (Zatím bez názvu, 

dvakrát Bez názvu), Michael Rittstein (Nechci v kleci, Sám sobě, dvě kresby: 

Návrat, Z výletu). K výstavě vyšel malý nestránkovaný katalog.29  

Josef Kroutvor napsal o této výstavě esej nazvanou podle vystaveného 

obrazu Michaela Rittsteina Nechci v kleci, kde se zamýšlí nad prezentovanými 

díly.30 Konstatuje naprostý nezájem o geometrické umění a téměř 

demonstrativní příklon k figuře. Sleduje zde přítomnost řady vlivů, avšak 

přece jen jeden je dominující – Francis Bacon a nová figurace.  

Ač měla výstava probíhat v poklidných letních měsících od 22. června 

do 31. srpna, neunikla pozornosti funkcionářů. 10. srpna došlo k jejímu 

uzavření a akademickému ústavu byla nabídnuta „pomoc“ při pořádání 

dalších výstav. Mnohaletá tradice pořádání přehlídek umění 

v Mikrobiologickém ústavu byla prakticky přerušena i tím, že další akce už 

neměly být volně přístupné veřejnosti, nýbrž jen zaměstnancům podniku. 

Přesto, že došlo k předčasnému ukončení, mladá generace zde mohla pocítit 

sílu, jakou přináší společná generační výpověď a podpořilo to její touhu a 

potřebu účastnit se nadále podobných kolektivních vystoupení.  

 

V Okresním kulturním středisku v Liberci téhož roku během července a 

srpna proběhla výstava: Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha – Obrazy 

a kresby. Jejím kurátorem byl Ivan Neumann a k výstavě byl vydán 

nestránkovaný katalog.31 

  

                                                 
29 Marcela PÁNKOVÁ: Konfrontace (kat. výst.), Praha 1978. 
30 Josef KROUTVOR: Nechci v kleci. Suterény, vybrané kritické texty 1963- 2000, Jihlava 
2001, 216 – 222. 
31 Ivan NEUMANN: Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha, obrazy a kresby (kat. 
výst.), Liberec, 1980. Václav Bláha tu vystavil obrazy: Rekonvalescent, Čekání na vodu, 
Noční sprchování. Z kreseb: Sprchy I, Sprchy II, Sprchoun I, Sprchoun II, Čekání na 
vodu, Běhouni, Skupina, Požitek. Jiří Načeradský vystavil obrazy Složenka, Portrét, 
Kudlanka, Sněhurka, Růžolící, Interiér, Stavebnice, Malířka, Dvě hlavy. Petr Pavlík 
vystavil obrazy Žlutá krajina, Předměty v krajině, Malá žlutá krajina, Počátek, Chladná 
krajina, Poslední, Vydělování, tři kresby z cyklu Odkrývání. Další jeho kresby: V úkrytu 
I, V úkrytu II, Objekty I, Objekty II, Krajina I, Krajina II. 
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V Městském kulturním středisku na Dobříši uspořádala Marie Černá 

(později Judlová) v září a říjnu 1980 postupně dvě výstavy,32 taktéž 

formulující generační výpověď, doprovázené společným dvoustránkovým 

katalogem: Člověk (vedle dalších zastoupeni Václav Bláha, Kurt Gebauer, 

Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein) a Prostor člověka (vedle dalších 

zastoupeni Jiří Beránek, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Vladimír Novák), 

které zachycují aktuální projevy figurace a posléze její přesah do širšího 

lidského prostředí. 

 

Další aktivity Marie Judlové směřovaly ke zrealizování opětovných 

přehlídek v hlavním městě. Pochopitelně bylo třeba hledat mimo tradiční 

místa, přímo propojená se Svazem českých výtvarných umělců. Na základě 

přátelských styků se podařilo přesvědčit ředitele letohrádku Hvězda, aby 

povolil pořádání výstav v budově Hájenky v oboře.33 Tento krásný a rozsáhlý 

prostor byl však limitovaný stávajícími pevnými panely s úchyty na skla. Na 

základě toho se přehlídky musely omezit na kresbu, grafiku, eventuálně na 

práce v prostoru.  

Záměrem bylo představit postupně tři generace autorů. Jako první 

vystavovala nejmladší, narozená v letech 1944 – 51. V druhém ročníku 

generace střední, narozená v letech 1935 – 43. Ve třetím, nezrealizovaném 

ročníku se měla prezentovat generace nejstarší, reprezentovaná Adrienou 

Šimotovou, Karlem Malichem, Stanislavem Kolíbalem, Václavem Boštíkem, 

manžely Janouškovými, Čestmírem Kafkou a dalšími. 

První výstava představila vedle dalších účastníků i grafiky a kresby 

Michaela Rittsteina (vystavil zde skici znázorňující vyhrocené konflikty mezi 

mužem a ženou, která je tu zachycena jako hlavní iniciátorka trýznění), Ivana 

Ouhela (Tři kopce), Petra Pavlíka (Stolky), Vladimíra Nováka (Kresba), 

Václava Bláhy (Žernosecká 21.00), Ivana Kafky (Prostor průchodem 

porušitelný – foto realizace Malechov z roku 1980). V druhém ročníku, kde se 

umělci prezentovali i sochami, se představili vedle dalších autorů střední 

                                                 
32 Jaroslav VANČÁT: Dobříš, začátek 80. let, in: Zakázané umění, strana 228-230, Marie 
ČERNÁ; Člověk/Prostor člověka (kat. výst.), Dobříš 1980.  
33 Marie JUDLOVÁ: Výstavy v oboře Hvězda – Hájenka 81 a 82;  in: Zakázané umění II, 
Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění. 
1996/1-2, 30 – 31; Marie ČERNÁ: Kresba/grafika, Hvězda 1981/Hájenka (kat. výst.), Praha 
1981; Kresba/socha/grafika, Hvězda/Hájenka (kat. výst.), Praha 1982.  
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generace i Jiří Načeradský (Kresby: Studie objektů), Jiří Sopko (akvarel 

Chodci), Kurt Gebauer (kresba Projekt sousoší pro Disneyland). Avšak 

někteří umělci příliš zřetelně souviseli s oficiálně nepřijatelným výtvarným 

kontextem 60. let, a proto byla výstava uzavřena týden před plánovanou 

derniérou. 

 

V září roku 1981 v Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře 

proběhla pod kurátorským vedením Romana Prahla výstava Táborské 

setkání.34 Mezi deseti autory se zde svojí tvorbou představili i Václav Bláha 

(Sprchoun, Sprchouni), Vladimír Novák (Pokus, Podobnost), Petr Pavlík 

(Polární badatelé, Malá žlutá krajina II) a Michael Rittstein (Spořádané 

manželství, Na rámu). Byla zde soustředěna tvorba autorů, kteří prošli 

školením v ateliéru Arnošta Paderlíka na Akademii výtvarných umění.  

Společným jmenovatelem výstavy byla tvorba ve jménu uchování a rozvíjení 

poslání malovaného obrazu. Svou prací zde reprezentovali potřebu jeho 

nového oživení po převaze konstruktivních a konceptuálních přístupů v umění 

šedesátých let.  

 

Doposud se přehlídky konaly spíše v alternativních prostorech, často 

primárně určeným jiným účelům než výstavním. Avšak roku 1981 se podařilo 

Ivanu Neumannovi35 prosadit první oficiální generační vystoupení jádra 

pozdějšího 12/15 v řádné Galerii umění v Karlových Varech. Výstava 

s názvem Obrazy36 poté putovala i do Sokolova37 kde proběhla s menšími 

obměnami. Představili se zde Ivan Ouhel,38 Vladimír Novák,39 Petr Pavlík,40 

Michael Rittstein41 a Václav Bláha.42 Šestým účastníkem byl Jiří Sozanský.43 I 

                                                 
34 Roman PRAHL: Táborské setkání (kat. výst.), Tábor 1981. 
35 Vedle něj se na přípravě výstavy podílela i Alena Potůčková a Jana Ševčíková. 
36 Ivan NEUMANN: Obrazy (kat. výst.), Praha 1981.  
37 Proběhla zde v Městském kulturním středisku během května a června téhož roku. 
38 Ivan Ouhel vystavil: Figura I, II, V, IX, XI, Figury I, II. 
39 Vladimír Novák vystavil: Ležící, Druhá projekce, Pohled, Léto v Č., Průhled, Nad 
místem. 
40 Petr Pavlík vystavil: Poslední krajina, V krajině, V údolí, Předmět v krajině, Objevená 
krajina, Žlutá krajina.  
41 Michael Rittstein vystavil: Krytý bazén, Z výletu, Do tunelu, V kuchyni II, Stínohra, 
Areál.  
42 Václav Bláha vystavil: Tři, Noční sprchování, Ex, Utrpení, Rekonvalescent, Čekání na 
vodu.  
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když se tu jednotliví autoři představili jako zralí umělci s vyhraněným 

osobním programem, přesto jim všem byla společná obsažnost a závažnost 

výpovědi, kterými se odlišovali od svých vrstevníků. Ozřejmili zde své 

tehdejší postoje ke společnosti, vyjádřili svůj výtvarný názor a vztah 

k předešlé výtvarné tradici. Jestliže doposud tvořili vazby především 

přátelstvím, od tohoto momentu začali vytvářet koncentrovanější seskupení, 

které bylo podpořeno i formou společné prezentace. Určitá vzájemná 

názorová podpora ve formě prozatím neformálního okruhu umělců dodávala i 

odvahu a razanci k jejímu dalšímu prosazení se.  

V návaznosti na tuto přehlídku proběhla v roce 1991 (24. 1. – 17. 3.) na 

témže místě, v Galerii umění v Karlových Varech, výstava s názvem „…a po 

deseti letech“,44 kterou připravili Alena Potůčková a Ivan Neumann. Jednalo 

se o prezentaci stejných autorů. Koncepce se zakládala na konfrontaci 

minulosti s přítomností a informovala o vývoji těchto malířů.  

 

V roce 1982 proběhla další společná přehlídka v Galerii Fronta v Praze 

s názvem Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr 

Pavlík. Obrazy – sochy - kresby, doprovázená jednostránkovým katalogem.45 

Výstava vzešla z iniciativy Vladimíra Nováka, který jako kmenový ilustrátor 

nakladatelství Mladá fronta přizval své kolegy k účasti na výstavě. Tvorba 

pěti představitelů generace sedmdesátých let se tak objevila na oficiální půdě 

v samém centru Prahy. 

 

Ohledně uskutečnění výstav panovala často nejistota, která neopadala 

ani při samotných vernisážích a během jejich trvání. Přímo na vernisáži bylo 

uzavřené Setkání46 na tenisových dvorcích ve Stromovce pořádané v 

červnu roku 1982 (výstava trvala všeho všudy 40 minut).47 Iniciátorkou akce 

                                                                                                                         
43 Jiří Sozanský nebyl členem 12/15. Bližšími důvody této okolnosti se zabývám dále 
v textu, konkrétně v kapitole Založení volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. 
44 Alena POTŮČKOVÁ: „…a po deseti letech“ (kat. výst.), Karlovy Vary 1991. 
45 Bez textu ( jen výčet předchozích výstav autorů): Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír 
Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík. Obrazy – sochy - kresby (kat. výst.), Praha 1982. 
46 Autor neuveden: Setkání na tenisových dvorcích TJ Sparty (tiskovina a sborník 
s fotodokumentací vystavených prací), Praha 1982. 
47 Marcela PÁNKOVÁ: Setkání na tenisových dvorcích – Sparta 82, rozhovor Marcely 
Pánkové s Ivanem Kafkou, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění The Magazine For 
Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, 23 – 29. 
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byla Jana Budíková. Je možné, že kvalita všech vystavených věcí nebyla vždy 

stejná. Panoval totiž demokratický přístup: kdo se chtěl prezentovat, mohl. 

Někteří umělci využívali daného místa k vytvoření realizace či díla přímo sem 

určeného. Jiří Beránek vytvořil přímo pro místo Přesýpání – jakoby tři veliká 

obdelníková síta na sobě – směrem dolu větší – na špičce hromady hlíny. Ivan 

Kafka zde vystavil Přesložení  z balíků lisovaného papíru o několika metrech 

krychlových vyskládaných do monumentálního schodiště opřeného oproti 

tenisové stěně. Velká váha (cca 20 tun) a objem objektu nebyly zajisté 

náhodné. Autor se k dílu blíže vyjádřil takto: „Tenkrát jsem začal dělat věci, 

jejichž součástí bylo obstát v nepříznivé situaci: proto těžký, proto objemný, 

prostě aby vydržely po tu dobu, po kterou vydržet měly. S balíkama se pak 

nedalo moc pohnout. Jen samotná stavba trvala dva dny“.48 

 

Příkladem výstavy zakázané před její realizací, ale i jedním ze vzácných 

dokladů spolupráce architektů a výtvarných umělců, byla ostravská přehlídka 

Prostor, architektura, výtvarné umění naplánovaná  na říjen roku 1983 do 

areálu na Černé louce v Ostravě. V předstihu k chystané výstavě vznikl 

obsáhlý katalog.49 Kolem 100 výtisků se podařilo zachránit Ivanu Kafkovi, 

autoru jeho typografické úpravy, před sešrotováním a posléze jej rozšířit 

alespoň mezi umělci, kteří se na projektu podíleli.  

Záměrem výstavy bylo představit současné výtvarné realizace 

s tematikou prostoru a projekty architektů, které nesly zřetelný výtvarný 

akcent. Výstava navazovala na předešlou přehlídku Architekti, malíři, sochaři 

v ÚMCH v Ústavu makromolekulární chemie z roku 1982. Mezi 93 účastníky 

byli i někteří z budoucích 12/15 - Jiří Beránek, Václav Bláha, Kurt Gebauer, 

Ivan Kafka, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, 

Michael Rittstein a Jiří Sopko. 

 

V roce 1983 proběhlo společné vystoupení generace 70. let na výstavě 

Obrazy a sochy v Praze v Obvodním kulturním domě Gong, ač bylo původně 

naplánováno do rozlehlejších prostor Lidového domu. Výstavu doprovázel 
                                                 
48 Ibidem, strana 24. 
49 Jiří KOTALÍK (ed.): Prostor, architektura, výtvarné umění – Ostrava 1983, vzpomínka na 
neuskutečněnou výstavu, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění The Magazine For 
Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, 37 – 39. 
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katalog.50 Pod kurátorským vedením Aleny Potůčkové se tu mimo jiných 

představili také: Jiří Beránek (Kout, 1982), Václav Bláha (Výhled, 1983), 

Vladimír Novák (Dvě figury, 1983, Záda, 1983), Kurt Gebauer (Figury, 

1983), Jiří Načeradský (Akropolis, 1983, Vzdálené i blízké, 1983), Ivan Ouhel 

(Obraz, 1983, Poupě, 1983), Michael Rittstein (Špatný program, 1983, 

Pračka /Tatramatka/, 1983) a Jiří Sopko (Obraz I a Obraz II, obojí 1983). 

Koncepce byla založena na rozdílnosti výtvarných názorů novofiguralistů 

šedesátých let a figuralistů z generace let sedmdesátých. Konfrontace 

ozřejmovala svébytnost jejich názoru.  

 

Sympozium na chmelnici v Mutějovicích51 v září roku 1983 završilo 

dosavadní snahy o prezentace mimo SČVU. Poté zesílily kulturní perzekuce a 

s výjimkou několika málo utajených akcí je přerušil vlastně až nástup nové 

generace, která na neveřejné konfrontace otevřené širšímu publiku navázala.  

Za výběr zúčastněných,  koordinaci sympozia a „diplomatická“ jednání 

s JZD Mutějovice a rakovnickými kulturními funkcionáři a za přípravu 

samizdatového sborníku52 zodpovídala Marie Judlová. Svůj podíl na zrodu 

Mutějovického sympozia měl i Ivan Kafka a Milan Kozelka. Měla zde 

vzniknout mezigenerační přehlídka, na níž se pracuje s konkrétním 

vymezeným prostorem. Avšak příslušníci generace 60. let s výjimkou 

Čestmíra Kafky účast odmítli. K instalacím byly k dispozici krychlové 

moduly chmelnice o rozměrech 8 x 8 x 8 metrů. Umělci zde tvořili na základě 

svých předem promyšlených koncepcí nebo se naopak nechali inspirovat až 

daným prostorem. Výsledkem byla řada objektů, jenž by se daly označit za 

českou variantu land artu. Začátkem 80. let byly v českém prostředí aktuální 

především objekt, obraz a kresba. Zde však došlo k setkání s fenoménem 

instalace jako dominantního výtvarného výrazu. Vznikla tak zajímavá 

komunikace mezi přírodou, uměle vytvořeným rytmizovaným prostorem 

chmelnice a samotným dílem.  
                                                 
50 Alena POTŮČKOVÁ: Obrazy a sochy (Beránek, Bláha, Bukovský, Gebauer, Jetelová, 
Lamr, Načeradský, Němec, Novák, Ouhel, Pauzer, Přibyl, Rezek, Rittstein, Sainer, Sopko, 
Sozanský, Ševčík, Zemánek) (kat. výst.), Praha 1983. 
51 Marie JUDLOVÁ: Sympozium v Mutějovicích. Pokus o překonání možného, in: Zakázané 
umění II, Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné 
umění. 1996/1-2, 54 – 60. 
52 Autor neuveden: Chmelnice 83 (sborník a katalog výstavy), xerox, 10 exemplářů, grafická 
úprava Ivan Kafka, Praha 1984. 
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Magdalena Jetelová do vymezeného prostoru vestavěla dramaticky 

překroucenou dřevěnou palisádu, Ivan Kafka vytvořil průchozí krychli 

z chmelových očesaných štoků (Zavěšení), Kurt Gebauer přeludné 

transparentní figury ze smotaných chmelových lián. Za připomenutí stojí i 

Slavnost Čestmíra Kafky – devět surreálně zabalených sloupů chmelnice.  

Podle původních záměrů měla přehlídka trvat čtrnáct dní, avšak akce 

trvala pouze víkend a po neděli byly práce srovnány se zemí. Co se nedalo 

zlikvidovat traktory bylo zapáleno, jako třeba Kafkovo Zavěšení.  

 

V Kostelci nad Černými lesy byla v roce 1982 založena Jiřím a 

Zdeňkem Hůlovými Galerie H.53 K těmto účelům sloužil rozsáhlý rodinný 

objekt na náměstí, s vnitřním dvorem, stodolou a zahradou s podélnou 

dispozicí. Za pomoci přátel se podařilo stavbu hospodářského charakteru 

přeměnit v zajímavý multifunkční objekt s nezvykle členěnými výstavními 

prostory. Otevření si soukromé galerie bylo na tehdejší poměry nevídané a 

z hlediska oficiální kulturní politiky těžko akceptovatelné. Přesto galerie byla 

v činnosti dlouho dobu. Jiří Hůla komentoval jejich iniciativu takto: „Ani 

v dobách kulturního temna jsme nechtěli pracovat proti něčemu jako spíš pro 

něco“.54 V rozmezí let 1983 – 1988 se tu konaly konfrontační a pracovní 

výstavy, divadelní a hudební vystoupení, přednášky a performance. Výstavy 

umění bývaly tématicky zaměřené nebo monografické. Při galerii také 

postupně vznikal rozsáhlý archiv katalogů a dokumentů mapující tehdejší 

současné umění.55 

Okruh výtvarníků, s nimiž spolupracovali, byl široký. Zahrnoval umělce 

všech generací, s důrazem na generaci střední a starší, a zajímal se i o shodně 

orientované osobnosti v cizině. Z uspořádaných výstav, kterých se účastnili i 

budoucí umělci z 12/15, to byly například Krabičky v roce 1983, Velká 

                                                 
53 Marcela PÁNKOVÁ: Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, in: Zakázané umění II, 
Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění. 
1996/1-2, 220 – 223. 
54 Ibidem 221. 
55 Dnes má Archiv výtvarného umění (občanské sdružení) sídlo v centru současného umění 
DOX, Osadní 34, Praha 7. Souběžně s archivem vznikl i stále se aktualizující informační 
systém abART, který je od roku 2006 na internetu přístupný ve dvou verzích: abART-free 
(volně přístupná, neplacená verze) a abART-full (plná, profesionální verze). Webová adresa: 
www.artarchiv.cz. 



 31 

kresba, Záznam o činnosti a Čtyřverší v roce 1984 a Setkání či Barevná socha 

v roce 1985 (výstavy bez katalogů).  

 

Vedle toho, že docházelo ke vzájemné konfrontaci tvorby a k výměně 

názorů na veřejných i privátních výstavách, byly také podstatné přátelské 

styky s podnětnými uměleckohistorickými autoritami, které leckdy otevřely 

cestu k dalším setkáním, zejména s umělci předchozích generací. Koncem 

sedmdesátých let se začal scházet Petr Pavlík a později i Jiří Načeradský 

s Jiřím Kotalíkem, který působil jako ředitel Národní galerie od roku 1967. 

Začali také navštěvovat různé ateliéry umělců.56 Významné byly na přelomu 

70. a 80. let zájezdy za Jaromírem Zeminou na zbraslavský zámek, kde 

opatroval a blízkým i zpřístupňoval utajený depozitář moderního českého a 

světového umění NG. Jaromír Zemina inicioval návštěvy u umělců tehdejší 

starší generace.57 V roce 1979 kontaktoval Jiří Načeradský Evu Petrovou, 

v jejímž bytě docházelo poté ke schůzkám. Promítaly se zde diapozitivy 

z jejího bohatého archivu umění 60. let.  

Pravděpodobně největší teoretickou oporou pro sledovaný okruh umělců 

byl Jindřich Chalupecký, který pro střední generaci zpočátku suploval absenci 

nových mladých teoretiků. V roce 1983 sám inicioval schůzku.58 Proběhlo 

první setkání v ateliéru Václava Bláhy, došlo k předání dokumentace práce a 

poté následovala další pravidelná setkání v ateliéru Na louži Petra Pavlíka, 

který byl nedaleko místa, kde Chalupecký bydlel. Pět následujících let, dokud 

to zdraví Chalupeckému dovolovalo, docházelo zpravidla třetí čtvrtek 

v měsíci (s letními přestávkami) k podnětným schůzkám plných debat o 

umění. Scházeli se tu konkrétně Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Michael 

Rittstein, Jiří Beránek a až do své emigrace se zúčastňovala Magdalena 

Jetelová,59 občas Kurt Gebauer, Tomáš Švéda a Jaroslav Dvořák. Jindřich 

                                                 
56 Společně navštívili například ateliéry Zdeňka Berana, Bedřicha Dlouhého, Jaroslava 
Vožniaka, Karla Pauzera, Otakara Slavíka a dalších. 
57 Podnětné byly návštěvy u Stanislava Kolíbala, Karla Malicha, Václava Boštíka, Zdeňka 
Palcra, Stanislava Podhrázského, Čestmíra Kafky, Adrieny Šimotové, Vladimíra a Věry 
Janouškových, Olbrama Zoubka, Evy Kmentové, Huga Demartiniho, Václava Stratila, 
Margity Titlové a dalších. 
58 S Chalupeckým se od začátku 70. let stýkala na pravidelných srazech v Obecním domě a 
v Demínce také generace 60. let, kam někdy zavítal i Kurt Gebauer. 
59 Michael Rittstein se v rozhovoru z května 2008 vyjádřil, že kdyby zůstala v republice byla 
by členkou 12/15. 
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Chalupecký zde často četl ze svých prací, zejména z jeho Duchampovských 

meditací,60 o čemž se pak vedly diskuse.  

Zároveň je nutné neopomenout kunsthistoriky, kteří byli s 12/15 spjati 

generačně či přátelsky, nebo se alespoň pohybovali v okruhu skupiny. Jejich 

přínos spočíval především ve spolupráci na konkrétních výstavách a 

v přispívání textů do katalogů. Vedle toho i komentovali výstavy, psali 

články, či jiným způsobem reflektovali jejich tvorbu. Patří sem zejména Ivan 

Neumann, Alena Potůčková, Petr Nedoma, Pavel Ondračka, Josef Kroutvor, 

Marie Černá (později Judlová a Klimešová), Roman Prahl a již nežijící Josef 

Hlaváček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Jindřich CHALUPECKÝ: Duchampovské meditace, vydáno samizdatově v Praze 1985, 
později vyšlo jako: Jindřich CHALUPECKÝ: Úděl umělce: duchampovské meditace, Praha 
1998. 
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ZALOŽENÍ VOLNÉHO SESKUPENÍ 12/15 POZDĚ, ALE 

PŘECE 

 

Předem nastíněné generační aktivity vyústily v létě roku 1987 v založení 

volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Předcházela tomu i debata z jara 

1987 na půdě Svazu českých výtvarných umělců, ze které se umělci 

dozvěděli, že žádný oficiální zákaz zakládání skupin není znám. 3. června 

1987 byl tak dopisem dán na vědomí Svazu českých výtvarných umělců fakt 

založení nové skupiny.61 Zůstal sice bez odezvy, ale i tak je možné toto datum 

považovat za den založení. Důkazným materiálem tohoto tvrzení je také 

listina sepsaná členy 12/15 v únoru roku 1988 [1]. 

Impulsem k založení byla především vzájemná chuť být v bližším 

přátelském a tvůrčím kontaktu s dalšími výtvarníky. Neopomenutelné jsou i 

praktické důvody (ve skupině je organizačně snazší vystavovat, a tudíž to 

přináší i větší možnosti k prosazení se na umělecké scéně, nabízí se vzájemná 

pomoc, možnost intenzivnější umělecké konfrontace). V neposlední řadě bylo 

vystoupení 12/15 opozičním gestem vůči podmínkám, které udával monopolní 

SČVU, což potvrzovala jak ironická narážka na obálce katalogu první 

společné výstavy v Kolodějích,62 tak i jeho motto: „první dokumentace prací 

autorů volného seskupení 12/15, které je reakcí na současné podmínky pro 

české výtvarné umění neumožňující v dostatečné míře spontánní spolupráci 

ani konfrontaci umělců. Vychází z potřeby změnit tuto situaci kolektivu 

názorově rozdílných autorů, kteří se pokusí vzájemně respektovat odlišné 

výtvarné přístupy. Seskupení není uzavřené. Pozdě, ale přece“.63  

Zakládajícími členy jsou: Václav Bláha, Vladimír Novák, Petr Pavlík, 

Michael Rittstein, Ivan Kafka, Ivan Ouhel, Jiří Beránek, Kurt Gebauer, 

Jaroslav Dvořák a Tomáš Švéda. Později se ke skupině ještě přiřadili nejprve 

                                                 
61 Tento dopis neměl kopii. Originál zůstal v dokumentaci SČVU. V osobním archivu 
Ivana Kafky jsem nalezla bližší zprávu k tomuto dokumentu. Poznamenal si sem 
v březnu 1988 tuto informaci: „První oznámení o vzniku skupiny 12/15 bylo posláno na 
SČVU v Praze Mánesu 3. června 1987 pod č. j. 62 19 a je deponováno na sekretariátě. 
/podatelna p. Wagnerová/, /data dodatečně zjištěna z podací knihy/“. 
62 Na obálce katalogu je do fotografie s věží pražského Mánesa vkomponován obrázek 
s logem ciferníku 12/15 tak, aby to vytvářelo dojem upoutávky na výstavu. Ta však byla zde, 
v baště SČVU, tehdy nemyslitelná.  
63 Ivan NEUMANN / Jiří BERÁNEK / Kurt GEBAUER / Pavel ONDRAČKA: Katalog 
volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, Praha 1988. 
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jako hosté, poté jako řádní členové Jiří Načeradský (členem od druhé výstavy 

v roce 1988) a Jiří Sopko (členem od třetí výstavy v roce 1990) [2]. 

K ustavení došlo na schůzce v ateliéru Václava Bláhy, kde se také 

rozhodovalo o definitivním personálním složení. Hlasovalo se tehdy o dvou 

možných programových koncepcích skupiny: první návrh byl pro generační 

seskupení, které se mělo stát jakousi alternativou Svazu českých výtvarných 

umělců, zahrnovat větší okruh umělců (například 30 – 50 členů) pohybujících 

se zejména v klasických kategoriích malby, kresby, grafiky a sochařství, a 

snažit se tím zlepšit stále nevyhovující podmínky pro umělce, jenž nebyli jeho 

členy. Druhý návrh počítal s variantou názorově otevřenější skupiny s účastí 

Ivana Kafky, která by byla založena především na vzájemném respektu užšího 

počtu uměleckých individualit rozdílného výtvarného smýšlení. Zároveň by se 

jednalo o kolektiv lidí vázaných vedle tvorby i přátelsky. Většina byla pro 

variantu druhou. To ale odmítl akceptovat Jiří Sozanský a rozhodl se vzdát 

účasti ve skupině, ač se s ním původně počítalo a patřil do pevného jádra 

postupně se formujícího seskupení už od 70. let.64 Volba pro Ivana Kafku se 

později ukázala být dobrá nejen pro jeho specifičnost výtvarného projevu. 

Svým smyslem pro řád byl zároveň „konstruktivním“ prvkem skupiny, kterou 

obohacoval jak svým konceptuálním způsobem uvažování, tak celkovou svojí 

činností pro skupinu (prostorové řešení výstav, grafická podoba propagačních 

materiálů). Ač se skupina rozhodla pro jedno směřování na úkor druhého, k 

myšlence o utváření vstřícnějších podmínek k vystavování pro širší okruh 

umělců neoficiální scény se vždy plně hlásila, což dokazuje i koncepce druhé 

skupinové výstavy Jeden starší -  jeden mladší.  

Základní podnět ke vzniku názvu 12/15 Pozdě, ale přece dali sami 

umělci. Několik členů formujícího se uskupení se tehdy potkalo na půdě 

Francouzského institutu v Praze s Čestmírem Kafkou a projednávali zde různé 

varianty pojmenování, načež se mezi více možnostmi zdálo nakonec 

nejpříhodnější označení 12/15 (čtvrt hodiny po dvanácté). Trefně to vystihuje 

fakt, že skupinu nezakládala generace nastupující, jako tomu bylo například u 

Tvrdohlavých, ale naopak generace střední, již výtvarně vyzrálá a současně i 

                                                 
64 Tehdy se za Jiřího Sozanského přimlouval i Jiří Kotalík, který argumentoval Kafkovou 
odlišností výtvarného názoru. Jiří Sozanský byl podle něj ostatním členům svou tvorbou 
mnohem blíže. Sozanský posléze, v roce 1988 založil skupinu Boxart. 
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v uměleckém dění poměrně zavedená. Rozhodnutí pro výraz seskupení, 

uváděný ve všech skupinových katalozích, nebylo náhodné. Nejlépe tehdy 

vyjadřoval ideu, s níž se 12/15 vytvářelo. Označení sdružení by nevystihovalo 

dostatečně myšlenku spolku individuálně smýšlejících a tvořících umělců. 

Zároveň je i pochopitelná určitá averze vůči tomuto výrazu v souvislosti s  

hojným výskytem různých sdružení v období normalizace, jejichž program 

zpravidla nesledoval zrovna povznášející cíle. Naopak skupina byla generací 

70. a 80. let spojována zejména s českými avantgardními skupinami, kde se 

kladl důraz na společný, někdy až ortodoxně dodržovaný výtvarný program, 

s čímž se 12/15 neztotožňovalo.  
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA KE KAPITOLE O VZNIKU 

12/15 POZDĚ, ALE PŘECE 

 

 
 

Obr. 1  Listina z 16. února roku 1988 poukazující na fakt odeslání zprávy o založení skupiny 

v červnu 1987. Foto: Markéta Jungová. 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

Obr. 2 Skupinová fotografie členů 12/15. Zleva od shora: Jiří Načeradský, Michael Rittstein, Petr 

Pavlík, Jiří Sopko, Tomáš Švéda, Vladimír Novák, Václav Bláha, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, Ivan 

Ouhel, Jiří Beránek, Josef Vomáčka, Jaroslav Dvořák, 1991. Foto: Tono Stano. 
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GRAFICKÁ PODOBA MATERIÁLŮ A PROPAGACE 

SKUPINY 

Autorem grafické podoby všech plakátů, katalogů, pozvánek, vlajek, 

vlaječek a placek 12/15 Pozdě, ale přece je Ivan Kafka. Vytvořil typické logo 

skupiny se čtvrtinovým výřezem ciferníku ukazujícího čas patnáct minut po 

dvanácté [3]. Zvolil pro něj jednoduchou černo bílou koncepci. Současně 

s prvním logem navrhl i druhé [4], provedením velmi stručné a banální – 

číslice dvanáct a patnáct oddělené lomítkem. Od výstavy Český globus (1991) 

je užíváno v mírně obměněné podobě [5]. Na většině propagačních materiálů 

je užita kombinace obou štítků, které různě doplňoval textem tak, aby se 

vyhnul stereotypnímu, neustále se opakujícímu stejnému řešení. Navíc 

pracoval i s různou barevností podkladu, zejména u propagačních vlajek. 

Katalogy byly koncipovány tak, aby byl vždy vymezen stejný 

spravedlivý prostor každému umělci. Na obálkách je často použita fotografie 

s koláží. 

Na přípravě pro tisk se vedle Ivana Kafky podílel i Václav Bláha. 

Následné šíření propagačních materiálů a jejich tisk nebyly v druhé polovině 

80. let, na rozdíl od 70. let a počátku 80. let, nijak obtížné. Navíc už od první 

kolodějské výstavy stál za skupinou kulturní pracovník Jiří Halík,65 který 

veškerou činnost skupiny v době před rokem 1989 zaštiťoval a tím přejímal 

možná rizika na sebe. Kvůli jeho aktivitě mohly skupinové výstavy 

doprovázet pěkné vícestránkové katalogy s barevnými reprodukcemi nebo 

pohledy. Za jeho vstřícný přístup a záslužnou činnost si získal sympatie 12/15 

a postupně se stal jedním z jeho členů. 

 

                                                 
65 Pracovník kulturního odboru ONV Prahy 9, později kvestor na vysoké škole 
Uměleckoprůmyslové. Věnoval se prosazování hudebních a divadelních souborů  a pořádání 
kulturních akcí, včetně výstav ve vysočanském Gongu a v Klubu Prosek. Byl to člověk, který 
měl obecně blízký vztah k umění. Podporoval řadu projektů spojených s kulturou a jeho 
přínos byl značný. Na starost měl i Lidový dům, kde uspořádal první výstavu Tvrdohlavých a 
další zajímavé projekty. Blíže o záslužné činnosti Jiřího Halíka:  
Marcela PÁNKOVÁ: Lidový dům ve Vysočanech, rozhovor Marcely Pánkové s Jiřím 
Halíkem, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – 
čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, strana 112 – 114.  
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Od roku 1988, konkrétně od druhé skupinové výstavy Jeden starší - 

jeden mladší, začal s 12/15 spolupracovat manažer66 Josef Vomáčka.67 Staral 

se o propagaci a organizaci. Zatímco Ivan Kafka s Václavem Bláhou dávali 

dohromady především tvář skupiny – podobu tiskovin a dalších propagačních 

materiálů, úloha Josefa Vomáčky zahrnovala vedle organizační činnosti 

především vytváření a hledání nových kontaktů a jednání s novináři. 

Neopomenutelná byla i jeho snaha udržovat ve skupině fungující vztahy a 

uklidňovat napjatou situaci při hádkách. Jeho přínos pro skupinu byl zajisté 

záslužný, avšak při porovnání s průrazným a obratným vedením manažera 

Tvrdohlavých Václava Marhoula prosazování 12/15 výrazně pokulhávalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Tehdejší doba slovo manažer neužívala, tato pozice nebyla politickými podmínkami 
akceptovatelná. Proto byli tehdejší „manažeři“ spíše označováni za organizátory, nebo osoby 
odpovědné za propagaci. 
67 Předtím byl manažerem jazz-rockové kapely Impuls a také pořádal zahraniční zájezdy, 
čímž někdy cíleně dopomáhal k emigraci. Podílel se na propagaci většiny výstav 12/15 a také 
na propagaci výstavy Inoffiziel v Regensburgu v roce 1990. Stal se členem 12/15. 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA S GRAFICKÝMI A PROPAGAČNÍMI 

MATERIÁLY 

 

                                                       Loga 

 

               
Obr. 3  Ciferníkové logo, návrh 1987, autor: Ivan Kafka. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 

 
Obr. 4  První číslicové logo, návrh 1987, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 

 

 

 
Obr. 5  Druhé číslicové logo, návrh 1991, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 



 41 

Propagační materiály výstavy Pozdě, ale přece  

 

                  
Obr. 6  Pozvánka na výstavu Pozdě, ale přece, návrh 1987, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 

            
Obr. 7  Propagační vlaječka k výstavě Pozdě, ale přece, návrh 1987, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta 

Jungová. 

 

      
Obr. 8 Obálka katalogu výstavy Pozdě, ale přece, návrh 1987, autor: Ivan Kafka. Foto: Magdalena 

Bláhová. 
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Obr. 9  Plakát k výstavě Pozdě, ale přece, návrh 1987, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 
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Propagační materiály výstavy Jeden starší - jeden mladší 

 

         
Obr. 10  Pozvánky na výstavu Jeden starší – jeden mladší, návrh 1988, autor: Ivan Kafka. Foto: 

Markéta Jungová. 

 

                
Obr. 11  Propagační vlaječka k výstavě Jeden starší – jeden mladší, návrh 1988, autor: Ivan Kafka. 

Foto: Markéta Jungová. 

 

 
Obr. 12  Obálka souboru pohlednic vydaných k výstavě Jeden starší – jeden mladší, návrh 1988, 

autor: Ivan Kafka. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 13  Plakát k výstavě Jeden starší – jeden mladší, návrh 1988, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta 

Jungová. 
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Propagační materiály výstavy Kreslení 

 

          
Obr. 14  Pozvánka k výstavě Kreslení, návrh 1990, autor návrhu: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 

           
Obr. 15  Propagační vlaječka k výstavě Kreslení, návrh 1990, autor návrhu: Ivan Kafka. Foto: Markéta 

Jungová. 

 

                     
Obr. 16  Oboustranný plakát k výstavě Kreslení, návrh 1990, autor návrhu: Ivan Kafka, autoři 

fotografií na plakátu: Magdalena Bláhová (přední strana), Tono Stano (zadní strana). Foto: Markéta 

Jungová. 
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Obr. 17  Plakát k výstavě Kreslení, návrh 1990, autor návrhu: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 

 

 
Obr. 18  Obálka souboru pohlednic vydaných k výstavě Kreslení, návrh 1990, autor návrhu: Ivan 

Kafka. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Propagační materiály výstavy Český globus 

 

         
Obr. 19  Pozvánka na výstavu Český globus, návrh 1991, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 

          
Obr. 20  Propagační vlaječka k výstavě Český globus, návrh 1991, autor: Ivan Kafka. Foto: Markéta 

Jungová. 

 

 
Obr. 21  Obálka katalogu Český globus, návrh 1991, autor: Ivan Kafka, autor fotografie titulní stránky: 

Hana Hamplová. Foto: Markéta Jungová. 
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Obr. 22  Plakát k výstavě Český globus, návrh 1991, autor návrhu: Ivan Kafka. Foto: Markéta 

Jungová. 
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Propagační materiály výstavy U zdymadla 

 

          
Obr. 23  Pozvánka na výstavu U zdymadla, návrh 1994, autor návrhu: Ivan Kafka. Foto: Markéta 

Jungová. 

 

 

                      
Obr. 24  Propagační vlaječka k výstavě U zdymadla, návrh 1994, autor návrhu: Ivan Kafka. Foto: 

Markéta Jungová. 

 

 

 
Obr. 25  Obálka souboru pohlednic vydaných k výstavě U zdymadla, návrh 1994, autor návrhu: Ivan 

Kafka. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Propagační materiály k výstavě Špét, ábr doch 

 

      
Obr. 26  Pozvánka na výstavu Špét, ábr doch (stejný motiv i na obálce katalogu), návrh 1996, autor 

návrhu: Ivan Kafka. Foto: Markéta Jungová. 

 

Další propagační materiály 

 

 

 

Obr. 27  Návrh plakátu na nerealizovanou výstavu Česká spojka, návrh 1991, autor návrhu: Ivan 

Kafka. Foto: Markéta Jungová. 
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VÝSTAVNÍ ČINNOST SKUPINY 

 

Přehled výstav 

V této kapitole, za níž následuje i fotodokumentace napsaného textu, 

sleduji v chronologickém sledu všechny skupinové výstavy 12/15. Opomíjím 

ty akce, kterých se účastnila jen část 12/15. Záměrně se zde omezuji na pouhé 

nastínění faktických informací bez bližšího osobního zhodnocení, k němuž se 

dostanu v závěru své diplomové práce.  

 

Společných výstav volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece proběhlo 

od roku 1987 celkem sedm.68 Prvním jejich veřejným vystoupením byla 

výstava nazvaná Pozdě, ale přece uspořádaná za spolupráce umělců, Ivana 

Neumanna a Pavla Ondračky v Kolodějích u Prahy v prostoru zámecké 

jízdárny.69 Na vernisáž jeli umělci společně. Z iniciativy Ivana Kafky měl 

každý ze zúčastněných přinést s sebou atribut své tvorby. Na vlakovém 

nádraží Střed70 se tak kupříkladu sešli Tomáš Švéda s obrazem, Václav Bláha 

s kusem sprchy obarvené na červeno, Ivan Kafka s obrovským 

meteorologickým rukávem, Michael Rittstein s částí kovového plotu v 

„bruselském stylu“ ze zahrady nebo Kurt Gebauer s trpaslíkem. Ivan Ouhel 

vítězoslavně vztyčil nad hlavu berle. Jiří Načeradský si dal na hlavu 

„kacířský“ pytlík s nápisem host. Samotná akce setkání a následné jízdy do 

Koloděj tak nabyla charakteru lehkého happeningu. Fotograficky akci na 

místě zdokumentoval Tono Stano. 

Zahájení vernisáže proběhlo dne 23. dubna 1988 ve 12 hodin 15 minut. 

Do Kolodějí se tehdy rozjelo nevídané množství zájemců o výtvarné umění 

(cca 1000 návštěvníků, mezi nimi i známí výtvarníci a sběratelé) a do výstavní 

síně se člověk musel probojovat skrze davy lidí. Snad všechny přístupové 

cesty zdobily plakáty a vlaječky, jež zvaly na vernisáž. Podívat se přijeli i 

členové skupiny Tvrdohlaví, kteří recesisticky vyjádřili své sympatie 

                                                 
68 Do výčtu jsem nezařadila výstavu kreseb, která proběhla v říjnu 1992 v Art galerii ve 
Žďáru nad Sázavou, neboť se mi k této akci nepodařilo získat dostatek potřebných 
informací. 
69 Ivan NEUMANN / Jiří BERÁNEK / Kurt GEBAUER / Pavel ONDRAČKA: Katalog 
volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, Praha 1988. 
70 Dnešní Masarykovo nádraží v Praze. 
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výtvarníkům z 12/15 předáním darů a svého skupinového praporce. O hudební 

vložku se postarala rock’n‘rollová skupina, která se neomezila pouze na 

několik písniček, jak bývá při podobných příležitostech zvykem, nýbrž hrála 

po celou dobu vernisáže. Takže namísto obvyklého tichého popocházení od 

jednoho díla k druhému měli návštěvníci možnost si i zatancovat. Otevření 

výstavy se neslo v duchu příjemné uvolněné zábavy.  

V následujícím měsíci, až do 29. 5., se přehlídka stala vyhledávanou 

společenskou událostí. S tvorbou jedenácti členů 12/15 a hosta Jiřího 

Načeradského se během doby jejího trvání postupně seznámilo zhruba 

dvanáct tisíc lidí. Návštěvníci se zde setkávali s pracemi z posledních dvou 

let. Dynamicky rozvržená instalace je dílem všech členů 12/15 v režii Ivana 

Kafky. Jiří Beránek vystavil tesařsky opracované objekty velkých rozměrů 

(Poslední šance, Náhle opuštěná místa, Volání), Václav Bláha variace na své 

šikmo stojící postavy (Pád červené figury, Dialog), z novějších obrazů Bílý 

monument, On. Jaroslav Dvořák instaloval Za humny I a II, Kuťata a Úkryt. 

Kurt Gebauer se představil objekty z vycpaného barevného textilu (Proměna 

monumentu v klauna Ferdinanda (housenka), Rychloplavec) a ze železa a 

kamene (Klecohlava). Ivan Kafka umístil jak fotodokumentace svých časově 

pomíjivých realizací ve volné přírodě, tak i Velmi podivný jarní kopeček 

vyrobený z červeného a zeleného krepového papíru, který obsahově narážel 

na historii kolodějského zámečku. Vladimír Novák předvedl své meditativní 

záznamy o skutečnosti (Dvě postavy, Hlava, Dovnitř). Ivan Ouhel se 

prezentuje Průnikem, Velikonocemi, Plotem a Červánky. Z „nedefinitivních“ 

obrazů Petra Pavlíka to byly tentokrát Metamorfózy I – III. Michael Rittstein 

zachycuje obyčejné životní děje, které divákovi nastavují zrcadlo (Smíšené 

manželství, Zabíjačka). Tomáš Švéda na sebe upozornil barevnými obrazy 

zjednodušené reality (Strom uprostřed, Zdvojení). Jiří Načeradský vystavil 

náměty erotického hmyzu s ženskými atributy v expresivní groteskní nadsázce 

(Odpočinek kudlanek), motivy z přírodního světa (Rostliny) i symbolické 

výjevy života (Na písečné pláni, Plovárna).  

Reakce tisku byly na tuto událost vcelku pozitivní, což je pochopitelné i 

vzhledem k tehdejšímu stavu „nedostatkovosti“ jiného než oficiálního umění 

ve výstavních síních. Ve většině případů je pro výtvarnou kritiku výstava 

Pozdě, ale přece velkou událostí, která je hodna pozornosti. Vedle kvalitního 
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rozvržení a nainstalování se hodnotí i její prostorová velkorysost. Na jedné 

straně je konstatována názorová různorodost, na druhé straně jsou zároveň 

znát blízká generační, obsahová i formální východiska tvorby. 

 

V pořadí druhá výstava s názvem Jeden starší – jeden mladší proběhla 

v Lidovém domě v Praze Vysočanech od 29. 10. do 20. 11. 1988. Výstavu 

doprovází soubor pohlednicových reprodukcí děl všech vystavujících, bohužel 

ne vždy těch prací, které jsou vystavené.71 Pořádající 12/15 koncipovalo 

výstavu tak, že každý ze seskupení navrhne jednu osobnost z generace starší a 

jednoho mladšího umělce. Šlo tak o předvedení současného i nedávného 

výtvarného kontextu, v němž jejich tvorba vzniká, ukázat na co navazuje, 

s čím souvisí. Výběr autorů nebyl naplněním nějaké přesně vymezené 

koncepce, sledující zasazení generace do kontextu moderního českého umění, 

ale naznačením v jakých vazbách toto generační seskupení samo sebe 

nahlíželo. Kromě členů seskupení tu vystavovala řada umělců, s nimiž je 

pojila přátelství. Zároveň touto akcí vyjadřovali respekt k ostatním 

výtvarníkům a řešili tak současnou situaci nedostatečné možnosti prezentace. 

Sešla se zde celá plejáda autorů, z nichž dvě jména (Čestmír Kafka a 

Libor Fára) byla zastoupena po jejich nedávném úmrtí. Vedle nich a jedenácti 

členů 12/15 se zde prezentovala další dvacítka umělců od klasika českého 

moderního umění Jana Baucha po generaci nejmladší.72 Je zajímavé, že zde 

nenajdeme ani jednoho ze skupiny Tvrdohlavých. Důvodem zajisté nebyla 

možná rivalita mezi 12/15 a Tvrdohlavými, ale preference výběru samostatně 

tvořících jedinců, kteří stále ještě nedostali příležitost představit se veřejnosti 

v dostatečné míře, což se o Tvrdohlavých, kteří svou samostatnou výstavou 

vystoupili už na podzim předešlého roku, říci nedalo.  

  Většina vystavených prací byla z let osmdesátých. Konkrétně tu byla 

k vidění například tato díla: Beránkův Pád do přízemí, Noční lovci Jaroslava 

Dvořáka, Monumenty Václava Bláhy, Ušatka Jiřího Načeradského, Téměř 

                                                 
71 Ivan KAFKA (grafická úprava): Jeden starší – jeden mladší (soubor pohlednic), Praha 
1988. 
72 Kompletní zastoupení: Členové 12/15 včetně Jiřího Načeradského, dále Čestmír Kafka, 
Libor Fára, Karel Malich, Jitka a Květa Válovy, Jan Bauch, Rudolf Němec, Petr Oriešek, 
Vratislav K. Novák, František Hodonský, Jiří Matouš, Václav Benda, Tomáš Rafl, Ivan 
Bukovský, Tomáš Ruller, Jiří Sopko, František Dvořák, Stanislav Judl, Jaroslav Vožniak, 
Bedřich Dlouhý, Olbram Zoubek a Stanislav Kolíbal. 
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jednolitý celek Ivana Kafky. Ouhel kritiku zaujal svou „představivostí, s níž 

transponuje všední témata do výsostně malířského celku“73 (Zub, Soukolí). Za 

přesvědčivý je považován i Český sen Vladimíra Nováka stejně jako Knížka se 

záložkou Michaela Rittsteina. Z tvorby hostů tu byl například: Zánik Petra 

Orieška, ženské postavy Olbrama Zoubka, Pocta Marcelu Duchampovi od 

Libora Fáry, Krajkář Bedřicha Dlouhého, Blankyt Tomáše Rullera, Bendovo 

Sprayování či Uzel Květy Válové. 

Tisk hodnotí kladně koncepci výstavy pro její šířku, pestrost i kvalitu 

vystavených děl. Nyní, na sklonku 80. let na výstavu reaguje podobně i 

oficiální kritika. Nejenže o události informuje, dokonce se vyjadřuje 

pozitivně: „I tentokráte jde o špičkovou podívanou, o pokus předložit divákovi 

možnost vytvořit si na základě široké konfrontace názor na soudobou 

výtvarnou tvorbu“.74 …„Celkově řečeno je výstava opět potvrzením klíčového 

postavení střední generace, která dnes formuluje podobu českého umění. Jistě 

by si zasloužila širší přehlídku a konfrontaci i jejich dalších zástupců. Tento 

úzký výběr mohl jen něco naznačit. Nebyla by proto zajímavá taková expozice 

v Mánesu i s šancí pro uplatnění generačních vrstevníků z řad teoretiků a 

historiků umění?“.75 Svědčí to o nové situaci, kdy na základě uvolnění 

společenských pravidel zvolna ztrácí rozdělení na alternativní a oficiální 

scénu svůj význam. I to bylo předzvěstí budoucích změn ve společnosti. 

Umění se osvobozuje od zákazů a kladených překážek. Nejen vlastní 

iniciativou, ale i vnějším stavem společnosti dochází k naplnění a dovršení 

konceptu, s nímž se 12/15 zakládalo (svobodné podmínky pro vystavování a 

možnost výtvarných konfrontací). 

 

Společnost po listopadových událostech roku 1989 prošla zásadní 

změnou. Euforickou náladu vystřídal postupně celkový společenský zmatek. I 

na poli výtvarném se situace měnila. Umělcům se otevírají nové cesty, a stejně 

tak přicházejí i nové výzvy. Jejich tvorba je nyní hodnocena lépe 

informovaným odborným publikem i porovnáváním se zahraničním uměním a 

v konfrontaci s novými výtvarnými trendy.  

                                                 
73 Jana ŠÁLKOVÁ: Vernisáž ve 12.15, in: Tvorba z 16. 11., číslo 46, 1988, strana - ? -. 
74 - nur -: Jeden starší, jeden mladší, in: Práce, listopad 1988, číslo - ? -, strana - ? -.   
75 Petr KOVÁČ: Sdružení 12/15 a hosté, in: Rudé právo, sobota 12.11. 1988, strana - ? -. 
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Od tohoto momentu 12/15 zůstává především skupinou lidí, jejichž 

nejdůležitějším pojítkem se stává výtvarno a přetrvávající přátelské vztahy. 

Zároveň se také 12/15 dostává z alternativních a spíše náhradních míst 

konečně do opravdových galerijních prostorů a bude čelit tomu, zda-li dokáže 

obstát.  

 

Třetí výstava 12/15 jednoduše nazvaná Kreslení proběhla na jaře po 

politických změnách - od 5. 4 do 29. 4. 1990 v Galerii Fronta v Praze.76 Od 

této výstavy se 12/15 rozrostlo o dalšího člena Jiřího Sopka. Prezentace 

působila jednoduše a přehledně. Užilo se velkých skel sahajících od země až 

ke stropu nebo vitrín a stěn pokrytých vlnitým papírem. Výstava byla 

příkladně vybavena dokumentačním materiálem: plakátem, jednolistovým 

archem se základními údaji o autorech, tradičními vlaječkami, albem 

černobílých a barevných fotografií představující tvorbu jednotlivých členů 

12/15 v obrazech.  

Označení kresba zahrnuje širší spektrum projevů. Mohou to být 

přípravné náčrty, definitivní práce, kresebné obrazy, prostorová kresba 

v různých materiálech i kresba ve smyslu disegna interna – vnitřního 

konceptu, který je navenek jen naznačen. Vystavená díla jsou toho ukázkou. 

Václav Bláha plasticky pracoval s povrchem podkladu – do kartonu 

vyškraboval, zvrásnil ho a rozchlupatil, aby docílil trojrozměrného efektu. 

Jaroslav Dvořák vsadil na účin autenticity a nepřikrášlenosti – vystavil 

vytrhané listy s náčrtky ze skicáře. Michael Rittstein nabídl na běžném 

formátu A4 bravurně zvládnuté, s humorným akcentem tužkou zachycené 

postavičky a na větším formátu kombinované techniky, kde dovádí do 

krajnosti témata ze starších obrazů (Houby) nebo zachycuje koncepce 

budoucích obrazů (Akvária). Velké studie prostorů a energií Tomáše Švédy 

byly přípravou k definitivním obrazům. Tomuto pojetí byl blízký i Ivan 

Ouhel,  pracující však i v náčrtech s barvou. Náčrty jsou pro něj poznámkou, 

aby fixovaly nápady pro malbu. Studií, ale i samostatným dílem byly barevné 

nákresy Jiřího Sopka, který zde „své téma vody jako společenské a lidské 

                                                 
76 Ivan KAFKA (grafická úprava): 12/15 V obrazech (soubor pohlednic), Praha 1990. 
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danosti dovádí do poloh snivosti a romantismu“.77 Jinak pracují s kresbou 

Petr Pavlík a Vladimír Novák. Pojali ji jako způsob práce s barvou 

v obrazech, čímž se výrazně přiblížili malbě na plátně. Jiří Načeradský i zde 

zůstal věrný svým strojově zvířecím aktům. Vedle toho vystavil i studie 

mladíků, řeckých „kůroi“. Kurt Gebauer užívá kresbu i koláž jako přípravu na 

objekty soch. Jiří Beránek vedle studií architektur vytváří i obrazce ze 

subtilních opracovaných dřev. Můžeme-li Beránkovu plastiku ještě chápat 

jako kreslení dřevem v prostoru, pak vůbec nejdál má k ní vystavené kamení 

Ivana Kafky. Jindy je mu záznamem a přípravou objektů svých 

konceptuálních realizací (štěrkové kopce, papírové schody, ledové krychle). 

Ohlas v tisku na výstavu byl dobrý. Hodnotí se nápaditost, pestrost 

forem kresby a zajímavá instalace. 

 

Společná čtvrtá výstava pojmenovaná Český globus,78 prvně uspořádaná 

na půdě Národní galerie, proběhla v Městské knihovně od 27. 6. do 8. 9. 1991. 

Na přípravě se podílel Ivan Neumann, který zde tehdy působil jako kurátor 

moderní sbírky Národní galerie. Poprvé od svého založení má skupina 

k dispozici kvalitní rozlehlý výstavní prostor s čistými bílými plochami stěn a 

vhodným horním osvětlením. Charakter místa tak dovolil i větší možnosti 

vyjádření individualit umělců. Jiří Halík při otevírání vernisáže s ironickou 

nadsázkou pohovořil o dobytí (pozdě, ale přece) Národní galerie a o cíli 

nejbližším, o Muzeu moderního umění v New Yorku. Po vernisáži 

následovala slavnost na Občanské plovárně v Praze.  

Výstavu předcházela soukromá akce skupiny; výstup na libeňský 

plynojem, na nostalgický objekt poetické literární a výtvarné minulosti. 

V tomto gestu zdolání „českého globusu“ byl také úsměšek a ironický pohled 

na pochopení svojí pozice v rámci světového kontextu. Ivan Kafka na akci 

vzpomíná: „Ten magický libeňský objekt hrabalovské poetiky i civilizačního 

výtvarného cítění (Skupina 42) mě přitahoval už v sedmdesátých letech. 

…Často jsem ho pozoroval cestou ze žižkovského ateliéru z tramvajové lávky 

pod Palmovkou – přesné měřítko, dokonalý stříbřitý tvar koule odrážející 

slunce, jakoby plující nad krajinou města v mohutnosti i tajemnosti své 

                                                 
77 Pavel ONDRAČKA: Kreslení, in:Tvorba 22, 2. 5. 1990, strana - ? -. 
78 Ivan NEUMANN: 12/15 Český glóbus (kat. výst.), Praha 1991. 
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současné funkce, zjevující se i mizící. …Když jsme připravovali výstavu 

nazvanou Český globus, ožila opět má dávná nesplněná idea – konečně 

hmatatelně dosáhnout tohoto objektu, dokonce vylézt k jeho vrcholu a tam 

vztyčit vlajku 12/15“.79 Uskutečněnou akci pak na místě fotograficky 

zdokumentovaly Hana Hamplová a Magdalena Bláhová. 

Ve výstavních prostorách Městské knihovny byla prezentována díla 

posledních dvou let. Václav Bláha zde dále rozvinul svá zavedená témata, 

k vidění byly například: Čtyřicátník, Předklonění pupkáči, Zasažen minulostí. 

Jiří Načeradský tentokrát vsadil hlavně na virtuozitu mužských figur (Jaroň, 

Nanudog, Figura). Petr Pavlík vystavil již veřejnosti známé obrazy, včetně 

Poutnice, kterou zakoupila Národní galerie. Jaroslav Dvořák se prezentuje jen 

dvěmi díly: přímo pro místo vytvořený Rozbřesk a z kůry stromů a větví 

vytvořené Hnízdiště. Kurt Gebauer si ve svém Pokusu o prodloužení nadšení 

pohrává s dvojznačností tvaru české vlajky a ženského klína, čímž i naráží na 

nedávné politické události. Ivan Kafka vytvořil elegantní instalaci za pomoci 

zhruba 2500 hliněných kuliček (Pinožení aneb Důlky opačně). Jiří Beránek 

zde vystavil ze dřeva roubenou stavbu a její střechu vyložil kostkami dřevěné 

dlažby (Obětiště). Jiří Sopko rozšiřuje malířskou plochu svých obrazů – 

nastavuje je menším čtvercem plátna (Z kopce). Michael Rittstein, i když 

doposud zejména malíř, zde vystavil vedle pláten (Dvakrát chleba) i objekt – 

„krumpáč“ zaražený do pařezu obaleného šedivou kožešinou. Ivan Ouhel 

představil obrazy My tři, Rozmotávání. Vladimír Novák setrval u své 

introvertní malby, tentokrát ve formě triptychu a obrazem Období dešťů II. 

Tomáš Švéda se snažil přetransformovat své obrazy do prostorových 

světelných vláken. 

Tím, že skupina dosáhla pomyslného vrcholu – velkorysé výstavy 

v prostorách Národní galerie, má kritika tendenci zabývat se celou jejich 

historií a v tomto kontextu také hodnotit. Reakce na výstavu se nesou v duchu 

bilancování nad aktuálností jejich tvorby, přičemž je jim vytýkáno především 

stylové ustrnutí: …„přestože jde většinou o díla současná, nebylo spojení mezi 

minulou společností a její zobecněnou reflexí ještě přerušeno. Na nové se 

                                                 
79 Ivan KAFKA: Bod plynoucí prostorem, in: Lenka BYDŽOVSKÁ, Karel SRP: Libeňský 
plynojem, Praha 2004, strana 91. 
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teprve čeká“.80 Podobně i Jaroslav Vanča: …„je neuvěřitelné, že to, co mělo 

před pouhými třemi lety chuť zakázaného ovoce, se dnes zčásti prezentuje jako 

tvorba členů profesorského sboru staroslavné Akademie výtvarných umění. 

…jde opravdu o jedno z posledních generačních vzepětí, provokujících 

provokovatelného diváka ještě způsoby „idealisticky“ modernistickými a 

nikoli už „nihilisticky“ postmodernistickými“.81 Vedle toho jsou kladeny 

otázky, zda-li je jejich tvorba dostatečně kvalitní, aby obstála v porovnání se 

zahraničím: …„autoři jsou si vědomi, že z lokálního ke světovému jde z těch či 

oněch důvodů proskočit stěží“.82 Konstatování dosažených pozic 

vystavujících, jejich formální i obsahová východiska bez výrazných změn – 

takové jsou závěry kulturní veřejnosti. 

Na druhou stranu se objevují i příznivá hodnocení: „Český glóbus mě 

v mnohém překvapil: je jistě dosavadním nejlepším a také nejvyváženějším 

souborem, jaký kdy vystavili“.83  

Podrobněji na přehlídku 12/15 nahlíží Petr Nedoma, který analyzuje 

tvorbu jednotlivých umělců zvlášť a hodnotí ji individuálně. Cení si 

především jejich autentičnost vázanou na dobu, v níž se jejich výtvarný výraz 

utvářel, tak i střízlivou návaznost na české prostředí: „Neutíká se do snu o 

světovosti. Sama sobě je (tvorba) schopna hořce zrcadlit obrysy naší reality, 

což není někdy zrovna příjemné. Ve schopnosti bez příkras a zbytečné 

hlubokomyslnosti zrcadlit neradostný průměr je výrazně nadprůměrná. Česká 

banalita má pro ně větší význam, než světovost z druhé ruky“.84 

 

V pořadí pátá výstava Menší formáty proběhla ve dnech 27. 1. – 18. 3. 

1994 v galerii Via Art Na Zderaze. Jak už název napovídá, šlo o ukázku 

tvorby menších formátů, které volně doplňují rozsáhlejší, současně 

probíhající, výstavu v pražském Mánesu.  

Kritika hodnotí výstavu pozitivně a poukazuje jen na některá 

z vystavených děl: Remízek Jaroslava Dvořáka, Volské oči Michaela 

                                                 
80 Alena POTŮČKOVÁ: 12.15 a čas poté, in: Atelier č. 17/22. 8. 1991, strana 1. 
81 Jaroslav VANČA: Čtvrt na jednu (a nikdy jinak), in: Lidové noviny 2. 7. 1991, strana - ? -. 
82 Olaf HANEL: Pražský výtvarný kaleidoskop, in: Respekt 5. – 11. 8. 1991, strana - ? -. 
83 Jana KOMÁRKOVÁ: Český globus překvapením, in: Večerník Praha, 1. 7. 1991, 
strana - ? -. 
84 Petr NEDOMA: Na svém místě, in: Atelier z 22. 8., číslo 17, 1991, strana 4. 
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Rittsteina, Pluralitní metafyzickou krajinu Petra Pavlíka, Rodinku Václava 

Bláhy nebo na kresby Ivana Kafky zachycující podzimní akci ve Stromovce.  

 

Od 15. 2 do 13. 3. 1994 proběhla velká výstava U zdymadla85 

v pražském Mánesu. Už z dálky na ni zájemce upoutával velký billboard 

s barevně vybarvenými obličeji všech vystavujících a s popiskem „Co tvář, to 

jistota“.  

Jako součást výstavy byl naplánován projekt Ivana Kafky, který se však 

nezrealizoval. V dohledu výstavních prostorů měla kotvit osmdesáti metrová 

loď a na ní esteticky vyrovnané hromady barevných písků a štěrků.  

Ve výstavním prostoru byla k vidění tato díla: Obraz z dětsví a Po 

období dešťů Vladimíra Nováka, Pinkalinky, Sedmé nebe a Nad Michaela 

Rittsteina, Hlavní a vedlejší, Tichá energie a Zrod Ivana Ouhela.  Krabička I – 

Co, Krabička II – Proč, Krabička III – Kde Jiřího Sopka. Mutant a hybrid 

jsou kamarádi a Batole – metafyzický výzkumník Petra Pavlíka, Mistr N., 

Monsieur V., Pan J. Jiřího Načeradského, Korpus a údy Jaroslava Dvořáka, 

Sebestředná nástěnka Kurta Gebauera, Proti sobě, Rozdvojení – Tři cesty, 

Tam a zpátky Tomáše Švédy. Jiří Beránek vystavil pro něj příznačnou 

realizaci prostoru, tentokrát vymezeného popáleným a děravým krovem 

(Horní patro), Václav Bláha „zanechal část svých existenciálních pocitů 

ohrožení v minulém režimu a s větším citem pro barevné harmonie objevuje 

ono obyčejné, rodinné bytí“86 (Rodinný spánek). Ivan Kafka vystavil návrh na 

nezrealizovaný projekt Opakující se horizonty.  

V návaznosti na reakce výstavy Český globus kritika opět polemizuje  

nad výtvarným výrazem a jeho aktuálností. Na jedné straně stojí tzv. 

„progresivní kritika“, poměřující vše zejména děním v zahraničí, uznávající 

názorový a formální pluralismus, který pracuje s textem, jazykem, znakem. 

Její tápání směřuje i k otázce, co je vlastně kvalitní současný výraz? V opozici 

vůči tomuto přístupu jsou zastánci „starých“ hodnot - obsahu, tajemství, 

kvality, pravdy. Ti první považují umělecké projevy 12/15 za nedostatečně 

přesvědčivé. Ti druzí se tvorby zastávají, hodnotí ji individuálně a snaží se na 

                                                 
85 Ivan KAFKA (grafická úprava): 12/15 U zdymadla (soubor pohlednic), Praha 1994.  
86 Pavel ONDRAČKA: Po Proudu, ale přece!, in: Ateliér, 21. 4., číslo 8, 1994, strana 1. 
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ni dívat v souvislosti s dobou, v níž se výtvarný názor skupiny a potažmo 

generace 70. let formoval.  

 

Doposud poslední, v pořadí sedmá výstava Špét, ábr doch87 probíhala 

od 18. 9. do 28. 10. 1996 ve vídeňském Niederösterreichisches 

Landesmuseum. Zahraniční prezentace byla dovršením idejí, které stály na 

počátku v roce 1987.  

Při samotné instalaci došlo k některým rozporům. Původně měl být 

kurátorem výstavy Ivan Neumann, avšak v průběhu příprav výstavu opustil. 

Jiří Načeradský odmítl poskytnout obrazy. Zbylí výtvarníci se zde většinou 

představili svou současnou tvorbou. Jenom Ivan Kafka se prezentoval starší 

věcí uvedenou s významovým posunem (tikající O mohoucí nemohoucnosti), 

stejně jako Kurt Gebauer, který navázal na svou dřívější prezentaci na 

Malostranských dvorcích. Zopakoval tu Figury v oknech III. Dále bylo 

k vidění například Pavlíkovo Ještě je nějaká naděje nebo Ouhelovo Psaníčko. 

Uvedený výčet je jen příkladem několika ukázek vystavených děl. 

Josef Hlaváček, který měl úvodní slovo k vernisáži, se zamýšlí nad 

pozicí generace skupiny 12/15 a shrnuje její osud. Ve své „obhajobě“ se 

zabývá nelehkými podmínkami, do nichž generace vstupovala, a kde jsou 

kořeny její tvorby. Ozřejmuje celkovou situaci a konstatuje nedostatek 

dosavadních konfrontací nejen českého, ale i západního umění 70. a 80. let. 

Snaží se zdůraznit její jedinečnost a snahu o nepovrchní témata. Vyzdvihuje i 

Chalupeckým zdůrazňovanou důležitost neohlížení se na trh a módu, které 

umělcům umožňuje pracovat jen na sobě a své tvorbě. 

Reakce na výstavu v českém tisku byly však sporé i zdrcující. Zejména 

kritika Věry Jirousové:88 „výstava (Špét ábr doch) je dalším příspěvkem 

k fiasku, které provází prezentace českého výtvarného umění v rakouské 

metropoli, pokud jde o spolupráci s Českým kulturním centrem ve Vídni. …na 

rozdíl od center londýnských a berlínských, kde se dobře orientují 

v současném světovém umění, sledují vídeňské akce nevypočitatelný, patrně 

„oficiálně“ konzervativní kurz (či vkus) pořadatelů a z české strany se 

vyznačují fatální absencí kurátorské práce. Přátelé 12/15 měli na zpáteční 

                                                 
87 Ivan NEUMANN: Špét, ábr doch (kat. výst.), Praha 1996. 
88 Věra JIROUSOVÁ: Podzimní Vídeň, in: Lidové noviny z 20. 9. 1996, strana 10. 
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cestě z vernisáže spoustu času přemýšlet: proč se vlastně 12/15 ve Vídni 

nevyznamenali - výstava ukázala zvláštní, jakoby bezprizornou pozici, v níž se 

v devadesátých letech propadlo umění někdejší střední generace. V době 

normalizace reagovali umělci 12/15 na katastrofický stav společnosti 

groteskou nebo poodhalováním její absurdity. Pracovali běžně 

v improvizovaných podmínkách šedé, neoficiální zóny. Dnes ale podceňují 

(nebo ignorují?) profesionální úroveň prezentace umění v evropském 

kulturním provozu, kde jasná koncepce a kvalitní instalace znamenají klíč 

k práci umělců. Vídeňská výstava by v Praze pravděpodobně propadla, ve 

Vídni nejspíš navodí mylnou představu o provinční úrovni dnešní pražské 

výtvarné scény. Poučná může být leda pro toho, kdo se až dosud, podle 

vštípených pravidel marxleninismu – domníval, že i v umění se kvantita 

automaticky přeměňuje v kvalitu. Výstava – pozdě, ale přece – představuje 

dobré (ale bohužel i průměrné) obrazy, sochy a instalace, nemá v téhle 

konkurenci šanci. Doufejme, že ji v nabité podzimní sezoně ve Vídni milosrdně 

přehlédnou.“ 

Výstava Špét, ábr doch se stala jakousi pomyslnou tečkou společných 

aktivit volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. K oficiálnímu rozpuštění 

skupiny sice nedošlo, ale doba se změnila a podmínky uzrály do situace, kdy 

bylo pro její členy nejpříhodnější vydat se nadále svou vlastní uměleckou 

cestou.  

 

Nerealizovaná výstava 12/15 

V roce 1991 měla proběhnout výstava konfrontující umění členů 12/15 

s uměním výtvarníků českého původu, kteří v průběhu normalizace 

emigrovali do západní Evropy. Naskytly se však různé problémy, kvůli 

kterým z realizace výstavy tehdy sešlo, a i vzhledem k rychlému sledu 

převratných společenských událostí projekt zůstal ve stádiu rozpracovanosti. 

Zamýšlený název Česká spojka měl být parafrází titulu filmu Francouzská 

spojka a měl symbolizovat dovoz „uměleckého kontrabandu“ ze západní 

Evropy. 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K VÝSTAVÁM 

 

  Fotografie z výstavy Pozdě, ale přece  

 

 
Obr. 28 Setkání členů 12/15 na nádraží Střed. Zleva: Jiří Načeradský, Jiří Beránek, 

Michael Rittstein, Vladimír Novák, Ivan Kafka (s meteorologickým rukávem), 

Jaroslav Dvořák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Václav Bláha, Kurt Gebauer, Tomáš 

Švéda, 1988. Foto: archiv Ivana Kafky. 

 

 
Obr. 29 Příprava výstavy. V popředí Ivan Ouhel. Zleva v pozadí čtyři obrazy Jiřího 

Načeradského, 1988. Foto: z archivu Ivana Kafky. 
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Obr. 30 Záběr z příprav výstavy, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 

 
Obr. 31 Tvrdohlaví obdarovávají 12/15, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 32 Návštěvníci vernisáže, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 

 

Obr. 33 Atmosféra vernisáže, 1988. Foto: z archivu Ivana Kafky. 
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Obr. 34 Pohled do výstavního sálu. Zleva obrazy Jiřího Načeradského, vpravo Michaela 

Rittsteina, v rohu Úkryt Jaroslava Dvořáka, v popředí Velmi podivný jarní kopeček (1988) 

Ivana Kafky, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 
Obr. 35 Pohled do výstavního sálu. Zleva obrazy Tomáše Švédy (vrchní obraz: Strom, 1988), 

vpravo obrazy Ivana Ouhela (první dva zleva v dolní řadě: Velikonoce, 1987, Plot), v popředí 

zavěšený Rychloplavec (1987 – 1988), pod ním Klecohlava (1986 – 1987), na židli Housenka 

Gebauera, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 
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      Fotografie z výstavy Jeden starší – jeden mladší 

 

 
Obr. 36 Návštěvníci vernisáže v Lidovém domě, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 37 Pohled na výstavu. Obraz Jiřího Sopka (Velké koupání, 1987) a objekty Kurta 

Gebauera (zleva: Šíleně zchátralé zvíře, 1985, Návrh na houpací pomník, 1982 – 1988, 

Blikající hlava, 1977 – 1988, Klecohlavy, 1986 – 1987, v popředí Trpaslík – pes, 1985, 1988. 

Foto: archiv Kurta Gebauera. 
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Obr. 38 Pohled na výstavu. Vzadu zleva obrazy Ivana Ouhela (nahoře: Zub, 1988), Čestmíra 

Kafky, Václava Bláhy (Monumenty, 1988). V popředí objekty Kurta Gebauera, 1988. Foto: 

archiv Kurta Gebauera. 

 

 

 
Obr. 39 Pohled na výstavu. Zleva: Krajkář Bedřicha Dlouhého, Téměř jednolitý celek Ivana 

Kafky (1988), Monumenty Václava Bláhy a čtyři asambláže Čestmíra Kafky (dole vpravo – 

Kořen), 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 40 Celkový pohled na výstavu. Obraz vlevo nahoře: Uzel Jitky Válové. Objekty 

v místnosti zleva: Klecohlava Kurta Gebauera, sochy Olbrama Zoubka, Zánik Petra Orieška, 

Pád do přízemí Jiřího Beránka, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 41 Pohled na výstavu. Zleva obrazy: Knížka se záložkou Michaela Rittsteina, socha 

Propast (1987) Stanislava Kolíbala, obraz Název obrazu (1988) Petra Pavlíka, obraz Vlny 

(1988) Jiřího Sopka. V popředí Blankyt Tomáše Rullera, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 42 Pohled na výstavu. V popředí Zánik (1987) Petra Orieška, přímo za ním objekt a 

obraz Stanislava Judla, úplně vpravo dva obrazy Jiřího Načeradského, 1988. Foto: Magdalena 

Bláhová. 

 

 

 
Obr. 43 Pohled na výstavu. Zprava obrazy Jiřího Načeradského (dole Ušatka), vedle obraz 

Františka Hodonského, 1988. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 



 70 

 

 
Obr. 44 Pohled na výstavu. Zleva: Blankyt Tomáše Rullera, Noční lovec Jaroslava Dvořáka, 

Abstraktní figura – totemická (1987) Rudolfa Němce, dva obrazy Tomáše Švédy, Pocta 

Marcelu Duchampovi (1980) od Libora Fáry, Český sen Vladimíra Nováka (1987 – 1988),  

1988. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Fotografie z výstavy Kreslení 89 

 
Obr. 45 Přípravy výstavy. Zleva Jiří Načeradský, Jaroslav 

Dvořák, Ivan Kafka, 1990. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 
Obr. 46 Pohled na upoutávku na výstavu ve Spálené ulici, 

1990. Foto: Magdalena Bláhová. 

                                                 
89 Další fotografie z výstavy: Petr KUBÍN (foto), in: Lidové noviny z 11. 4. 1990, ročník 
III, číslo 34, strana - ? -; Magdalena BLÁHOVÁ (foto), in: Tvar z 3. 5., číslo 9, 1990, 
strana - ? -, Jaroslav KRATOCHVÍL (foto), in: Tvorba z 25. 4., číslo 17, 1990, strana - ? 
-. 
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Fotografie z výstavy Český globus 

 

 
Obr. 47 Záznam společného výstupu na libeňský plynojem, 1991. Foto: archiv Ivana Kafky. 

 

 

 
Obr. 48 Pohled na výstavu. Dílo Kurta Gebauera Pokus o prodloužení nadšení, 1991. Foto: 

archiv Kurta Gebauera. 
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Obr. 49 Pohled na výstavu. Díla Ivana Ouhela a Jiřího Načeradského, 1991. Foto: Magdalena 

Bláhová. 

 

 

 

 
Obr. 50 Pohled na výstavu. Vpravo díla Jiřího Načeradského 1991. Foto: Magdalena 

Bláhová. 
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Obr. 51 Pohled na výstavu.  Vlevo obraz a objekt Michaela Rittsteina, vpravo Pinožení Ivana 

Kafky, 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 

 

Obr. 52 Pohled na výstavu. Obrazy Jiřího Načeradského (vlevo Nanudog, 1991, uprostřed 

Mechanický muž, 1991, vpravo Crazy Horse Man, 1991), 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 



 75 

 

 
Obr. 53 Pohled na výstavu. Obrazy Vladimíra Nováka (triptych a Období dešťů II  z roku 

1991) , 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 

 
Obr. 54 Pohled na výstavu. Obrazy Ivana Ouhela, 1991. Foto: Magdalena Bláhová.  
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Obr. 55 Pohled na výstavu. Obrazy Petra Pavlíka (vlevo Veselá Poutnice, 1989), 1991. Foto: 

Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 56 Pohled na výstavu. Obrazy Václava Bláhy (zleva: Portrét čtyřicátníka, 1990, 

Zasažen minulostí, 1991, Portrét rodiny, 1991), 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 57 Pohled na výstavu. Vlevo obrazy Jiřího Sopka (nalevo: Z kopce, 1991), vpravo 

obrazy Petra Pavlíka, 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 

 
Obr. 58 Pinožení aneb Důlky opačně (1991) Ivana Kafky, 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 59 Pohled na výstavu. Vpředu Hnízdiště (1991) Jaroslava Dvořáka, 1991. Foto: 

Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 60 Pohled na výstavu. Objekt a obrazy Tomáše Švédy, 1991. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Fotografie z výstavy U zdymadla90 

 

 
Obr. 61 Pohled na upoutávku výstavy, 1994. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 62 Příprava výstavy. V popředí Horní patro (1994) Jiřího Beránka, v pozadí vpravo 

Krabičky Jiřího Sopka, 1994. Foto: Magdalena Bláhová. 

                                                 
90 Další fotografie z výstavy in: Atelier z 21. 4., číslo 8, 1994, strana 1, 4. 
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Obr. 63 Příprava výstavy, 1994. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 64 Sebestředná nástěnka Kurta Gebauera, 1994. Foto: archiv Kurta Gebauera. 
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Fotografie z výstavy Špét, ábr doch 

 

 
Obr. 65 Pohled na výstavu. Vzadu obraz Ivana Ouhela, vpředu obrazy Jaroslava Dvořáka, 

1996. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 66 Pohled na výstavu. Obrazy Tomáše Švédy, 1996. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 67 Pohled na výstavu. Obrazy Petra Pavlíka, socha Kurta Gebauera, 1996. Foto: 

Magdalena Bláhová. 

 

 

 
Obr. 68 Pohled na výstavu. Textil s obrazcem Kurta Gebauera, obrazy Ivana Ouhela, 1996. 

Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 69 Figury v oknech III Kurta Gebauera, 1996. Foto: Magdalena Bláhová. 

 
 

 
 
Obr. 70 O mohoucí nemohoucnosti Ivana Kafky, 1996. Foto: 

Magdalena Bláhová. 
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   TVORBA 12/15 POZDĚ, ALE PŘECE 

 

Poté, co jsem v předešlých kapitolách nastínila situaci a dobu, v nichž se 

formovaly výtvarné názory 12/15, a zpracovala faktické záležitosti týkající se 

okolností založení a společné výtvarné činnosti, se nyní budu zabývat tvorbou 

tohoto okruhu. Budu ji nahlížet v časovém rozmezí od 60. do poloviny 90. let. 

Vzhledem k tomu, že 12/15 bylo především volným seskupením založeným na 

různosti výtvarných individualit, bych se chtěla vyhnout „násilnému“ zařazování 

do společných souvislostí. Přesto se pokusím sledovat jejich tvorbu skrze 

dominující tendence, které lze pozorovat u více autorů. Byly jimi zejména česká 

groteska, nová figurace a expresivní vlna. Blíže se však věnuji i postmoderně, 

neboť její nástup znamenal pro okruh umělců skupiny v jistém smyslu 

přehodnocování svých výtvarných cest, které v některých případech vedlo i 

k vymezování se vůči ní. Zároveň je nutné zmínit, že se tyto tendence prolínaly, 

řada autorů je k nim přiřazována volně a také někdy jen v určitou etapu svého 

uměleckého vývoje. Po naznačení společných východisek se stručně pozastavím u 

každého autora, abych blíže nastínila jeho tvůrčí vývoj.  

 

Příslušníci starší generace z 12/15, kteří vstupovali na samostatnou uměleckou 

dráhu již během 60. let, měli ještě šanci zažít blíže vlivy zahraničí a zhodnotit je 

ve své tvorbě (Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Kurt Gebauer). Ostatní, kteří na svou 

samostatnou dráhu vstupovali ve zcela odlišném kontextu uzavřené a nehybné 

společnosti 70. let, navazovali především na české umění, které tyto vlivy 

akceptovalo. Zahraniční tendence k nim tedy doléhaly zprostředkovaně, 

nenacházíme je v tak vyhraněné podobě, ale spíše v individuálně rozvinuté formě. 

Byly to především osobní kontakty s generací 60. let, které sehrály důležitou roli 

při formování vlastních výtvarných cest. Spojoval je zejména společný osud, 

který od počátku normalizace do jisté míry determinoval jejich částečnou 

názorovou spřízněnost. Středem zájmu mladých umělců nebyly tolik otázky 

formálního rozvíjení, jako spíše orientace na lidský obsah výtvarného díla, sdílená 

i s předešlou generací. Postavení a osud člověka v současném světě mohli být lépe 

vyjeveny tradičními prostředky umělecké tvorby. Proto se tehdy aktuální proudy 

světového umění, jenž ve svém principu potlačovaly materiálnost výtvarného 
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umění ve prospěch čisté ideje (od minimalismu po konceptuální umění), u nich 

neuplatnily v takové míře. Určitou výjimkou ze sledovaného okruhu je však 

tvorba nejmladšího člena okruhu 12/15, Ivana Kafky, která je právě takto 

orientována. 

Ozřejmění jejich sepjetí s tradicí českého umění potvrzuje i výrok Michaela 

Rittseina: „Vzhledem k tomu, že jsme byli skutečně odstřihnutí, vztahovali jsme se 

ke světu v nás či okolo nás. Takže jsme nereagovali na podněty z venku, které by 

byly formálního charakteru, a proto interpretace ve světovém uměleckém kontextu 

nemá smysl. Ale cesta se dá najít z druhé strany – když se půjde přes člověka, ne 

přes formu“.91 

Od 60. let se důrazně prosazovala v českém výtvarném životě orientace 

k tvorbě pop-artu a nové figurace. Zatímco figurace se dá považovat za jedno 

z dominantních východisek tvorby 12/15, pop-art se v jejich tvorbě objevil jen 

okrajově, a to spíše v parodované nebo jinak rozvinuté formě. Jiným podstatným 

výchozím směrem, ač pro řadu jejích představitelů více záležitostí osobnostního 

naturelu než dobového „trendu“, byly projevy české grotesky. Z celkového 

odkazu naší výtvarné scény 60. let nelze opomenout ani velmi výrazné a dlouho 

dominantní proudy informelu, strukturální i geometrické abstrakce. Tato 

nepřehlédnutelná směřování se stala jakýmsi pozadím, vůči němuž se umělci 

12/15 spíše vymezovali,92 než že by se snažili o jeho návaznost.  

Během 80. let docházelo k ještě hlubšímu pochopení osobních výtvarných 

ustrojení. Rozvíjení cest započatých v předešlé dekádě dosahovalo svého zralého 

stádia. Nastalo ještě hlubší  utvrzování a tříbení jejich výtvarných projevů. 

Zároveň docházelo k reflektování nových postmoderních přístupů, s nimiž se 

nejlépe ztotožňovala mladá nastupující generace. V obrazech se staticky vnímaná 

pasivní figura mění v aktivního hráče, častějším námětem bývá násilný, někdy i 

sexuální akt. Z jemné ironizující grotesky se na přelomu 70. a 80. let stává ostrá, 

nesentimentálně pojatá zpráva o úzkostné atmosféře ve společnosti. Kolem 

poloviny osmdesátých let se rehabilitovala role malířské exprese, na kterou je 

v některých případech možné nahlížet jako na vyústění nové figurace. Jejím 

                                                 
91 Alena POTŮČKOVÁ / Ivan NEUMANN: Česká spojka, o generaci 70. let, in: Prostor 
Zlín, ročník II, číslo 11, 1994, strana 8. 
92 I když pro Luďka Nováka je nová figurace informelem převedeným do figurální 
polohy. 
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zdrojem však nebyla pouze paralelně probíhající exprese německá nebo italská, 

ale i domácí tradice.  

V 90. letech autoři nadále rozvíjeli své dříve započaté cesty na jedné straně 

groteskní, na druhé mravně apelativní variantou figurace, individuální formou 

krajinomalby a sochy, meditativně prostorovou malbou či konceptuálními 

přístupy.  
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Výtvarná východiska tvorby 12/15 Pozdě, ale přece 

 

Česká groteska 

Pojem groteska se začal používat v době renesance pro zvláštní druh 

antického ornamentu objeveného v Itálii na konci 15. století. Vyznačoval se 

nezvyklým spojováním živého a neživého, rostlinných, zvířecích a lidských tvarů, 

které přecházely jeden v druhý. Vytvářely se tak pozoruhodné fantazijní 

kompozice, jež překračovaly meze běžné skutečnosti. Tím, že se tyto malby 

postupně dostaly pod úroveň povrchu, zahrnují v sobě jakousi „skrytost“. 

Přeneseně je tedy i význam grotesky schovaný „pod povrchem“. Groteskní 

motivy lidí se uplatnily i ve středověkém umění v tzv. droleriích iluminovaných 

rukopisů, nebo v sochařské výzdobě architektury (chrliče, sloupové hlavice, 

apod.). Tyto zdánlivě okrajové výtvory byly pevnou součástí tehdejší ikonografie 

a měly silný magický nebo symbolický význam a sloužily k tomu, aby se „zrakem 

zjevilo, co není skutečné“. Skryté symboly v sobě většinou zahrnovaly 

nejednoznačnost výkladu. 

Groteskní projevy je možné v českém prostředí ve druhé polovině 20. století 

sledovat v širším časovém úseku. Ironii a sarkasmus už objevila jako nástroj 

účinné sebezáchrany skupina Šmidrové, která prvně vystoupila v roce 1957. 

Normalizační sedmdesátá léta, kdy na šmidří akce navazuje Křížovnická škola 

čistého humoru bez vtipu, měla s bezvýchodnou atmosférou totalitních padesátých 

let hodně společného a nutila k příbuzným formám úniku – jednak k tvorbě, jako 

jediné oáze relativní svobody, a jednak k ironizaci neutěšené reality, jako jediné 

možnosti přežití. „Největší význam křížovnické školy byl v dobách největšího 

srabu, že jsme neztratili chuť žít“93 vzpomínal Karel Nepraš. Vedle autorů 

spadajících do seskupení 12/15 se groteska v jiné podobě dotkla i výtvarníků 

postmodernistické generace.  

Pojem „česká groteska“ zavádí v polovině 70. let český historik umění Josef 

Kroutvor, který ji považoval za projev odpovídající absurditě tehdejší doby: 

„Groteska je fenomén 70. let. Žijeme zde, v tomto těsném prostoru a času, který je 

věčností. Nic už není normální. Systém je naprosto iracionální, dokonale 

plastický, lascivní (nemravný). Sedmdesátá léta jsou dobou velkého nadšení a 
                                                 
93 Jan ROUS: Rozhovor s Karlem Neprašem, in: Ateliér z 21. 11., číslo 23, 2002, strana 
16. 
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mrtvého ticha. Je to doba pro grotesku jako stvořená. ...Žijeme dobou, která se 

nedá brát vážně. Není zde žádný rozumný důvod k rozumné existenci. Groteska 

není řešení ani odpověď. Groteska je pouze výraz kritické situace. …Bez 

ironických komentářů není lyrika sedmdesátých let vůbec možná. Poetika se musí 

podřídit banální praxi. …Všechno je iluze a holý fakt. Žijeme v neskutečném 

světě, který je bohužel až příliš skutečný. …Groteskno existuje a my existujeme 

v něm. Groteska je forma bytí, způsob existence, přebývání v tomto nesmyslném 

světě.…Česká groteska je pocit, základní zkušenost a nakonec i přesvědčení“.94 

Projevy grotesky 70. a 80. let 20. století, která je pouze českým specifikem, se 

soustřeďují na disharmonické jevy reality; ukazují paradoxní a výsměšně kruté 

aspekty života, jako kontrast ke kráse, vznešenosti nebo ideálu. Groteska je 

založena na napětí protikladných významů, které většinou signalizují nějaký 

nepoměr či rozpor, a tím diváka provokují („Groteska je vnitřní rozpor, dvojí 

vědomí, rub a líc života. Vnější projev neodpovídá vnitřní zkušenosti“95). 

Koriguje jednostranně chápanou vážnost a všechny projevy sentimentality 

výsměšnou deformací a nadsázkou („Deziluze, disproporce, deformace, 

devalvace, destrukce jsou základní formule české grotesky“96). Narušuje běžné 

představy, vybočuje z konvence a způsobuje vytržení z pohodlných jistot: 

grotesknost nepřináší klid, ale napětí, provokuje, pobuřuje a útočí („Groteska je 

nesmyslný pokus o únik. Groteska vybočuje z řady“97). Groteska je pokusem 

zapudit či přehlušit úzkost, která na člověka padá. Zažehnává se smíchem, který 

sám o sobě je znamením pochopení, úlevy či nadřazenosti, i když má vždy 

příchuť tragiky a hořkosti. Nesmějeme se totiž něčemu mimo nás, ale tomu, co se 

nás i všech ostatních velmi osobně dotýká. Vědomí, že nelze uniknout, a zároveň 

nutkavá potřeba se osvobodit vytváří onu oscilaci mezi úzkostí a smíchem, která 

je pro grotesku příznačná. I když Josef Kroutvor nepovažuje hořký smích 

grotesky za osvobozující („Smějeme se, ale humor grotesky není úlevou. Je to 

spíše křik, vzlykání, potlačovaný pláč, škubání rtů, křeč…“98), přesto je určitá 

                                                 
94 Josef KROUTVOR: Groteska pomalu zapadá do historie, in: Zakázané umění II, 
Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 
1996/1-2, strana 20. 
95 Josef KROUTVOR: Manifest české grotesky, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění 
The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, strana 
IV. 
96 Ibidem, strana V. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
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komičnost těchto projevů formou vyrovnání se s nepříjemnou, hořce prožívanou 

realitou.  

Grotesknost má rozhodně styčné plochy s komikou, humorem a vtipem. Podle 

Sigmunda Freuda se vtip, jakožto prostředek katarze nahromaděných psychických 

obsahů, vynořuje z hlubin nevědomí. Smích, který jej doprovází, je v podstatě 

uvolněním nahromaděné psychické energie. Smích je podle Freuda živel, v němž 

je patrný přechod přírody do života společnosti. Vtip se prostě nedá vymyslet, 

vtip se rodí a vzniká skoro náhodou a přesto objektivně. Může být i hořký, 

tragický a být i jakýmsi posledním východiskem. Freud dále říká, že vtip je tím 

nejsociálnějším duchovním výkonem, který směřuje k získání slasti, k uspokojení 

člověka. Je-li takto humor už biologicky a eroticky založen, je jasné, že pokus o 

vtip je trvalým nutkáním skoro každé lidské bytosti. Po čem jiném člověk touží, 

než po slasti. Kde ale humor není, není patrně ani touha po uspokojení hluboké 

vnitřní potřeby. Nedostatek humoru je tedy vážnou psychickou poruchou, 

rozhodně větší než zvýšený neklid, který naopak blahodárně podporuje vznik 

vtipu. Je proto příznačné, že je česká groteska spjatá především se sedmdesátými 

lety, kdy se stala jednou z možných forem, jak se vyrovnat s těžkou realitou.  

V sedmdesátých letech vyšla v Československu Bachtinova kniha o lidové 

kultuře středověku a renesance,99 kde se autor soustřeďuje na zkoumání slavností 

karnevalového typu, slovesných smíchových děl a různých forem pouliční mluvy. 

Zabývá se zde mimo jiné parodií a zaměňováním „vysokého“ a „nízkého“, 

groteskním obrazem těla a jeho předobrazy. Tato kniha sehrála důležitou roli 

v zachyceném způsobu parodování světa a nabízela možnost, jak reflektovat 

propad oficiální kultury společnosti.  

Groteska se postupem času měnila. Nejprve pracuje se směšnou nadsázkou a 

parodií, je v ní obsažen humor a smích, ale s pokračujícími „normalizačními lety“ 

dostávají původní úsměvné groteskní malé příběhy podobu absurdního šklebu. 

Pod tlakem narůstající politické a občanské nesvobody se mění humor a ironie 

v existenciální výkřik plný beznaděje, úzkosti a bezmoci.  

Ve 12/15 se sešli s příslušníky generace 70. let i představitelé grotesky 

předešlé dekády (Jiří Načeradský, Jiří Sopko, Kurt Gebauer), z jejichž slovníku 

                                                 
99 Michail Michajlovič BACHTIN: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a 
renesance, Praha 1975. 
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mladší čerpali (Michael Rittstein, částečně Václav Bláha) a přehodnotili její 

význam směrem k situační grotesce všednodennosti. 

 

Nová figurace 

Nová figurace, která se objevila na počátku 60. let, znamená nový a obnovený 

výraz zobrazení člověka odlišující se od předešlé tradice. Jejím základem je lidská 

postava v nové fyzické podobě a metafyzickém významu. Dříve byla považována 

v historii umění za vrchol přírodní krásy a harmonie. Představovala ideální 

spojení fyzického a psychického, byla výrazem rozumnosti světa a symbolem 

etických a politických ctností. Avšak dříve stabilní hodnoty prošly v moderní 

době hlubokou krizí. Ztráta původních hodnotových hierarchií je manifestována 

jako destrukce harmonických struktur vnější podoby člověka. Nová figurace chce 

podat zprávu o současném světě jednotlivce, jeho psychických a hodnotových 

strukturách, konkrétní situovanosti, o opravdové realitě bytí. Vyrostla na půdě 

krizového stavu moderního světa a má v sobě cosi z tíživého pocitu životní 

absurdity. Je jí ale současně vlastní i zvláštní svobodomyslnost, povznášející se 

nad ztrátou původních hodnot. 

Na rozdíl od amerického a anglického pop-artu a francouzského nového 

realismu, které měly své teoretiky, nebyla nová figurace programovým směrem.  

Vznikala ve světě spontánně, z různých podnětů a výtvarných předpokladů. Mezi 

společné vlastnosti nové figurace patří volnost ve volbě námětů i prostředků. Nic 

nebylo předepsáno, nic nebylo zakázáno. Mezi její hlavní představitele patří: 

Robert Rauschenberg, Yves Klein, Francis Bacon, Eduardo Arroyo, Antonio 

Recalcati, Willem de Kooning a Antonio Saura. 

Osud člověka se stal ústředním tématem nové figurace. Jeho forma ztratila 

podobu malebného zevnějšku a stala se ztělesněným otazníkem lidské existence, i 

když se drží naturalistického zobrazení. Autorům jsou vlastní také prostředky art 

brut či informelu. V celém tomto proudu se objevuje zajímavý rys: malíři často 

čerpají z ustálených obrazových znaků jako je plakát, novinová kresba, fotografie, 

masmédia, comics, optické znaky či značky a vytvářejí z nich nové soustavy, 

transponované do další estetické a filosofické roviny. Nová figurace často využívá 

citací a parafrází ve snaze rozrušit jednotu obrazu a potažmo zachytit složitou 

identitu člověka, čímž předznamenává mnohé z metod postmodernistů. Jedním 

z nejvýraznějších znaků nové figurace je uplatnění tzv. narativního principu. 
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Užívá se i multiplikace, kdy dochází k variaci jednoho motivu, např. ženského 

aktu či podoby lidské tváře. 

V českém prostředí se počátkem 60. let zdálo, že zcela převládne abstraktní 

umění. Střídaly se různé formy abstraktního expresionismu, nebo naopak směry 

navazující na předválečný konstruktivismus. Vedle toho se řada umělců 

vyrovnávala s doznívajícím modernismem. Avšak v druhé polovině šedesátých let 

nastoupili novofiguralisté a distancovali se od traumat těžkomyslného 

psychologismu strukturální abstrakce, od výrazově neutrálního internacionálního 

konstruktivismu i od tradice české poetizující estetiky. Jejich program, 

inspirovaný poprvé anglosaskými, ale také francouzskými vzory, oslovoval 

vnímatele svou aktuální bezprostředností a radikální přímočarostí.  

Nahá, anonymní figura upozorňující na ztrátu humanity se objevuje během 60. 

let v okruhu skupin Trasa a UB 12 a také u příslušníků stejné generace z okruhu 

12/15, u nichž se projevuje osvobodivým programem inspirovaným světovým 

uměním. Její často humorný a ironický úhel pohledu se leckdy prolíná s projevy 

české grotesky.  

V průběhu normalizace získává nová figurace další významy. To, co dříve 

souviselo s obecně humanistickým proudem existenciálně laděného umění 

západního světa a co vytvářelo jeho osobitou domácí výtvarnou variantu, se 

rázem stalo výmluvným symbolem tísnivé existence režimem utlačované 

společnosti. Nastupující generace 70. let si hledala vlastní autentický způsob 

nazírání skutečnosti a jejího uchopení a odkaz figurace 60. let jim byl blízký. 

Výraz jednotlivých osobností se pohyboval od moralistního odvolávání se, přes 

groteskní ironii až k introvertní relativizaci hodnot. Metoda jejich výtvarného 

myšlení byla založena na skepsi, problematizaci a zpochybnění. Jejich figura 

v prázdnotě, dotazující se po smyslu bytí, mnohdy vystavená skrytému násilí, 

upozorňovala na stav společnosti a na nedůstojnost lidské existence.  

Figurace je příznačná od 60. let pro Jiřího Načeradského, Jiřího Sopka a Kurta 

Gebauera. Od první poloviny 70. let je podstatným nositelem sdělení pro 

Michaela Rittsteina a Václava Bláhu. Ivan Ouhel si prošel tímto přechodným 

obdobím v druhé polovině 70. let, ale zobrazení člověka se definitivně nevzdává 

ani ve své další tvorbě. Novofigurativní základ prošel zvláštním převtělením u 

některých dalších autorů – u Vladimíra Nováka, Petra Pavlíka, Jiřího Beránka, 

Jaroslava Dvořáka a Tomáše Švédy.  
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Expresivní polohy 

Expresivní vyjádření se vztahuje k projevům, v nichž výrazová a emocionální 

složka převažuje nad racionální. V dějinách výtvarného umění se tento pojem 

používá jako charakteristika celé řady individuálních projevů, jejichž nositelé se 

vyznačují zvýšenou měrou senzibility, skepse a vzdoru. V těchto projevech 

nacházíme sdělení o prapůvodní existenční podstatě svázané s tělesností, s reakcí 

na ohrožení přicházející zvenku nebo se strachem ze smrti. Exprese v sobě 

zahrnuje exaltovaná gesta, křik, tvarovou deformaci, nadsázku, neuspořádanost a 

destrukci forem. Vzdaluje se od prostého přepisu povrchu skutečnosti. Je 

vyjádřením podstaty skryté uvnitř, v psychice člověka. Potřeba vyjadřovat se 

expresivně koresponduje s temperamentem umělce.  

Expresivní projevy se často vyskytují v etapách, kdy převládal dobový pocit 

úzkosti z rozpadu ustálených hodnot. Je příznačná pro období krize a bývá 

předtuchou nepříznivých světových událostí. Tyto projevy jsou spjaté také 

s německými skupinami počátku 20. století, kdy se stávaly úzkostnou ozvěnou 

krize moderní civilizace a předtuchou válečných událostí.   

V Německu, v prostředí pro expresi obecně příznivém, se ke slovu hlásila 

expresivní figurace už od poloviny 60. let. Byla odpovědí poválečné generace na 

traumatizující otázky po německé minulosti. Paralelně s  tzv. novou expresí si 

nacházelo v českém prostředí takovéto vyjádření také své místo, i když obohacené 

o charakteristicky lyrickou notu. Zvláště v období kolem a po polovině 80. let se 

stalo téměř dominantním směřováním výtvarné scény,  a to jak u malířů střední, 

tak i mladé generace. České expresivní projevy navazovaly na tradici domácích i 

zahraničních děl první poloviny 20. století a na projevy nové figurace.  

V roce 2005 uspořádala Alena Potůčková v Českém muzeu výtvarných umění 

výstavu s názvem Exprese,100 která ilustrovala dobovou atmosféru generačních 

střetů a konfrontací, a kde se představila řada našich výrazných osobností tohoto 

směru z různých dekád. Kurátorka výstavy se v úvodu katalogu zamýšlí, co je 

expresivním projevům společné a čím nás ve své nadčasovosti oslovují: „Je 

zřejmé, že nám poskytují estetický zážitek zvláštního estetického druhu. Jejich 

krása se často živí ošklivostí. Nenabízejí nám jenom úlevná řešení. Mluví o 

úzkosti, ale také o osvobozujícím gestu, které úzkost překračuje. Pěstují ducha 

                                                 
100 Alena POTŮČKOVÁ a respondenti ankety: Exprese/Expressiveness (kat. výst.), 
Praha 2005. 
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skepse a revolty. Jsou potřebné. Očišťují společnost. Umějí se jí občas smát. 

S odzbrojující samozřejmostí vynalézají svobodné světy umělecké reality, 

nezávislé na našem tady a teď. Poukazem k prapůvodní „rituální“ jednotě 

spontánního psychofyzického gesta prolamují hranice naší všednodennosti“.101 

Při povrchním nazírání je možné vnímat expresivní polohy tvorby okruhu 

12/15 jen jako formu vyústění nelehké situace normalizace, v níž se umělci 

společně, od počátku 70. let, nacházeli. I přesto, že nelze opomenout „spouštěcí“ 

roli tehdejší doby, expresivně se autoři projevovali především pro své individuální 

založení, což potvrzuje i tvorba některých v době méně skličujících 60. let. 

Společný zájem o expresi sdílela v 80. letech generace střední s mladou generací. 

Oběma táborům imponovala především novým, ostře formulovaným pojetím 

malby.  

Způsobem vyjádření k těmto projevům patří tvorba Jiřího Načeradského. 

Expresivní pojetí figury či objektu, někdy s výrazovou polychromií, nacházíme u 

Jiřího Beránka. V obrazech Vladimíra Nováka pozorujeme zvnitřněnou úzkostnou 

expresivitu. Michaelovi Rittsteinovi pomáhá expresivní nadsázka v gradaci 

atmosféry děje obrazu. Václav Bláha dospěl k tomuto vyjádření v intimitě 

prožívané reality lidských vztahů a expresivní agresivitou působí i další obrazy s  

povrchem rozdrásaným nožem a v pastózním nátěru malby.  

 

Postmoderna 

Směr, který se vyhranil jako reakce na zdůrazňovanou nutnost objevování 

nových tvůrčích metod a principů, se od konce 70. let uplatňoval nejprve 

v architektuře, i když jeho teoretické zázemí spadá do dekády předešlé. Tento 

proces se začal odehrávat jako reakce na zúžené pole pozdní moderny, její 

„omezení“, „zákazy“ a na její odříznutí od minulosti. Po modernistické úspornosti 

jednoduchých tvarů, jenž byly přímým výrazem funkcí, zbavené všech 

dekorativních prvků a tradičních symbolických významů, nastoupila postmoderní 

architektura nevázané rozmanitosti, hybridní protikladnosti, plná citací, ironické 

hry s formami a významy. Postmoderna přiznává skutečný stav věcí 

obklopujících dnešního člověka, včetně banality, kýče a konvenčních symbolů. 

Eklekticky směšuje historické styly všech dob a odstínů a oživuje celou lidskou 

                                                 
101 Ibidem, strana 11. 
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paměť. Není v opozici ani vůči moderně. Pracuje s ní stejně jako s jinými 

obdobími. Nechce být redukována jedním estetickým kánonem, slohovostí, ani 

nechce ilustrovat zjednodušené ideologické formule. Nevytváří ideální prostředí 

pro nereálného ideálního člověka. V tomto se ostře odlišila od modernistické 

avantgardní architektury. Postmodernismus ironizuje onu funkcionalistickou 

pravdivost a převádí ji na pravdivost lidskou – paradoxní. Postmoderna nemá svůj 

pevný jazyk, její jazyk je pluralitní, který se otevírá plnosti a problematičnosti 

současného života. Blízká je jí improvizace, často bez zvláštního programu. Místo 

pevného pravidla pracuje s všední skutečností a opírá se o spolehlivý základ 

kolektivní paměti, z níž se vynořují stále srozumitelné archetypy. Postmoderna 

nechce být elitářská, intelektuální, ale autentická. Neobává se tak pracovat 

s banalitou, kýčem a přiznávat všechny projevy.  

Francouzský filozof Jean-Francois Lyotard se zabýval situací přítomné doby, 

v níž končí „velké příběhy“ a na jejichž místo vstupuje množství partikulárních 

historií. Dle něj je pro postmoderní dobu charakteristické, že komentáře či 

„metavyprávění“ ztratily svou přesvědčivost, že se staly nedůvěryhodnými. Tomu 

odpovídá i krize metafyziky ve filosofii. Všechna taková velká „vyprávění“ jsou 

napříště nemožná, protože se z našeho světa vytratila přesvědčivost velkých 

hrdinů a velkých cílů. Proč? Protože velkou jednotu vystřídala pluralita, a tedy 

každý z nás žije jakoby v průsečíku nejrůznějších příběhů, z nichž každý sleduje 

své vlastní cíle a svou vlastní logiku, aniž by kterýkoli z nich měl univerzální 

platnost. Společnosti chybí jednotící princip či smysl. Zakladatelem postmoderní 

architektury byl angloamerický kritik a teoretik Charles Jencks, který přenesl 

označení z filosofické sféry do architektury. V roce 1977 vydal knihu Jazyk 

postmoderní architektury. Vedle Lyotarda a Jenckse pramení postmoderní teorie 

z několika dalších zdrojů: z italského neoracionalismu a z teoretické práce Alda 

Rossiho o architektuře měst s typologií jejích stavebních znaků a monumentů. 

Podnětná byla i kniha amerického architekta Roberta Venturiho Složitost a 

rozpory v architektuře (1966), která ohlásila novou architekturu, schopnou 

přijímat podněty nejen z historie, ale i  z oblasti banálního či komerčního 

prostředí.  
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Z těchto zdrojů od druhé poloviny 70. let čerpali manželé Jana a Jiří 

Ševčíkovi,102 kteří se zasloužili o prosazování postmoderního myšlení v českém 

prostředí. Vedle toho, že publikovali své názory a poznatky v časopisech 

Architektura a Umění a řemesla, pořádali i přednášky. Tyto myšlenky se pak brzy 

dostávaly z teorie do architektonické a posléze  i výtvarné praxe. 

Jejich názory byly v opozici vůči tehdejšímu domácímu myšlení, které bylo 

postavené na vlně z 60. let. Podle Ševčíkových bylo morální postavení otázky 

umění, jak ji prosazoval Jindřich Chalupecký, ideologií. To co českému umění, 

jak oni tvrdí, chybělo, byla právě ona „nečistota stylu“ a určité oproštění se od 

tíživých pocitů, hlásali potřebu nového umění nezatíženého přehnaným 

intelektualismem a „čistotou“ neoficiálního umění. Blíže se k tomu vyjádřil Jiří 

Ševčík: „…tzv. postmoderna nám umožnila uvidět se v širší dimenzi než jen v tísni 

a traumatu, které byly způsobeny bezprostředními politickými a sociálními 

okolnostmi. Alespoň první fáze, tak, jak jsme ji vnímali, byla rozšířením pohledu. 

Mluvilo se o osobních mytologiích, o mýtu jako o něčem, co člověka osvobozuje 

z potřeby reagovat bezprostředně jen na dobu a angažovat se v politickém 

odporu. Protože jsme si byli vědomi, že celá česká kultura se dostala do sporu 

s oficialitou a příliš se vázala na svého protivníka, nástup nové generace byl 

vlastně osvobozením“.103 

Zajímavým způsobem formulované určité nové pocity, které měly obecnější 

platnost než jen pro architekturu a rozbíjely dosavadní přísný, estetický a 

moralizující model, byly blízké zejména mladé nastupující generaci.104 Ta, na 

rozdíl od generací předešlých, neměla všeobecnou potřebu návaznosti nebo 

konfrontace s předchozím vývojem českého umění a dalo by se říci, že se vůči 

tehdejší tzv. střední generaci vymezovala.105 Okruh budoucích Tvrdohlavých 

                                                 
102 Marta SMOLÍKOVÁ: Zajímalo nás rozbít určitý model, který tady byl, rozhovor 
Marty Smolíkové s Janou a Jiřím Ševčíkovými, in: Zakázané umění II, Výtvarné umění 
The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1996/1-2, 136-
144.  
103 Ibidem, 137 – 138. 
104 Avšak ne všichni příslušníci generace 80. let, jejichž tvorba se dá přiřadit 
k postmoderně, považují zprostředkovatelskou roli manželů Ševčíkových za podstatnou a 
uvádějí, že jejich nově cítěná tvorba vznikala spíše paralelně, než v návaznosti na jejich 
teorie.  
105 I když k tvorbě několika osobností přistupovali s respektem. Například uznávali Karla 
Malicha, sestry Válovy, Milana Knížáka a z okruhu 12/15 Jiřího Sopka a Jiřího 
Načeradského, ten s mladými dokonce vystavoval na Konfrontaci III v roce 1985. 
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spolu s dalšími příslušníky nastupující generace se scházel na neoficiálních 

výstavách, tzv. Konfrontacích,106 které se pořádaly od roku 1984.  

Nástup „nové vlny“ začíná od poloviny 80. let silně působit i na českou 

výtvarnou scénu tehdejší střední generace. Z příslušníků budoucího okruhu 12/15 

se různým způsobem postmoderna odrazila v tvorbě Michaela Rittsteina a Jiřího 

Sopka. Rysy postmoderního stylu uplatňující citace či parodii „vysokého umění“ 

zahrnuje i osobitý přístup Jiřího Načeradského, který však tyto principy začal 

používat s takřka dvacetiletým předstihem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Ludvík HLAVÁČEK: Konfrontace – Spontánní umělecký výraz 80. let, in: Zakázané 
umění II, Výtvarné umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro 
současné umění, 1996/1-2, 145-152. 
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Nastínění tvorby jednotlivých umělců 

 

Jiří Načeradský 

Malíř Jiří Načeradský (1939) svůj bezprostřední talent začíná potvrzovat 

během studií na Akademii výtvarných umění (1957 – 1963). Už tehdy inklinuje 

ke kresbě, která se mu i později stává vedle malby podstatným výrazovým 

médiem. I když svou tvorbu zakládá intelektuálně, je autorem s energickou a 

spontánní výtvarnou řečí. Už od 60. let často pracuje s mystifikací. V celém jeho 

díle je patrný groteskní akcent, ironická nadsázka, sklon k parodii a sarkasmu. Má 

zalíbení v tělesné kráse a rád zdůrazňuje živočišnou erotičnost bez příkras. 

Především pro své bytostné výtvarné uzpůsobení je čelným představitelem české 

grotesky a nové figurace. Stejně tak je mu vlastní expresivní nadsázka, která se 

line celou jeho tvorbou.  

Na přelomu 50. a 60. let se sblížil s magickým realismem. Krátce nato těžil ze 

surrealismu v jeho metafyzické variantě. Do roku 1963, kdy se formovala jeho 

základní východiska, bylo pro Načeradského příznačné vyrovnávání se 

s problematikou moderního malířství a poválečné západní tvorby (V objetí, 1963) 

[71]. Používal k tomu často formu parodie a citace.  V letech 1964 – 1966 maluje 

cyklus zdí, plotů a plechů. Objevuje v nich půvab primitivní kresby i pouličních 

záznamů z pražských zákoutí a hospod. Zároveň formou těchto obrazů osobitým 

způsobem ironizuje strukturální abstrakci. Narativností tohoto cyklu (obrazy často 

zachycují příběh, který je někdy komentován i vepsaným či malovaným textem) 

předjímá budoucí „comicsovou“ podobu svých děl.  

V reakci na tvorbu Gerharda Richtera zaujala v roce 1967 Načeradského 

možnost malířské transformace fotografie a problematika rozostřeného pohybu. 

Bez odezvy u něj nezůstala ani novofigurativní, existenciálně laděná, tvorba 

Francise Bacona, na níž parodicky a s nadhledem odpovídá obrazem Mladý 

Francis Bacon (1967). Tíži původně vypjatého projevu psychické deprese zde 

dokázal převést svým smyslem pro humor do zábavné podoby. Technikou tohoto 

obrazu předjímá „běžce“ (Čtyřstovka, 1970) [72], kteří následovali. Naráží v nich 

často na svět sportovní fotografie a vizuálních masmédií vůbec. Autorovo 

groteskní vidění a celá výtvarná realizace posouvá tyto původně často civilní 

pohledy do nové absurdní a humorné roviny. Monumentální monochromní 
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sportovní výjevy, držené ve škále modří, lze chápat i jako parodický dialog 

s tvorbou Yvese Kleina.  

S těmito rozměrnými plátny sportovců si získal malíř proslulost. Očekávalo 

se, že u takovéto malby zůstane. On se však, po návratu z Francie, kde byl na 

počátku 70. let na stáži, od figurace vzdálil, i když ji neopustil úplně. Dalším 

tématem se mu staly jakési organicky chápané stroje v imaginárních prostorech, 

ve kterých ale člověka stále cítíme. Odrážela se v nich deprese z vývoje 

společnosti. Tyto expresivní olejomalby strojových mechanismů nahradily po 

roce 1974 malby s čistou plochou akrylové barvy, ohraničenou tvrdou pevnou 

linkou. Námětem jsou mu nejčastěji stylizovaná ženská stvoření, u nichž dominují 

jejich sexuální atributy (Bílá Ufa, 1970) [73]. Zároveň nachází nové téma 

v groteskních parodiích disneyovského arsenálu. Na konci 70. let se vrací 

k vyhroceně erotické utopicko-groteskní figuraci. 

Ve druhé polovině osmdesátých let se pak ve velkorysém 

monumentalizujícím gestu navrací k expresivní interpretaci figury (zejména 

ženské), která svým specifickým a radikálním pojetím zapadá do kontextu 

soudobé evropské malby nové vlny. Neklamné biologické znaky těchto žen 

vyrůstají ze spirálovitých propletenců zdánlivě až chaotické podoby. 

V malbách z konce osmdesátých a začátku devadesátých let se autor navrací 

k důsledné figurativní malbě klasicistního pojetí v cyklu „hochů“. Neustále ho 

zajímá i ženská postava, kterou zobrazuje pomocí dominantních ženských atributů 

s groteskním účinem. 

Pro 12/15 byl Jiří Načeradský autoritou originálního projevu, která podnětně 

dokázala rozvíjet tendence 60. let. V době normalizace, která na něho doléhala 

těžce, se oprostil od pouhého konstatování nespokojenosti. Nepříjemné pocity 

přetransformoval ve vlastní zironizované vidění světa. Neměl tendenci se zalíbit, 

bližší mu bylo „antilíbivé“ svědectví. Během 80. let se sblížil i s mladou generací, 

která vyznávala postmoderní postupy citace, parodie či výpůjčky vzorců podobně 

jako on. 

 

Kurt Gebauer 

Sochař Kurt Gebauer (1941) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze 

(1963 - 1969) u Vincence Makovského a Karla Lidického. Rok 1972 strávil na 
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Académie des Beaux Arts v Paříži. Již brzy se svojí sochařskou tvorbou 

odchyloval od tradičních forem.  

Ke konci 60. let začíná tvořit plastiky ženských figur a objekty z neklasických 

materiálů a dospívá tak k přerodu z kamenosochaře v tvůrce a experimentátora, 

který pracuje s textilem, umělou hmotou, drátem, papírem nebo proutím.Vznikají 

bizarní, ale i lyrické „měkké plastiky“, které se pro něj stanou typické.  

Během 70. a 80. let se jeho častým námětem stávají plavkyně. Vedle nich 

vytvořil i několik běžících dívčích figur, které jsou vyrobeny z textilu nasyceného 

pryskyřicí. Sarkastické vidění světa a reakce na život přenáší na začátku 

sedmdesátých let částečně i do polohy environmentu (realizace dětského hřiště).  

80. léta jsou obdobím velké Gebauerovy aktivity. Vzniká opět řada plavkyň 

(Český rybník, 1988) [76] a cyklus trpaslíků (Trpaslík – jeden z mnoha, 1985) 

[75], v nichž ironizuje lidská životní klišé. U těchto témat zůstává i po roce 1989. 

Pro celou Gebauerovu tvorbu je příznačná potřeba vyjadřovat se k politické 

(Krávy, 1979, Zdraviči, 1987, Správná strana jatek pro výstavu Forum, 1988)  a 

v návaznosti na to i společenské situaci (Zbytnělý papoušek, 1973) [74]. Činí tak 

pomocí ironického pohledu, parodie a s groteskní útočností. Ani po roce 1989 

nepřestává glosovat změny našeho politického a občanského života. V těchto 

instalacích a objektech se už začíná objevovat i reakce na vyprchání euforie 

z nástupu demokracie. 

 

Jiří Sopko 

Malíř Jiří Sopko (1942) vytváří příležitostně také sochy a má i zkušenosti 

s přípravou divadelní scény. Vystudoval Akademii výtvarných umění v letech 

1960 – 1966 u Jiřího Horníka a Antonína Pelce. V letech 1969 – 1971 zde působil 

jako odborný asistent v ateliéru Jana Smetany. Už od 60. let je řazen mezi největší 

talenty generace. Svou tvorbou patří k předním představitelům české grotesky, a 

od začátku 70. let je definitivně pokládán za příslušníka nové figurace. Ve svých 

počátcích se Jiří Sopko inspiroval také pop-artem, který čerpal své náměty mimo 

jiné i z filmu, stejně jako on (například díla Sergeje Ejzenštejna, Stanleyho 

Kubricka). Ve velkém počtu akvarelů, vznikajících stále vedle obrazů, se ukazuje 

jako mistrovský kreslíř. Méně se zabýval grafikou, a příležitostně se navrací 

k tvorbě prostorových objektů.  
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V závěru studií prošel zkušeností abstrakce a rovněž se v jeho tvorbě objevují 

abstrahující krajiny. Po tomto kratším období se stává trvale dominantním prvkem 

Sopkových obrazů člověk a prostřednictvím jeho zobrazení reaguje malíř na svět 

kolem sebe. Sopkův člověk se podobá klaunovi, který pod hýřivou barevností 

vnímá svět melancholicky, avšak s vědomím jeho tíživosti. Své obrazy zaplňoval 

vedle toho i dalšími podivnými expresivně malovanými kráskami, papoušky, psy 

a opicemi. Inspirací vycházel například z belgického fantaskního figuralisty 

Jamese Ensora, avšak Sopko se zbavil jeho příliš bizardně temných a zároveň 

literárních poloh a posunul svou tvorbu do uvolněnější groteskní roviny, která je 

mu bližší (Manželství, aneb dlouho po svatbě, 1970) [77]. 

V 70. letech se Sopko začíná ubírat jiným směrem, kdy své postavy svírá 

pevnější linií. Do hravé i vyzývavé banality nepozorovaně vstupuje méně hravá 

absurdita, reagující na zhoršující se situaci společnosti a postavení autora v ní. 

Vytváří charakteristický typ absurdně kráčející, agresivně erotické a často 

seriálově zmnožené figury či hlavy, později redukované na hlavonožce. Posléze 

zbude na jeho obrazech samotná hlava.  

Na přelomu 70. a 80. let vznikají jeho nejdrásavější obrazy. Odráží se v nich 

absurdita doby, bezmoc pociťovaná tváří v tvář, kterou lze vidět i v souvislosti 

s životem v totalitním režimu. (Odpočinek, 1983) [78]. Od 1982 vedle velkých 

pláten vytváří i řadu rozměrných pastelů na roletových závěsech. Ty jsou 

začátkem připravující se proměny v Sopkově tvorbě, kdy se znovu více prosazuje 

melancholická složka jeho osobnosti. V druhé polovině 80. let začíná malíř hledat 

novou Arkádii. Opouští společenské drama a vyvolává základní lidské pocity. 

Velkým tématem je mu v této době koupání (Samá voda, 1987) [79]. Voda, 

jakožto přírodní živel, se potom stává novým dějištěm, přesněji pozadím, jeho 

nejnovějších společenských grotesek, které jsou abstraktnější než dříve. Do 

malířské struktury těchto obrazů zároveň stále více vstupuje plošný, nově 

koncipovaný japonizující dekorativismus, jehož stylizovanou znakovost Sopko 

plně uplatní v následujícím období, aniž by však obsah svých obrazů 

vyprazdňoval. 

Jestliže v „koupáních“ konce osmdesátých let tvoří plavec součást skupiny, 

tak v „mořích“ začátku devadesátých let už je nepatrnou, zoufale osamocenou 

částečkou v zahlcujícím prostoru. Od začátku devadesátých let vzniká rozsáhlá 

volná řada velkých formátů, v nichž Sopko malířsky svrchovaným způsobem řeší 
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plochu obrazu. Neobnažuje již drásavé drama ohroženého bytí ani teskné 

existenciální zasmušilosti, více inklinuje ke znaku, kterým se někdy stává i silueta 

člověka, a vypovídá tak stále o lidském údělu a osudovosti.  

Různorodé reminiscence, hry s citacemi, střídání stylů a rafinované i bezděčné 

citace, stejně jako ironický podtext a víceznačnost Sopkových metafor, v podstatě 

odpovídají principům postmoderní poetiky. Sopkův přístup se přesto s ideologií 

postmodernismu zásadně rozchází. Nepřijímá programovou absenci významu, 

důsledně setrvává u obsahové koncepce, spojované s modernismem. I když si rád 

pohraje s významy a s formálními možnostmi výtvarného jazyka, klade zásadní 

důraz na smysl svého sdělení, malba sama mu nikdy není nezávaznou hrou, ale 

závažnou výpovědí.  

Obrazy Jiřího Sopka silně reagují na aktuální stav společnosti, činí tak ale 

symbolicky a s groteskní nadsázkou. Expresivní svět absurdních situací a 

ohroženého lidství obnažuje s lehkostí, humorem a v paradoxně esteticky 

přitažlivé formě. Často volí atraktivní, dekorativně působivou barevnost. Tíži 

sdělení nezlehčuje, ale odpoutává se od ní, drží si odstup. Tím byla jeho tvorba 

podnětná nejen pro okruh 12/15, ale i pro mladší generace.  

 

Petr Pavlík 

Hlavním projevem Petra Pavlíka (1945) je malba a kresba. Okrajově vytvářel i 

objekty. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v letech 1967 – 1973 u 

profesorů Františka Jiroudka a Arnošta Paderlíka. Vedle toho studoval krátce ještě 

na dvou vysokých školách (FAMU a Pedagogická fakulta). 

Petra Pavlíka zajímá proces vznikání a zanikání, hlavním tématem se mu stává 

pohyb a proměna. Aby dokázal vyjádřit jemné pocity, vytváří si osobitý výtvarný 

slovník se zásobou jasně rozlišených, ale mimo výtvarnou oblast sotva 

vysvětlitelných tvarů, pojmů a symbolů. Jeho díla někdy znepokojují svou 

fragmentárností a neukotveností prvků v prostoru obrazu.  

Základem umělcovy malby je dobře zvládnutá kresba. V tom byl blízký 

Paulovi Klee, malíři, který ho zpočátku ovlivňoval. Z českého prostředí na něj 

zapůsobil zejména Jan Zrzavý. Blízko má také k surrealismu.  

V první fázi tvorby, během 70. let, koncipoval své obrazy v duchu 

specifického primitivismu a soustředil se na formulování „novotvarů světa“, 

vynořujících se v pusté krajině z nevědomí (Vohnout, 1978) [80]. Tuto „bílou“ 
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barevně minimalizovanou řadu ukončil v roce 1979. Od poloviny 70. let vznikají 

příležitostně Pavlíkovy sádrové konstruktivní objekty.  

V 80. letech namaloval řadu temně zelených „prakrajin“, archetypálních 

monumentálních kompozic s biomorfními prvky. Poté se obrátil k pastelové 

barevnosti a lazurní malbě, v níž se spojuje komplikovaná síť s organickými 

tvary. Z prvotní struktury Pavlík kultivuje konkrétní detail a kontrastně ke starší 

tvorbě se stává rozhodujícím pohyb spějící ke sváru prvků (Zoufalý filosof, 1988) 

[81]. Během tohoto desetiletí pro svou tvorbu objevil téma poutnice, průvodkyni 

jeho krajinou tajemství (Veselá poutnice, 1989) [82]. Naplnil si v ní zřejmě svůj 

vztah k Janu Zrzavému, jehož rozporuplné veselé poutnice vyrůstaly z blízkých 

kořenů imaginace. 

Od kompaktní, až těžké hmoty svých prvních krajin se dostal až po shluky a 

skvrny. Po malířské stránce se tyto nefigurativní kompozice stávaly stále více 

promyšlenější, což Pavlíkovi vadilo a začal mít pocit, že „nemá co říci“. Lépe 

řečeno, že nemá co říci malbou. Vyvodil z toho překvapivý závěr a roku 1994 

zanechal malování. Nadále se věnuje především literární činnosti. 

 

Ivan Ouhel  

Ivan Ouhel (1945) pochází z Ostravy. V Praze vystudoval Akademii 

výtvarných umění (1968 -1974) v ateliéru Karla Součka. Zprvu vytvářel objekty 

z plexiskla, poté se přechodně věnoval figurativní malbě až nakonec svojí polohu 

našel především v osobním pojetí krajinomalby.   

Ve svých počátcích si Ouhelova malba hledala místo v silném proudu 

významově založeného českého krajinářství v tvorbě Jana Preislera, ale i Josefa 

Šímy, které dál ve své tvorbě zhodnocovali, pro Ouhela podnětní, Karel Valter a 

Václav Boštík. Už za doby studií se autor vyrovnával s některými dobovými 

trendy. Vyzkoušel si tehdy principy strukturální malby stejně tak jako využití 

nemalířských prvků při výstavbě obrazu, které svým způsobem vyústilo v sérii 

plexisklových objektů v letech 1976 - 1977. Byly částečně pomalované a určené 

pro volný prostor, kde se malba prolíná s proměnlivým přírodním prostředím. Své 

hledání završil Ivan Ouhel v letech 1978 - 1979 cyklem figurálních kompozic 

(Obydlí, 1979) [83]. Předmětem zobrazení těchto pláten byl především on sám či 

jeho nejbližší. Postavy namaloval s určitou syrovou neuhlazeností a s absencí 

jakéhokoliv náznaku individuality. Vyzařuje z nich bezbrannost a lidská 
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zranitelnost s ostrým vědomím bytí. I když si v těchto obrazech definitivně 

zformuloval svůj formální způsob malířského vidění, hlavním tématem jeho 

tvorby se nadále stala zejména osobitá interpretace krajiny. 

Při zobrazení přírody zdůrazňuje vlastní prožitek a ruší dřívější distanci. Ještě 

do roku 1981 vychází barva z vizuální zkušenosti. V obrazech vznikajících po 

roce 1982 se stává nezávislým prvkem. Zásadním zlomem, který ovlivnil jeho 

tvorbu osmdesátých a devadesátých let, byla těžká choroba v roce 1981, kdy 

téměř rok nemohl malovat. Snad i pod vlivem této zkušenosti na hranici života a 

smrti začíná s daleko ostřejším „viděním“ malovat znova, mění pohled na svět a 

spektrum nápadů zužuje i rozšiřuje zároveň. S barvou začíná pracovat dynamičtěji 

a obrazová plocha se stává jakýmsi reliéfem. Pro svůj námět si rád vybírá výsek 

z celku. Ať jsou to Ouhelovy krajiny, či přírodní detaily, mají v sobě křehkost, 

která se nějakým způsobem odvolává k člověku. 

Ve 2. polovině 80. let směřoval k intenzivním barevným kontrastům a 

zjednodušené kompozici. Zajímaly ho i spojitosti mezi krajinou a tělem. Některé 

organické tvarosloví dostává téměř lidskou dimenzi. Námětem obrazu se mu stává 

sebebanálnější zátiší nebo nezajímavý kout. Detail přírody není nikdy izolovaný 

fragment, je to metafora, která se vztahuje k celku a dává mu smysl. Důležitou 

součástí Ouhelovy tvorby je také někdy opomíjený prvek hravosti (Velikonoce, 

1987) [84]. 

Na přelomu 80. a 90. let své obrazy krajin častěji plošně člení (Bez názvu, 

1990) [85] a během 90. let se postupně stále více odpoutává od organických tvarů. 

Hmotově obrazy vyprazdňuje, monumentalizuje a postupně i geometrizuje. 

Jakoby se jeho malířská topografie začala proměňovat ve svébytnou kosmografii 

barevných tvarů, které se nacházejí v neurčitém prostoru. 

Osobitým způsobem zachycené světy krajiny a člověka se Ivanovi Ouhelovi 

stávají únikem před politickým marasmem. Jeho tvorba je oproštěna od 

traumatizujících konstatování. Naopak působí osvobodivě a  jeho obrazy jakoby 

vyzařují radost ze života.  

 
Jiří Beránek 

Sochař Jiří Beránek (1945) studoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru 

Vincence Makovského a Karla Lidického. Jeho tvorba je soustředěna na práci se 

dřevem, které někdy polychromuje. Jako jeden z prvních u nás ověřoval na 
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počátku sedmdesátých let možnosti land artu. Experimentování s ním jej později 

přivedlo i k projektům krajinného modelování. Vytvořil řadu realizací na pomezí 

různých disciplín, které vypovídají o vztahu díla k minulosti, paměti a místu.  

Základní obrysy jeho osobního estetického programu se utvářely již v době 

studií, kdy vznikly v časové posloupnosti či vedle sebe vývojově důležité plastiky 

v několika zdánlivě nezávislých liniích. Autor si v nich ve zhuštěné zkratce 

osvojil esenci modernistického sochařského názoru od expresionismu a kubismu 

(Bohumil Kubišta) až po surrealismus a existencionalismus. Současně ho 

okouzlilo i archaické sochařství Etrusků. V letech 1970 až 1972 můžeme nalézt 

počátky formování jednoho z nejcharakterističtějších rysů Beránkovy tvorby - 

důsledné hledání kořenů v historii a paměti místa. Základem tohoto hledání 

nejsou nezávazné hry s výpůjčkami příznačnými například pro postmoderní 

umění, ale vždy vnitřně motivované důvody. 

Krátce po studiu vytvořil několik výrazně expresivních figur, překvapujících 

svou naléhavostí, smyslem pro monumentalitu a formální vytříbeností 

(Ukřižovaný /umístěný v evangelickém sboru v Uherském Brodu/, 1982) [86], 

v nichž je patrné zasažení vlivem pozdně gotické plastiky a vyhroceným 

kuboexpresivním projevem Bohumila Kubišty. Ve stejné době už začíná vznikat 

řada dokonale opracovaných objektů, poukazujících na symbolický vztah 

k mystériu přírody a kráse organického tvaru. Beránek se v nich zvolna odpoutává 

od figury a směřuje k abstrahovanému projevu, zároveň si prohlubuje smysl pro 

rustikální hodnotu materiálu. V letech 1973 až 1974 se poprvé výrazně projeví 

štěpení Beránkovy sochařské práce do dvou základních linií. Jedna z nich 

navazuje na kontext české lyrické tradice. Na druhé straně stojí plastiky, v nichž 

problém vnitřního prostoru odkazuje k funkčnímu využití a obyvatelnosti 

(Babylonská věž, Větrný kout). Tato idea se uplatnila i v několika velkých, 

tesařsky opracovaných dřevěných plastikách z počátku osmdesátých let. 

Je nutno připomenout ještě jednu pozoruhodnou kapitolu. Jako jeden 

z prvních u nás se Jiří Beránek intenzivně zabýval akčním uměním v krajině. 

Za počátek jeho experimentování s land artem lze považovat zásahy do krajiny a 

dokumentování jejich vlivu, včetně postupných proměn terénu na haldách u 

Nového Strašecí v roce 1972. Postupy ověřené v sérii zemních prací ovlivnily i 

řadu dalších sochařských realizací (například Útočiště, 1987). 
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S Jiřím Beránkem během 80. let spolupracoval malíř Vladimír Novák. Jejich 

navzájem blízký výtvarný jazyk svědčí o velmi úzké vnitřní vazbě těchto dvou 

autorů. Při společných prezentacích107 bylo možné mezi vystavenými díly autorů 

vysledovat řadu shodných rysů - monumentální výraz, obdobnou formální 

výstavbu i příbuznou barevnou skladbu.  

Od roku 1980 nastává posun k tvorbě plastik, u nichž je patrné sepjetí 

uměleckého gesta s tradičním řemeslem. Postupně znovu sílí i tendence 

k mytologizaci přírody a k jejímu prolnutí s pohanským a křesťanským kultem. 

Vedle příběhů křesťanské mytologie je mu vlastní i linie, kde užívá biomorfní 

prvky z transformovaného barokního tvarosloví, které vyvrcholí  počátkem 90. 

let. Ve své velké práci pro sympozium na počest architekta Octavia Broggia se 

autor pokouší o konfrontaci historických kulturních segmentů a současné plastiky 

(Neznámo odkud  /ze schodiště ke kostelu Zvěstování P. Marie v Litoměřicích/, 

1991 – 1992) [88]. Monumentalita objektu, jeho „barokní“ dynamika, 

architektonický kontext, surovost a přírodní barevnost materiálu činí z této 

realizace výjimečnou událost v rámci české expresivní tradice.  

V průběhu let 1988 až 1991 uplatňuje ve svých plastikách barevnou 

polychromii, která podtrhuje expresivitu děl a umocňuje rituální charakter plastik 

(Volání, 1988) [87]. Během 90. let dále rozvíjí svou architektonizující tvorbu 

objektů ozvláštňujících zajímavým způsobem dané prostředí.  

Jiří Beránek pro české umění jako jeden z prvních objevil možnosti 

monumentální dřevěné plastiky na pomezí sochy, objektu, architektury a 

enviromentu. Otevřel prostor celému specifickému proudu razantního, z funkční 

řemeslné tradice odvozeného, způsobu opracování dřeva, který stejně tak 

zhodnocovali umělci z řad vrstevníků (Magdalena Jetelová) nebo následovníků 

(Jan Ambrůz). Svou tvorbou se obrací k základním existenciálním východiskům a 

vkládá do ní svou celistvou životní zkušenost, která se odvíjí od dialektiky vzniku 

a zániku, od organického zakotvení díla do přírody, místa, společnosti a historie.  

V určitých momentech své tvorby, zejména u polychromovaných plastik a 

instalací z let 1988 – 1991, patrně nejvíc souzní s tvorbou svých generačních 

vrstevníků z okruhu 12/15, kteří využívají mnoha obdobných výrazových prvků. 

                                                 
107

Dohromady se představili například v Galerii Fronta v Praze, v roce 1982, „společnou 
prostorovou koláží“ (označení kunsthistorika Romana Prahla) na akci Prostor v Kostelci nad 
Čermými Lesy v roce 1985 nebo na výstavě Forum v holešovické tržnici v Praze v roce 1988.  
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K těmto základním tvarovým elementům patří i okleštěný biomorfní útvar, trčící 

do neohraničeného prostoru. Může mít podobu větví, pahýlů či částí rozpadlých 

figur.  

Svojí pozici si Jiří Beránek vydobyl především individuálním projevem 

v němž spojil dědictví kultivované české meziválečné avantgardy s inspirací 

anonymní venkovské řemeslné tradice. 

 

Jaroslav Dvořák 

Jaroslav Dvořák se narodil v Kolodějích u Prahy (1946), s nimiž je od dětství 

spjat a kde podnes tvoří. Vedle toho ho oslovilo, především svou volnou krajinou, 

prostředí české Vysočiny. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou (1960 – 

1964) a Akademii výtvarných umění v Praze (1966 – 1972, prof. Jan Smetana). 

Věnuje se malbě, kresbě a instalaci. Pro své figurální obrazy, zátiší a krajiny volí 

přírodní pigmenty. I když se sám autor necítí být spřízněn s žádnými tendencemi, 

které dominovaly od 60. do 90. let, v jeho tvorbě můžeme sledovat prvky převzaté 

z nové figurace, zejména z její existenciálně orientované polohy.  

Už v počátcích jeho formování během studií na akademii oslovila Dvořáka 

tvorba Skupiny 42, zprostředkovaná prof. Janem Smetanou. Stejně tak mu byla 

podnětná i harmonicky vystavěná kompozice kubistických obrazů, která ho 

fascinovala zvláštním řádem. Od počátku své tvorby rád strukturoval povrch 

svých obrazů pomocí více podmaleb, až vznikal v malbě plastický reliéf, místy 

vzdáleně připomínající texturu informelních obrazů. Avšak Dvořákova tvorba 

byla jiného rodu. I když ho s příznivci tohoto výtvarného názoru pojí zájem o 

„tíživý obsah“, narozdíl od informelistů se za hranici abstrakce nikdy nedostal. 

Vedle inklinace k základním námětům krajin (Záznam krajiny II, 1982) [89] a 

zátiší se, podobně jako celá jeho generace, konfrontoval i s vlivem nové figurální 

malby, kterou ve své tvorbě dále zhodnocoval. Někdy se, jak on sám uvádí, snažil 

o spojení krajiny, zátiší a figurálního námětu v jeden celek (Noční lovec, 1988) 

[90]. 

K tradičním artefaktům Dvořákovy tvorby - obrazu a kresbě, přibudou roku 

1988 ještě instalace (Obora, 1993) [91]. Zachycuje v nich intimní místa, v nichž 

se odvolává k dávným časům. Podobný charakter má i Dvořákovo 

experimentování s utvářením krajiny pomocí mohyl, hradeb a kamenů, které 

uskutečňuje například ve své zahradě v Kolodějích. 
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Dvořák našel svoji polohu v návaznosti na původní, přírodní, primitivistické 

časy před uměním, které ještě umocňuje užíváním přírodních pigmentů. Jakési 

sepjetí s přírodou se stalo dominantním rysem jeho tvorby. Tím se dostává do 

protipólu ke groteskním polohám jiných členů 12/15.  

 

Vladimír Novák 

Vladimír Novák (1947) studoval na Střední odborné škole výtvarné Václava 

Hollara v letech 1963 - 1967 a v letech 1967 - 1973 v ateliéru prof. Arnošta 

Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze. Už od studií se zabýval 

především figurální malbou.  

Jeho malířský projev se odvozoval zčásti od francouzské klasické moderny a 

zčásti od aktuální figurace. Silně na něj zapůsobilo také dílo Francise Bacona, 

stejně jako existenciální úzkostná exprese v tradici od Edvarda Muncha po 

Alberta Giacomettiho. Spojován je i s tvorbou Jitky Válové a jejím programem 

„nalomené figury v hraniční situaci“. 

V průběhu 70. let se Novák věnoval ilustraci a dosáhl v ní úspěchů. Souběžně 

se však vyvíjela i jeho malířská tvorba. Zprvu se u něj objevovaly manýristicky 

protažené figury odvozené od zdomácnělé varianty nové figurace (Vzdálený muž, 

1971) [92]. Postupně se jasně vyslovují, vedle figury, další základní autorova 

témata, vyrůstající z existenciálních kořenů: situace na hraně, osamělost, 

anonymita, míjení a vrtkavé postavení jednice. Po polovině 70. let, kdy se malbě 

věnuje intenzivněji, začíná malovat s novým přístupem; kompozice obrazu se 

zjednodušila, namísto shluku expresivně pojatých figur vznikala velká klidná 

barevná pole přeťatá kontrastně barevnými abstrahovanými figurami – znaky.  

V obrazech začátku 80. let dochází ke zjednodušování a k barevné 

minimalizaci. Dominuje hlavně šedá kresba s detaily v rafinovaných barevných 

kombinacích. V roce 1981 namaloval Novák klíčový obraz Nad místem (1980) 

[93], stojící na počátku série těchto obrazů, které lze nejspíše označit za „mentální 

krajiny“. Kolem poloviny 80. let nastupuje místo klidné úvahy agresivní barevné 

gesto, jakoby vypovídající o násilí a úzkosti. Tato proměna souzní také s vývojem 

Novákových generačních vrstevníků reagujících rovněž na impuls nové vlny 

exprese. 
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Novákovy obrazy z přelomu osmdesátých a devadesátých let směřují k 

rovnováze mezi expresí a niterností a je v nich patrné zklidnění, které trvá i 

v první polovině 90. let (Období dešťů, 1991) [94].  

 

Tomáš Švéda  

Tomáš Švéda (1947) absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou Václava 

Hollara a následně, v letech 1967 – 1973, Akademii výtvarných umění v ateliéru 

prof. Aloise Fišárka. V rozmezí let 1968 - 1969 vykonal studijní cestu do 

skandinávských zemí (Švédsko, Norsko, Dánsko), kde na něho vedle oproštěnosti 

severské přírody silně zapůsobila i umělecká díla v tamních galeriích (zejména 

Edvard Munch). Posléze, roku 1969, navštívil ještě Německo, Belgii a 

Holandsko. Stejně tak podnětné mu byly zážitky z Jizerských hor, kam pravidelně 

dojížděl od dětství až do počátku 90. let. Projevuje se především jako malíř a od 

90. let vytváří příležitostně i objekty.  

Během 70. let maluje dynamické a expresivní kompozice lidských postav. 

Figurativnost převažovala i ve Švédově tvorbě 2. poloviny 70. let, kdy se však 

jeho kompozice postupně výrazově zklidňovaly a formálně syntetizovaly ve 

výtvarné znaky. V roce 1978 vedla autorova inspirace existenciálně založenými 

obrazy Františka Hudečka ze 40. let ke vzniku obrazů s tematikou chodce 

(Chodec, 1981) [95]. Poté definitivně opouští figurativní náměty a dochází u něj 

k zásadní proměně malířské struktury a pojetí obrazu vůbec. Základními principy 

se mu stává znakovitost a barva. Tato poloha se mu stala i v jeho dalším 

směřování nejbližší (Cesta, 1991) [96].  

Od počátku 90. let se novým místem autorovy umělecké inspirace staly jižní 

Čechy. Postupně rezignoval na grafiku a dále se již věnoval výhradně kresbě a 

malbě (Rozdvojení, 1993) [97]. Její směr už ze zásady více neproměňoval, jen ji 

rozšířil o objekty. Těmito subtilními útvary z polychromovaných materiálů 

(dřevo, drát, papír) rozvíjel témata, jimiž žily jeho kresebně malířské formy.  

Hlavní témata Švédových obrazů se od počátku pohybují v rovině psychologie 

a časoprostoru. Čerpá z vizuálních i duchovních zážitků a stejně tak z přírody. 

Švéda je výrazný kolorista. Barva, zvláště často dominující modrá, je u něj 

manifestací světla a energie. Marcela Pánková charakterizuje jeho tvorbu 

v souvislosti s 12/15 takto: „…při otázce, jak si stojí Švéda vůči tomuto 

společenství (12/15), tedy hledáme-li jeho místo v rámci skupiny, nacházíme ho 
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v sousedství Petra Pavlíka a Vladimíra Nováka. I tak však mezi nimi existují (jak 

jinak) výrazné rozdíly. Pavlíkova malba, i když spontánní, nese pečeť 

intelektuálního přístupu, v němž se prostupuje technický i civilizační fenomén 

skutečnosti, ve tvorbě Vladimíra Nováka převládají existenciální pochody 

s důrazem na průzkum vztahů skrytých vrstev podvědomí. Od obou Švédu odlišuje 

jeho výrazně smyslové chápání skutečnosti. Jeho tvorba představuje jednu 

z možných interakcí s přírodními fenomény a s kosmem vůbec“.108 

 

Václav Bláha 

Václav Bláha (1949) studoval, stejně jako několik jeho dalších vrstevníků 

z 12/15, Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara v Praze (1964 - 1968) 

a Akademii výtvarných umění u prof. Arnošta Paderlíka (1968 – 1974). Pracuje 

v malbě nebo soše a vytváří instalace.  

Už od svých začátků je mu hlavním tématem figura, oproštěná o jakékoliv 

individuální rysy, nebo skupina ve zřetelně vymezených místech, často s dveřmi a 

okny. Atmosféra těchto prostorů je spíše tíživá. Tuto relativně hladkou malbu 

figur v definovaných pokojích vytlačuje na sklonku 70. let obraz existenciálních 

významů, budovaný monochromní temnou hmotou (Utrpení, 1980) [98]. 

Počátkem 80. let rozvíjí Bláha své figury „Sprchounů“, „Míječů“ a 

„Potkávačů“ se skloněnými hlavami. Postavy podobných siluet, avšak plechové, 

byly i součástí akce pořádané Jiřím Sozanským v letech 1981 – 1982 v Mostě. Ve 

svých dalších obrazech 80. let opouští na čas temnou neprostupnou strukturu. 

Objevují se těžké nahnuté totemické figury se zkamenělými tvářemi, které jsou už 

tvořené z téměř hladké malby (Monumenty, 1988) [99]. 

Po sérii monumentalizujících obrazů z přelomu 80. a 90. let se autor obrátil 

k intimně prožívané realitě lidských vztahů a k osudu jedince, v nichž se opět 

vrací k expresivnímu jazyku s nánosem vysokých past. Blízká jsou mu jak témata 

s vyhrocenými momenty mezní situace člověka (Setkání s osudem II, 1991) [100], 

tak i harmonická zobrazení „rodin“. Vedle toho vytváří také obrazy, kdy se 

postava člověka stává spíše prostupnou a integrální součástí geometrizované 

malířské struktury a potažmo svého okolí.  

                                                 
108 Marcela PÁNKOVÁ: Tomáš Švéda, malba 80. a 90. let (kat. výst.), Praha 1989, úvodní text. 

 



 110 

Bláhova tvorba je na jednu stranu výrazově a tématicky ucelená a uspořádaná, 

na druhou stranu srší napětím rozrušené kresebné čáry, navíc umocněným 

rozřezáním povrchu a hrubě nanesenými barevnými vrstvami. Toto symbolické 

rozdrásání povrchu malby koresponduje se skrytým významem výtvarného díla, 

který je pro Bláhu podstatný. Jeho člověk je zmítaný nejen okolnostmi 

politickými a společenskými, ale především svým vlastním osudem. 

 

Michael Rittstein 

Malíř Michael Rittstein (1949) vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou 

Václava Hollara (1964 – 1068) a Akademii výtvarných umění v Praze (1968 – 

1974) v ateliéru prof. Arnošta Paderlíka. Sám na škole vede ateliér malby od roku 

2001. Bravurně ovládá vedle malby i kresbu. Příležitostně vytváří také objekty.  

Rittsteinova malba se vyhraňovala už v závěru studií na akademii. Ve svých 

počátcích vychází z příkladů starého a současného umění, které poznával na 

studijních cestách, nebo z bohaté české výtvarné scény 60. let. Má zájem o 

expresionismus, surrealismus a symbolismus. Stejně tak nalezl blízké autory i 

v okruhu skupiny Šmidrů (například Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš), 

v Křížovnické škole s jejich absurdními paradoxy a také mezi představiteli nové 

figurace a české grotesky (například Zbyšek Sion, Jiří Sopko, Jiří Načeradský, 

Karel Pauzer).   

K prvním jeho malířským cyklům patří obrazy s námětem pravěku a 

zemědělské práce. Jsou příznačné manýristickým slohem s bohatou fantaskností. 

Okolo roku 1975 začíná malovat obrazy, většinou s anekdotickým námětem, které 

zachycují reálné scény ze života z prostředí města (zpravidla panelových domů). 

Tématy mu jsou obyčejné situace lidského soukromí - nákupy a obstarávání, 

vaření, trávení volného času, úklid nebo intimní chvíle. Do druhé poloviny 70. let 

spadají také díla, které je možno chápat jako reflexi skličující společenské 

atmosféry. Zobrazuje v nich jakési buňky, představující sprchový kout, minimální 

bytové jádro nebo jiné úzce vymezené prostory. Někdy stísněnou atmosféru ještě 

graduje pokrytím obrazu pletivem, odkazujícím na kukaně králíkáren (Nechci 

v kleci, 1976) [101]. 

Přelom 70. a 80. let přinesl v jeho tvorbě novou schopnost ovládnout téměř 

pudovou expresivnost i potřebu zcela zaplnit plochu obrazu mnoha ději. Plnou 

úderností u něj zaznívá karikaturní nadsázka. Stále je fascinován životem 
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v domácnosti na sídlišti, kde se rodí jeho lokální historky jako Spořádané 

manželství, Blbý program nebo Konec vysílání. Společnost zachycuje pravdivě, 

ale s ironickým vyostřením (Aktivita, pasivita, rezignace, 1983) [102]. Při 

zachycení partnerských hádek často sehrává klíčovou úlohu žena. Ovládá prostor, 

šlape po muži, snaží se ho vysát (Vysávání). Ke konci 80. let často volí 

monumentální formát. Námětem je mu například příroda (Sklizeň hub), nebo 

maluje fantaskní manýristická plátna (Smíšené manželství, Karkulka).  

Začátkem 90. let nadále precizuje své malířské prostředky a rozvíjí předešlou 

ikonografii. (Pinkalinky, 1993) [103]. V jeho tvorbě nejsou neobvyklé ani exkursy 

od oblasti prostorové instalace či objektu, což je důsledek přirozeného vyústění 

jeho dynamického pojetí obrazu do třetího rozměru. 

Michael Rittstein neinklinuje k hlubokým existenciálním tématům. Je to 

realista se smyslem pro grotesku a zároveň fantaskní malíř se smyslem pro 

skutečnost. Přechodně se svou tvorbou vyrovnával s nepříjemnou atmosférou 

normalizace, poté se ale jeho malba od smutných metafor oprošťuje a pohybuje se 

jen v ironických narážkách na každodenní socialistickou realitu. Svým groteskním 

figurálním projevem a bizardní metaforou, podtrženou bravurně zvládnutým 

malířským provedením,  si vytvořil silnou individuální pozici. 

 

Ivan Kafka 

Ivan Kafka (1952) je autorem land-artových i interiérových instalací, 

fotografem a grafikem. Kresba je mu více předstupněm k realizovaným 

projektům, než samostatným způsobem vyjádření. Vystudoval výtvarnou školu 

v Praze a poté, v  letech 1974 – 1976, působil jako meteorolog. Inspirativně na něj 

zapůsobil vliv rodinného prostředí (matka Olga Čechová, otec Čestmír Kafka). 

Z výtvarných tendencí je jeho tvorba nejblíže minimalismu a konceptuálnímu 

umění. V jeho tvorbě je patrná silná potřeba vytvářet série, přičemž někdy klade 

důraz na procesuální charakter svých děl pozorovaných v různých stádiích zániku. 

Pro své instalace volí předem pečlivě vybraná místa aby jeho výtvarný počin 

dosáhl co nejefektivnějšího účinku.   

Materiálem jeho prvního eventu v přírodě z poloviny 70. let je meteorologický 

rukáv. Příroda konfrontovaná s čímsi cizorodým zůstává vedoucím motivem jeho 

díla. I když se k meteorologickému rukávu ještě příležitostně vrací, nadále pracuje 

nově i s materiálem, který mu krajina poskytuje. Mohou to být poskládané 
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přírodní prvky, jako větve, sláma, kameny, sníh, led nebo listí, které vykládal do 

ideálních krychlí. Podobného ozvláštnění docílil i realizací z roku 1979 Pro 

soukromou maxipotřebu [104], která představovala krychli o straně 420 cm, jež 

vymezovala živý strom.   

Podobné přístupy rozvíjí i v 80. letech. Vztah materiálu a krajiny je někdy 

způsobem umístění posunut do jakési nereálné skutečnosti, která přesto existuje 

(například sníh v krajině bez sněhu, pravidelné vystavění krychle 

v neuspořádaném přírodním prostředí). Tento mírný přesah do alogických vztahů 

vede až k jakési magické přítomnosti, která je někdy patrná také na snímcích 

realizací. Jednou volí přírodní materiály, jindy pracuje s předměty, které v přírodě 

nenalezneme. Například v jeho realizaci Vymezení (1981). Šlo o Kafkovu první 

akci v městském prostředí. Do dlažby na Jánském vršku v Praze tehdy v rámci 

přehlídky Malostranské dvorky umístil několik tisíc barevných špejlí. Instalace 

trvala jen několik hodin, než byla postupně rozšlapána náhodnými chodci.  

Kolem poloviny osmdesátých let dochází v Kafkově tvorbě k přerodu. 

Postupně stále více spěje k vnitřním významům svých děl, aniž by se však 

vzdával estetického účinku. Ten někdy staví na kontrastu přírodních barevných 

elementů (Lesní koberec pro náhodné houbaře, 1986) [105]. Dřívější krychle, 

které zvoleným materiálem odkazovaly ke krajině, v níž se nacházely, nahradil 

tvarem jehlanu a kužele. Jejich příkladem může být 7 kamenných hromad pro 

Stein (1988) [106]. Kafka zde využil různé barevnosti zvolených materiálů a 

dával hromadám symbolické obsahy, čímž se odlišoval od původních projevů 

světového minimalismu. Na tyto „přesahy“ zřetelně poukazuje vrcholek, chybějící 

u většiny novějších realizací, jehož nepřítomnost je možná důležitější než tuny 

hmoty navrstvené pod ním. Tento moment ponechává prostor k mnohoznačnému 

výkladu. 

K dalšímu obohacení Kafkovy tvorby dochází na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let. Naznačily to realizace, ve kterých si nachází nový jazyk, 

umožňující mu zvládnout ryze galerijní prostředí. Příkladem může být instalace O 

mohoucí nemohoucnosti (1989 – 1990) [70], ve které mohl divák vnímat trhavě se 

pohybující ručičky elektrobloků, stojících na úzkých štíhlých soklech. Kdykoli se 

kolemjdoucí soustředil na jeden elektroblok, ztratil kontakt s celkem, zatímco při 

globálním pohledu mu unikaly jednotlivosti. Pocit nejistoty a nestability byl 

umocněný ještě tím, že instalaci provedl v uzavřené a klidné místnosti. I když 



 113 

v první polovině 90. let pracuje zejména s předměty vytvořenými člověkem, práci 

s vyloženě přírodními prostředky neopouští úplně. Často tehdy volí téma, v němž 

polemizuje s minulostí.  

Zatímco většina členů 12/15 vychází původně z klasických výtvarných 

východisek, které dále osobitě rozvíjejí, tvorba Ivana Kafky je zcela jiného rodu. 

Jeho směřování lze vidět v souběžnosti s kontextem zahraničních tendencí 

sedmdesátých let jako byl minimalismus, land art a konceptuální umění. U Kafky 

je však navíc patrná humorná až ironizující hravost. Nejde mu o pouhé 

ozvláštnění prostoru či krajiny, ale vždy spěje k širší pointě.  
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA TVORBY ČLENŮ 12/15  

 

                      Jiří Načeradský 

 

                                                
Obr. 71 Jiří Načeradský: V objetí,  1963, olej, plátno, 105 x 85 cm. Foto: převzato z katalogu. 

 

 

                                  

Obr. 72 Jiří Načeradský: Čtyřstovka, 1970, olej, plátno, 190 x 170 cm, soukromá sbírka. 

Foto: převzato z aukčního katalogu Wox art (aukce ze dne 11. 5. 2008). 
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Obr. 73 Jiří Načeradský: Bílá Ufa, 1980, akryl, plátno, 145 x 81 cm. Foto: převzato z 

katalogu. 
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                    Kurt Gebauer 

 

                       
Obr. 74 Kurt Gebauer: Zbytnělý papoušek, 1973, plátno, peří, drát, výška 70 cm, v majetku 

autora. Foto: Markéta Jungová. 

 

 

        
Obr. 75 Kurt Gebauer: Trpaslík (jeden z mnoha), 1985, sádra, juta, drát, pletivo, pivní půllitr, 

délka 190 cm. Foto: Kurt Gebauer.  
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Obr. 76 Kurt Gebauer: Český rybník, 1988, barevný polyesterový laminát, stříkající voda, velikost 

figur 85 – 150 cm. Foto: Kurt Gebauer. 
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                         Jiří Sopko 

                                

                         
Obr. 77 Jiří Sopko: Manželství aneb Dlouho po svatbě, 1970, olej, plátno, 140 x 115 cm a 55 

x 70 cm, soukromá sbírka. Foto: převzato z monografie. 

 

                         
Obr. 78 Jiří Sopko: Odpočinek, 1983, akryl, plátno 162 x 145 cm, soukromá sbírka. Foto: 

převzato z monografie. 
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Obr. 79 Jiří Sopko: Samá voda, 1987, akryl, plátno, 180 x 200 cm, soukromá sbírka. 

Foto: převzato z monografie. 
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               Petr Pavlík 

 

 

                 
Obr. 80 Petr Pavlík: Vohnout, 1978, kas. tempera, dřevo, 125 x 94 cm. Foto: 

převzato z katalogu. 
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Obr. 81 Petr Pavlík: Zoufalý filosof, 1988, kvaš, papír, 78,5 x 54 cm. Foto: převzato 

z katalogu. 

 

                                  
Obr. 82 Petr Pavlík: Veselá Poutnice, 1989, olej, plátno, 155 x 110 cm, 

Národní galerie v Praze. Foto: převzato z katalogu. 
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                   Ivan Ouhel 

 

                               
Obr. 83 Ivan Ouhel: Obydlí, 1979, olej, sololit, 200 x 200 cm. Foto: převzato z katalogu. 

 

 

                           
Obr. 84 Ivan Ouhel: Velikonoce, 1987, olej, plátno, 155 x 162 cm. Foto: Josef  Hampl. 
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Obr. 85 Ivan Ouhel: Bez názvu, 1990, olej, plátno, 60 x 60 cm, soukromá sbírka. Foto: 

Markéta Jungová. 
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                  Jiří Beránek 

 

 

                   
Obr. 86 Jiří Beránek: Ukřižování, 1972, polychromované dřevo, 400 x 200 x 50 cm. Foto: 

převzato z katalogu. 
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Obr. 87 Jiří Beránek: Volání, 1988, polychromované dřevo, 260 x 230 x 240 cm. Foto: 

Magdalena Bláhová. 

 

                                   
Obr. 88 Jiří Beránek: Neznámo odkud, 1991 – 1992, dřevo, 1300 x 900 x 2300 cm. 

Foto: Alexandr Janovský. 
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                        Jaroslav Dvořák 

 

           
Obr. 89 Jaroslav Dvořák: Záznam krajiny II, 1982, olej  sololit, 62 x 69 cm, soukromá 

sbírka. Foto: Markéta Jungová. 

 

 

             
Obr. 90 Jaroslav Dvořák: Noční lovec, 1988, olej, plátno, 200 x 200 cm. Foto: Jan 

Mareš. 
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Obr. 91 Jaroslav Dvořák: Obora, 1993, dubové dřevo, 300 x 900 x 200 cm. Foto: Oto Palán.  
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                   Vladimír Novák 

 

             
Obr. 92 Vladimír Novák: Vzdálený muž, 1971, kvaš, papír, 50 x 35,5 cm. Foto: 

převzato z katalogu. 

 

                          
Obr. 93 Vladimír Novák: Nad místem, 1980, olej, tmel, uhel, sololit, 170 x 230 cm, 

Národní galerie. Foto: převzato z katalogu. 
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Obr. 94 Vladimír Novák: Období dešťů, 1991, olej, akryl, plátno, 225 x 170 

cm. Foto: převzato z katalogu. 
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                       Tomáš Švéda 

 

                           
Obr. 95 Tomáš Švéda: Chodec, 1981, (blíže neuvedeno109). 

Foto: převzato z katalogu. 

 

                                                     
Obr. 96 Tomáš Švéda: Cesta, 1991, (blíže neuvedeno110). 

Foto: převzato z katalogu. 

                                                 
109 Převzato z katalogu: Ivan Neumann, Ludvík Ševeček, Ilona Víchová: Tomáš Švéda, 
malba – kresba, Slavkov u Brna 2004.  
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Obr. 97 Tomáš Švéda: Rozdvojení, 1993, olej, překližka, 182 x 122 cm. Foto: Jiří 

Hubatka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
110 Ibidem. 
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                              Václav Bláha 

 

        
Obr. 98 Václav Bláha: Utrpení, 1980, kombinovaná technika, plátno, 165 x 120 cm, 

soukromá sbírka. Foto: Magdalena Bláhová. 

 

 

                                               
Obr. 99 Václav Bláha: Monumenty, 1988, kombinovaná technika, sololit, 167 x 200 

cm. Foto: Magdalena Bláhová. 
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Obr. 100 Václav Bláha: Setkání s osudem II, 1991, akryl, nůž, lepenka, 

105 x 74 cm. Foto: Magdalena Bláhová. 
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                            Michael Rittstein 

 

Obr. 101 Michael Rittstein: Nechci v kleci, 1976, email, olej, pletivo, plátno, 100 x 

90 cm. Foto: převzato z monografie. 

 

 

              
Obr. 102 Michael Rittstein: Aktivita, pasivita, rezignace, 1983, olej, písek, sololit, 120 x 200 

cm. Foto: převzato z monografie. 
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Obr. 103 Michael Rittstein: Pinkalinky, 1993, olej, záclona, plátno, 240 x 195 cm. Foto: Petr 

Zhoř. 
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                 Ivan Kafka 

 

               
Obr. 104 Ivan Kafka: Pro soukromou maxispotřebu, 1979, strom, duralová krychle, 

mlha, 420 x 420 x 420 cm. Foto: Ivan Kafka. 

 

 

   
Obr. 105 Ivan Kafka: Lesní koberec pro náhodné houbaře, 1986, realizace 1993, 

sebrané barevné listí (klen, javor, dub, buk, topol), 1500 x 1500 cm. Foto: Petr Zhoř. 
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Obr. 106 Ivan Kafka: 7 kamenných hromad pro Stein, 1988, Carrara, Giallo mori, Rosso 

Verona, Marone, Verde alpi, Schremser, Kamenné uhlí, 140 x 400 x 900 cm, váha 56 tun. 

Foto: Ivan Kafka. 
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ZÁVĚR 

Nyní, v závěru své diplomové práce, se pokusím shrnout to, co jsem 

v předchozích kapitolách nastínila; v jakých souvislostech tvorba 12/15 vznikala, 

co jim, potažmo jejich generacím, bylo vyčítáno a v čem spočíval jejich význam. I 

přesto, že vycházím z různých názorů odborné veřejnosti, je následující text více 

subjektivním zhodnocením, než objektivně podanou výpovědí.  

 

Větší část členů 12/15 vycházela ze studií na Akademii výtvarných umění 

v Praze během první poloviny 70. let. Ti starší už během 60. let. Nejmladší člen, 

Ivan Kafka, vstupuje na svou samostatnou výtvarnou dráhu ve druhé polovině 70. 

let. Společně se ocitli v nevlídném klimatu normalizace a spíše inklinovali, 

s výjimkou tvorby Ivana Kafky, k tradičnímu způsobu vyjádření, který ztělesňuje 

především obraz a socha. Tematicky bylo pro 12/15 aktuální, vzhledem 

k prožívaným okolnostem, především postavení a osud člověka v současném 

světě a možnost odhalování jeho lidského obsahu. Tato témata vycházela jak 

z odpovídající situace normalizace, tak i z vnitřní spřízněnosti s českým uměním 

60. let.  

Pozice okruhu umělců, kteří se později sešli ve 12/15, se nově ozřejmila 

paralelním prosazením další generační vrstvy umělců, jenž přišla s odlišným 

postojem. Nově zformovaná postmoderní generace se neztotožňovala s předešlým 

výtvarným názorem a vymezovala se vůči němu. Jen někteří, například Jiří Sopko 

a Jiří Načeradský, si získali respekt mladých. Z této konfrontace dvou generací 

vyvstává například otázka, do jaké míry je přijatelná tvorba, která reaguje na svojí 

dobu reflektující zejména tíživé aspekty situace společnosti.  

Někteří umělci z 12/15 se v průběhu času alespoň částí díla negativně 

polarizovali k dané realitě (Jiří Sopko, Kurt Gebauer, Václav Bláha, částečně 

Michael Rittstein). Ono subjektivní, a ona obnažená citlivost na existenciální bázi, 

plynule přecházející z konce 60. let, byly zobecněny do politické souvislosti a 

interpretovány tak u mnohých v posunutém kontextu. Pro tehdejší dobu byl však 

tento kontext natolik důležitý, že překrýval skutečné významy díla. Sami tvůrci 

mu podléhali a mnohdy programově používali své prostředky ve prospěch 

něčeho, co se jich osobně dotýkalo, ale zároveň je odvádělo do prostoru, který jim 

nebyl bytostně vlastní. Dnes, s odstupem času vidíme, že tvorba 12/15 byla 
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hlavně výrazem širokého spektra osobních programů, u nichž při střízlivém 

pohledu těžko najdeme prvoplánová konspirativní sdělení o odporu. Je spíše 

hluboce osobním konstatováním nebo jemnou groteskní narážkou. Metafora, 

jinotaj, dvojznačná ironie, groteska, škleb, sarkasmus, absurdita nebo expresivní 

nadsázka byly prostředky, jak se vyhýbali černobílé polaritě. I když se s touto 

realitou potýkali a zajisté je tížila, dělali to tak, že tato reflexe byla čerpána 

z nejhlubších osobních pocitů a prožitků a dostávala tím nadčasové významy. 

Navíc se od této inklinace postupem doby dostávali směrem ke stále větší 

obecnosti témat. Stejně tak k tomu dospěli i rozvíjením svých osobních 

individuálních cest. Právě tento moment vykročení mimo přímou reakci na 

dobově podmíněné okolnosti se stal rozhodující na jejich další cestě.  

Rok 1989 přinesl další zlom. Umělci vstupovali do této nové situace již jako 

vyzrálí výtvarníci. S otevřením cest do zahraničních galerií vyvstala i otázka, zda-

li je tvorba 12/15 porovnatelná s cizinou (jestli za ní nepokulhávala) a zda-li volí 

dostatečně aktuální způsoby vyjádření.  

Během šedesátých let byla česká výtvarná scéna poměrně otevřená 

zahraničním impulsům, které dále rozvíjela a současně se s nimi mohla 

porovnávat. S počátkem normalizace došlo ale k „odstřižení“ a návaznost na cizí 

trendy ztratila vnitřní důvod. Přesto je možné s odstupem času vidět určitou 

blízkost mezi tím, co se dělo v českém prostředí a v zahraničí. Například celá 

generace expresivních figuralistů v Čechách byla propojena s obdobným proudem 

v Německu v 70. a 80. letech.  

Stejně tak, jako si své limity vymezili velmi striktně hned zpočátku, kdy 

vstupovali na uměleckou dráhu, zůstali „doma a na zemi“ i po politických 

změnách po roce 1989. Stále, často nemilosrdně, a to i ve vztahu k sobě, 

reflektovali především místní danosti. Znovu hořce zrcadlili obrysy stávající 

reality, což někdy nebylo zrovna příjemné. I když měly jejich společné výstavy 

spíše klesající úroveň, na druhé straně se v této době posilovaly individuální 

pozice výtvarníků. 

 

Tvorba 12/15 vyrostla z daného místa, tradice a času. Dle mého názoru 

otázkou není, jestli z hlediska mladší generace a nových přístupů jejich estetika 

„dráždí či nedráždí“, do jaké míry v sobě reflektuje dobu, zda-li jí izolace od 

ciziny uškodila, nebo jestli jí naopak pomohla obrátit se k sobě samým. Důležité 
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je pouze to, zda-li je to tvorba nosná, inspirativní a bude-li i nadále oslovovat 

svojí silou výtvarného sdělení. To je však možné hodnotit pouze jednotlivě. 

Avšak úlohu jakou 12/15 sehrálo zhodnotit lze. V tomto seskupení se sešli různé 

osobnosti, jejichž tvorba se výrazně vepsala do podoby výtvarného umění od 

poloviny 60. let do současnosti. Svojí podstatnou úlohu sehrálo 12/15 především 

v tom, že udržovalo nepřerušenou kontinuitu svobodné umělecké tvorby 

v nepříznivých letech normalizace. Jejich díla tvořila důležitou spojnici mezi 

modernou a postmoderním způsobem zobrazení. Kontinuitu udržovali pomocí 

vážného i ironického glosování způsobu života tehdejší společnosti.  
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RESUMÉ 

Art group “12/15 Pozdě, ale přece ” 

The free art group called “12/15 Pozdě, ale přece” was founded on the 3th of 

June 1987 in Václav Bláha’s studio. However, the beginnings of collective 

activities of its members are to be found already in the first half of the 70’s when 

these artists started to exhibit their art together. During those beginnings and 

through all the time of normalization, too, they found their place in exhibition 

rooms of the alternative (unofficial) culture. Hence, they had no chance to present 

themselves adequately enough. Besides their close friendship, it was one of the 

reasons of establishing an art group. 

The members of 12/15 were not unified by any collective art program. It was 

a group of individuals freely creating and thinking. Its founding members were: 

Václav Bláha, Vladimír Novák, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Ivan Kafka, Ivan 

Ouhel, Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Jaroslav Dvořák and Tomáš Švéda. Since their 

second exhibition (1988) Jiří Načeradský become a new member, and since the 

third one (1990) Jiří Sopko. Gradually this circle has expanded by joining a 

cultural worker Jiří Halík, and a group manager Josef Vomáčka. During the years 

1988-1996 they organized 7 collective exhibitions. To each of them some 

propagation materials were created: posters, flags, invitation cards and so on; an 

author of their graphical design was Ivan Kafka. 

In 12/15 several members of the 60’s generation have met, and mainly the 

representatives of the 70’s. They have found a basis of their art mostly in a new 

figuration and the Czech grotesque. During the 80’s they were confronted with 

the new postmodernism-oriented generation. Around the half of that decade, the 

artists of  12/15 have found a new expression which was in motion in foreign 

countries at the same time. Yet Ivan Kafka’s art defies that concept. His style was 

minimalistic and conceptual. In the 90’s individual positions of single members 

strengthens. 

An important role of the free art group 12/15 Pozdě, ale přece consisted in the 

fact the pieces of art of its members represented a significant connecting line 

between modern and postmodern way of picturing in the unkind era of 

normalization. Its members were keeping a continuity by both serious and ironical 

comments on the way of life of society. 
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PŘÍLOHY 
 
Výstavy před zformováním 12/15 Pozdě, ale přece 
 
Bláha – Novák – Rittstein 
1972, Praha, Divadlo E. F. Buriana 
Od 6. 4. 1972 
Katalog: skládanka, čb. reprodukce 
Václav Bláha, Vladimír Novák, Michael Rittstein 
 
Sochařské setkání 
1973, Praha, GHMP, Vojanovy sady 
Květen – září 1973 
Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, Jiří Kašpar, Stanislava 
Kavanová, Roman Podrázský, Marcela Vajceová, P. Vilímek, Bohumil Zemánek a 
další (není možné dohledat) 
 
Konfrontace 
1976, Praha – Košíře, ateliér Josefa Mžyka „Na Mlynářce“ 
Léto 1976 
Jaroslav Anděl, Jiří Kašpar, Josef Mžyk, Vladimír Novák, Zbyšek Sion, Jiří 
Sopko, Jan Souček, Jan Šafránek, Bohumil Zemánek 
 
Konfrontace I 
1976, Praha, Ústav makromolekulární chemie ČSAV 
Listopad 1976 
Václav Boštík, Eva Kmentová, Stanislav Kolíbal, Antonín Kroča, Ivan Ouhel, Petr 
Paderlík, Petr Pavlík, Václav Smejkal, Jiří Sozanský, Adriena Šimotová, Olbram 
Zoubek 
 
Tichá Šárka 
1977, Praha – Šárecké údolí – atelier Magdaleny Jetelové 
Podzim 1977 
Jiří Beránek, Jana Budíková, Josef Černý, Kurt Gebauer, Vladimír Gebauer, 
Eduard Halberštát, Josef Hampl, František Hodonský, Magdalena Jetelová, Ellen 
Jilemnická, Jiří Kašpar, Aleš Lamr, Jan Měšťan, Václav Matějíček, Rudolf Němec, 
Jiří Říha, Jiří Sopko, Josef Steklý, Milan Vácha, Martin Wielgus, Miroslava 
Zychová 
 
Sochařské symposium 
1978, Poněšice u Hluboké, tělocvičný areál AVU 
17. 4. – 30. 4. 1978 
Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, Jiří Kašpar, Milan Vácha, Aleš Lamr, Petr 
Pavlík, Pavel Přikryl 
 
Konfrontace II 
1978, Praha, Mikrobiologický ústav ČSAV 
22. 6. – 31. 8. 1978 
Katalog: nestránkovaný, text Marie Pánková 
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Václav Bláha, Jiří Beránek, Marie Blabolilová, Ivan Bukovský, Kurt Gebauer, 
Lubomír Janečka, Jarmila Janůjová, Jaromír Knotek, Petr Kouba, Hedvika 
Krejčová, Antonín Kroča, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Paderlík, Petr 
Pavlík, Bohumil Peroutka, Michael Rittstein, Bronislava Salachnová, Pavel 
Smolík, Jiří Sozanský, Tomáš Švéda, Eva Tomková 
 
Kresby 
1980, Rychnov nad Kněžnou, Orlická galerie 
25. 6. – 25. 8. 1980 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce, text Eva Petrová 
Zdeněk Beran, Bedřich Dlouhý, Eva Kmentová, Karel Malich, Jiří Načeradský, 
Rudolf Němec, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Karel Pauzer, Petr Pavlík, Stanislav 
Podhrázský, Michael Rittstein, Jiří Sozanský, Jaroslav Vožniak 
 
Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha – Obrazy a kresby 
1980, Liberec, malá výstavní síň Okresního kulturního střediska Liberec 
17. 7. – 10. 8. 1980 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce, text Ivan Neumann 
Jiří Načeradský, Petr Pavlík, Václav Bláha 
 
Člověk 
1980, Dobříš, Městské kulturní středisko 
5. 9. – 28. 9. 1980 
Václav Bláha, Luboš Dušek, Kurt Gebauer, Jiří Hůla, Zdeněk Hůla, Jiří Kašpar, 
Jana Kremanová, Antonín Kroča, Ivan Ouhel, Markéta Paurová, Petr Pavlík, 
Tomáš Rafl, Michael Rittstein, Jindřich Růžička, Bohumil Zemánek 
 
Prostor člověka 
1980, Dobříš, Městské kulturní středisko 
3. 10. – 26. 10. 1980 
Katalog: společný pro obě výstavy, dvojlist, text Marie Černá 
Jiří Beránek, Marie Blabolilová, Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Jaroslav 
Dvořák, Kurt Gebauer, Jan Holoubek, Magdalena Jetelová, Miroslav Koval, 
Anežka Kovalová, Josef Mžyk, Zuzana Nováčková, Vladimír Novák, Pavel 
Smolík, Jitka Svobodová, Miroslava Zychová 
 
Deset malířů 
1980, Praha – Košíře, ateliér Josefa Mžyka „Na Mlynářce“ 
Datum neuvedeno 
Bedřich Budil, Aleš Lamr, Josef Mžyk, Jiří Načeradský, Rudolf Němec, Petra 
Oriešková, Petr Pavlík, Zbyšek Sion, Jiří Sopko, Jan Steklík 
 
Obrazy 
1981, Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary 
28. 2 – 29. 3. 1981 
Posléze: Sokolov, Kulturní dům, květen – červen 1981 
Katalog: 23 stran, černobílé reprodukce, text Ivan Neumann 
Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří 
Sozanský 
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Dvorky 81. Sochy a objekty na malostranských dvorcích 
1981, Praha, Divadlo v Nerudovce, malostranské dvorky 
12. 5. – 24. 5 1981 
Katalog: nestránkovaný, černobílé fotografie, text Jiří T. Kotalík 
Michael Baumbruck, Jaroslava Fuková, Kurt Gebauer, Martin Janíček, Ivan 
Jelínek, Magdalena Jetelová, Ivan Kafka, Svatopluk Klimeš, Aleš Lamr, Pavel 
Malovaný, Jitka Mašková, Pavla Michálková, Jan Mrázek, Naďa Rawová, Tomáš 
Ruller, Jiří Sozanský, Čestmír Suška, Tomáš Tichý, Jasan Zoubek, Mirka 
Zöllichová 
 
Kresba/Grafika 
1981, Praha, výstavní síň Musea A. Jiráska a M. Alše ve Hvězdě (Hájenka) 
15. 7. – 16. 8. 1981 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce, text Marie Černá 
Eva Adamcová, Jaroslav Alt, Marie Blabolilová, Václav Bláha, Lubomír Dušek, 
Stanislav Judl, Ivan Kafka, Jaromír Knotek, Jiří Lindovský, Josef Mžyk, Zuzana 
Nováčková, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein 
 
Táborské setkání 
1981, Tábor, výstavní síň Bechyňská brána 
Září 1981 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce, text Roman Prahl 
Václav Bláha, Stanislav Judl, Svatopluk Klimeš, Rostislav Novák, Vladimír 
Novák, Petr Pavlík, Jiří Ptáček, Michael Rittstein, Jitka Svobodová, Petr Zlámal 
 
II. salon Mikrofóra 
1981, Praha 8, Výstavní síň Karlova ulice 
Datum neuvedeno 
Katalog: I. a II. salon Mikrofóra 1980/1981, nestránkováno, černobílé fotografie, 
text Jaroslav Černý 
Tomáš Bím, Václav Bláha, Magdaléna Bláhová, Vladimír Bok, Karel Demel, 
Stano Dusík, Kurt Gebauer, Jaroslav Havlíček, Daniela Havlíčková, Eva Hejdová, 
Ivan Hoffman, Milan Chandra, Jitka Chmelová, Josef Chuchma, Magdaléna 
Jetelová, Jan Jemenka, Ellen Jilemnická, Jan Kanyza, Oldřich Karban, Jiří Komar, 
Helena Konstantinová, Markéta Králová, Jiří Krtička, Ladislav Kuklík, Michal 
Landa, Alena Laufrová, Michaela Lesařová-Roubíčková, Jiří Mika, Vladimír 
Novák, Aleš Ogoun, Karel Prášek, Michael Rittstein, Pavel Roučka, Josef Sedlák, 
Ctirad Stehlík, Vratislav Ševčík, Igor Ševčík, Eva Vejražková, Petr Veselý, Jakub 
Vinklář, Nora Blanka Vlášková, Jiří Vokurka, Martin Wielgus, Josef Velčovský 
 
Architekti, sochaři a malíři v ÚMCH 
1982, Praha, Ústav makromolekulární chemie 
22. 3. – 2. 4. 1982 
Katalog: 83 stran 
Michal Baumbruck, Zdeněk Beran, Tomáš Bezpalec, Václav Bláha, Radim 
Boháček, Jiří Borl, Michal Brix, Tomáš Brix, Ivan Bukovský, Jindřich Čech, 
Bedřich Dlouhý, Karel Doubner, John Eisler, Beryl Filsaková-Schütznerová, 
Jaroslav Franče, Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Jan Hančl, Jana Hančlová, Michal 
B. Haštal, Eva Heřmanská, Alexandr Holub, Zdeněk Hölzel, Michal Hron, Jiří 
Hrubeš, Jan Hruschka, František Janák, Lubomír Janečka, Naďa Janovská, Milan 
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Jansa, František Jeřábek, Magdalena Jetelová, Stanislav Judl, Ivan Kafka, Jan 
Kerel, Svatopluk Klimeš, Michael Kocáb, Jaroslav Kosek, Jarmila Kosková, Jan 
Kovář, Petr Kovář, Jaroslav Koza, Jitka Kozová, Václav Králíček, Vladimír Krátký, 
Svatoslav Krotký, Lukáš Liesler, Jiří Lindovský, Pavel Mansfeld, Jiří Mojžíš, Aleš 
Moravec, Jan Mysliveček, Jiří Načeradský, Vratislav K. Novák, František 
Novotný, Jan Novotný, Ivan Ouhel, Michal Pavlíček, Jiří Pošmourný, Emil Přikryl, 
Martin Rajniš, Michael Rittstein, Ilja Sainer, Michal Sborwitz, Eduard Schleger, 
Tomáš Smetana, Ladislav Sosna, Jiří Sozanský, Heribert M. Staub, Jiří Suchomel, 
Oldřich Šembera, Vratislav Ševčík, Jaromír Špaček, Vladimír Štulc, Tomáš Tintěra, 
Pavel Trnka, Martin Urban, Mikoláš Vavřín, Dalibor Vokáč, Jiří Vorel, Karel 
Vostárek, Jan Vrana, Jasan Zoubek 
 
Setkání 
1982, Praha, Stromovka – tenisové dvorce TJ Sparty 
Plánováno na 7. 6. – 28. 6. 1982, výstava trvala pouze 1 hodinu 
Jiří Beránek, Jana Budíková, Josef Hampl, Vladimír Havlík, Ivan Jelínek, Ellen 
Jilemnická, Stanislav Judl, Čestmír Kafka, Ivan Kafka, Svatopluk Klimeš, Milan 
Kozelka, Josef Kubíček, Alena Kučerová, Jiří Lindovský, Adéla Matasová, 
Vladimír Merta, Pavla Michálková, Rostislav Novák, Karel Pucherna, Tomáš 
Ruller, Václav Stratil, Jindřich Štreit, Margita Titlová-Ylovsky, Jasan Zoubek, 
Olbram Zoubek 
 
Kresba/socha/grafika 
1982, Praha, výstavní síň Musea A. Jiráska a M. Alše ve Hvězdě (Hájenka) 
3. 9. – 3. 10. 1982 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce a fotografie, text Marie Judlová 
Eva Bednářová, Zdeněk Beran, Kurt Gebauer, Jiří Kašpar, Alena Kučerová, 
Oldřich Kulhánek, Aleš Lamr, Jiří Načeradský,  Pavel Nešleha, , Karel Pauzer, 
Eva Sendlerová, Zbyšek Sion, Jiří Sopko, Jitka Svobodová, Aleš Veselý, Bohumil 
Zemánek 
 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík. Obrazy, 
sochy, kresby. 
1982, Praha, Galerie Fronta 
28. 9. – 31. 10. 1982 
Katalog: jeden list, černobílé reprodukce 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík 
 
Obrazy a sochy 
1983, Praha 9, Obvodní kulturní dům Gong 
14. 7. – 14. 8. 1983 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce a fotografie, text Alena Potůčková 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Ivan Bukovský, Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, 
Aleš Lamr, Jiří Načeradský, Rudolf Němec, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Karel 
Pauzer, Lubomír Přibyl, Jaroslav Rezek, Michael Rittstein, Ilja Sainer, Jiří Sopko, 
Jiří Sozanský, Miloš Ševčík, Bohumil Zemánek 
 
Člověk a svět (mladá figurální tvorba) 
1983, Liberec, Oblastní galerie výtvarného umění 
14. 7. – 28. 8. 1983 
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Michael Bílek, Václav Benda, Václav Bláha, Ivan Bukovský, Luděk Filipský, 
Kurt Gebauer, Jaroslav Hladký, Petr Halabala, Ellen Jilemnická, Stanislav Judl, 
Oldřich Karban, Jiří Kašpar, Ladislav Klusáček, Vladimír Kokolia, Zdeňka 
Marschalová, Martin Němec, Ivan Ouhel, Tomáš Rafl, Rudolf Riedlbauch, Roman 
Richtermoc, Michael Rittstein, Jiří Řeřicha, Ilja Sainer, Jiří Salaba, Jiří Sopko, Jiří 
Sozanský, Václav Špale, Mária Tefrová, Eva Vejražková, Jiří Vlach, Jiří Volf, Jiří 
Voves, Saša Zahradník, Ivan Záleský, Bořek Zeman, Bohumil Zemánek, Miroslava 
Zychová, Jiří Žlebek 
 
Výtvarné sympozium Mutějovice 
1983, Mutějovice – chmelnice 
Zahájení 15. 9., realizace zveřejněny 1. 10., předčasně ukončeno 6. 10., místo 
plánovaného 16. 10. 1983 
Katalog: nebyl, ale doprovázeno samizdatovým sborníkem s fotodokumentací 
Kurt Gebauer, Josef Hampl, Magdalena Jetelová, Stanislav Judl, Čestmír Kafka, 
Ivan Kafka, Svatopluk Klimeš, Milan Kozelka, Jessica Langford, Vladimír Merta, 
Pavla Michálková, Naďa Rawová, Tomáš Ruller, Čestmír Suška, Jitka Svobodová, 
Margita Titlová, Stanislav Zippe 
 
Krabičky 
1983, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
15. 10. – 30. 10. 1983 
Pavla Aubrechtová, Jiří Beránek, Marie Blabolilová, Vladimír Bok, Vladimír 
Doležal, Kurt Gebauer, Josef Hampl, Jiří Hůla, Zdeněk Hůla, Vladimír Janoušek, 
Věra Janoušková, Jan Jemenka, Magdalena Jetelová, Olga Karlíková, Svatopluk 
Klimeš, Běla Kolářová, Stanislav Kolíbal, Bohumír Komínek, Miloslav Marschal, 
Zdeňka Marschalová, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Pavel Mühlbauer, Zuzana 
Nováčková, Rostislav Novák, Vladimír Novák, Jaroslav Pejčoch, Pavel Rudolf, 
Jindřich Růžička, František Skála, Jana Trusová, Jiří Valoch, Josef Volvovič, 
Jaromír Zoul, Miroslava Zychová 
 
Figurální téma v současné kresbě a grafice 
1984, České Budějovice, foyer Malé scény DK ROH 
Duben – květen 1984 
Katalog: nestránkovaný, černobílé reprodukce, text Vlastimil Tětiva 
Jiří Anderle, Václav Bláha, Karel Demel, Petr Hampl, Jan Krejčí, Alena Kučerová, 
Oldřich Kulhánek, Aleš Lamr, Josef Mžyk, Jiří Načeradský, Rudolf Němec, Petra 
Oriešková, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří Sopko, Jiří Sozanský 
 
Velká kresba 
1984, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
9. 6. – 17. 6. 1984 
Pavla Aubrechtová, Marie Blabolilová, Václav Bláha, Václav Boštík, František 
Dvořák, Kurt Gebauer, Vladimír Gebauer, Milan Grygar, Josef Hampl, Zdeněk 
Hůla, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Čestmír Kafka, Olga Karlíková, 
Svatopluk Klimeš, Vladimír Kokolia, Stanislav Kolíbal, Aleš Lamr, Miloslav 
Marschal, Zdeňka Marschalová, Milan Maryška, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, 
Pavel Mühlbauer, Rostislav Novák, Vladimír Novák, Michael Rittstein, Pavel 
Rudolf, Tomáš Ruller, Ilja Sainer, Adriena Šimotová, Margita Titlová, Jiří Valoch, 
Aleš Veselý, Jaromír Zoul 
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Záznam o činnosti 
1984, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
30. 6. – 17. 7. 1984 
Pavla Aubrechtová, Jiří Beránek, František Dvořák, Kurt Gebauer, Vladimír 
Gebauer, Milan Grygar, Jiří Hůla, Zdeněk Hůla, Jan Jemenka, Čestmír Kafka, Ivan 
Kafka, Olga Karlíková, Svatopluk Klimeš, Petr Kouba, Aleš Lamr, Miloslav 
Marschal, Milan Maryška, Milan Maur, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Zuzana 
Nováčková, Rostislav Novák, Aleš Ogoun, Vojtěch Písařík, Pavel Rudolf, Jindřich 
Růžička, Josef Volvovič, Ilja Sainer, Jasan Zoubek, Olbram Zoubek 
 
Současná krajina 
1984, Liberec, Oblastní galerie 
13. 9. – 4. 11. 1984 
Katalog: dvojlist, text Naďa Řeháková 
Magdalena Cubrová, František Cundrla, Jaromír Čičatka, Jiří Dostál, Jaroslav 
Dvořák, Lubomír Fárka, Vladimír Gebauer, Jan Grimm, František Hodonský, 
Milan Chandra, Josef Jíra, Jiří John, Jiří Karmazín, Václav Kiml, Svatopluk Klimeš, 
Vladimír Komárek, Bohdan Kopecký, Vladimír Kopecký, Miroslav Koval, Anežka 
Kovalová, Zbyněk Kubánek, Aleš Lamr, Miloslav Marschal, Jiří Mocek, Pavel 
Mühlbauer, Josef Mžyk, Vladimír Novák, Jiří Novosad, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, 
Václav Pospíšil, Rudolf Riedlbauch, Vladimír Říha, Oldřich Smutný, Jan Souček, 
Oldřich Šembera, Ivan Šnobl, Václav Špale, Josef Velčovský, Petr Zlámal 
 
Čtyřverší 
1984, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
13. 10. – 30. 10. 1984 
Jaroslav Alt, Pavla Aubrechtová, Jiří Beránek, Václav Bláha, Václav Boštík, 
František Dvořák, Luděk Filipský, Kurt Gebauer, Vladimír Gebauer, Eduard 
Halberštát, Josef Hampl, Jiří Hůla, Zdeněk Hůla, Vladimír Janoušek, Věra 
Janoušková, Radana Jařabáčová, Pavel Jasanský, Jan Jemelka, Igor Kalný, 
Svatopluk Klimeš, Miroslav Koval, Anežka Kovalová, Eva Kučerová, Aleš Lamr, 
Jiří Lindovský, Jana Lochovská, Miloslav Marschal, Zdeňka Marschalová, Ondřej 
Michálek, Pavel Mühlbauer, Rostislav Novák, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, 
Eduard Ovčáček, Vojtěch Písařík, Jaroslav Rada, Michael Rittstein, Pavel Rudolf, 
Ilja Sainer, Vladimíra Sedláková, Jiří Staněk, Jiří Štamfest, Zdeněk Šulc, Boris 
Tesař, Michal Tomek, Jiří Vokurka, Josef Volvovič, Olbram Zoubek, Jaromír Zoul, 
Viktor Žabinský 
 
Setkání – mikrosvět 
1985, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
15. 6. – 28. 6. 1985 
Pavla Aubrechtová, Vladimír Boudník, František Dvořák, Josef Hampl, Hana 
Hamplová, František Hodonský, Jiří Hůla, Zdeněk Hůla, Pavel Jasanský, Jana 
Jemelková, Svatopluk Klimeš, Eva Kmentová, Radoslav Kratina, Jiří Látal, Jiří 
Lindovský, Milan Maryška, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Rostislav Novák, 
Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Karel Pucherna, Ilja Sainer, Rudolf Sikora, Josef 
Volvovič, Jaromír Zoul, Viktor Žabinský 
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Barevná socha 
1985, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
21. 9. – 20. 10. 1985 
Juraj Bertusz, Jiří Beránek, Ladislav Böhm, Jindřich Čech, Jiří David, Zdena 
Fibichová, Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Vladimír Gebauer, Josef Hampl, 
František Hodonský, Ján Hoffstädter, Jan Hrubý, Jiří Hůla, Zdeněk Hůla, Dalibor 
Chatrný, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Pavel Jasanský, Vladimír Kokolia, 
Radoslav Kratina, Josef Krupka, Aleš Lamr, Juraj Meliš, Karel Nepraš, Rostislav 
Novák, Leonid Ochrymčuk, Karel Pauzer, Jakub Pávek, Vladimír Preclík, Ilja 
Sainer, František Skála, Jitka Svobodová, Oldřich Šembera, Adriena Šimotová, Jiří 
Valoch, Zoja Václavíková, Josef Volvovič, Olbram Zoubek, Jiří Žlebek 
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Výstavy 12/15 Pozdě, ale přece 
 
12/15 Pozdě, ale přece 
1988, Koloděje, jízdárna 
23. 4. – 29. 5. 1988 
Katalog: Ivan NEUMANN / Jiří BERÁNEK / Kurt GEBAUER / Pavel 
ONDRAČKA: Katalog volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, Praha 1988 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, 
Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Tomáš Švéda, Jiří 
Načeradský 
 
Jeden starší – jeden mladší 
1988, Praha 9, Lidový dům ve Vysočanech 
29. 10 – 20. 11. 1988 
Soubor pohlednic: Ivan KAFKA (grafická úprava): Jeden starší – jeden 
mladší, Praha 1988 
Jan Bauch, Čestmír Kafka, Jitka Válová, Květa Válová, Karel Malich, František 
Dvořák, Libor Fára, Stanislav Kolíbal, Olbram Zoubek, Bedřich Dlouhý, Jaroslav 
Vožniak, Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan 
Kafka, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Tomáš 
Švéda, Jiří Načeradský, Rudolf Němec, Petr Oriešek, Vratislav K. Novák, Jiří 
Sopko, František Hodonský, Václav Benda, Tomáš Rafl, Ivan Bukovský, Stanislav 
Judl, Tomáš Ruller, Jiří Matoušek 
 
Kreslení 
1990, Praha 1, Galerie Fronta 
5. – 29. 4. 1990 
Soubor pohlednic: Ivan KAFKA (grafická úprava): 12/15 V obrazech, Praha 
1990 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, Jiří 
Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří 
Sopko,Tomáš Švéda 
 
Český globus 
1991, Praha 1, Městská knihovna 
27. 6. – 8. 9. 1991 
Katalog: Ivan NEUMANN: 12/15 Český globus, Praha 1991 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, Jiří 
Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří 
Sopko,Tomáš Švéda 
 
Menší formáty 
1994, Praha, Galerie Via Art Na Zderaze 
27. 1. – 18. 3. 1994  
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, Jiří 
Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří 
Sopko,Tomáš Švéda 
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U zdymadla 
1994, Praha, výstavní síň Mánes 
15. 2. – 13. 3. 1994 
Soubor pohlednic: Ivan KAFKA (grafická úprava): 12/15 U zdymadla, Praha 
1994  
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, Jiří 
Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří 
Sopko,Tomáš Švéda 
 
Špét, ábr doch 
1996, Niederösterreichischisches Landesmuseum, Vídeň 
18. 9. – 28. 10. 1996 
Katalog: Ivan NEUMANN: Špét, ábr doch, Praha 1996 
Jiří Beránek, Václav Bláha, Jaroslav Dvořák, Kurt Gebauer, Ivan Kafka, 
Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Michael Rittstein, Jiří Sopko,Tomáš 
Švéda 
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Seznam umělců 12/15 Pozdě, ale přece 
 
 
Jiří Načeradský 
• Narozen 9. 9. 1939 v Sedlci 
• Studia: 1957 – 1963 Akademie výtvarných umění (Vlastimil Rada) 
• Členem 12/15 od 1988 
• V letech 1990 - 1992 působil jako profesor monumentální malby na 

Akademii výtvarných umění 
• Žije v Praze 
 
 
Kurt Gebauer 
• Narozen 18. 8. 1941 v Hradci nad Moravicí 
• Studia: Hořická sochařskokamenická škola (1956 – 1959), Akademie 

výtvarných umění v Praze (1963 – 1969, V. Makovský, K. Lidický) 
• 1972 roční stáž na Academie des Beaux Arts v Paříži u C. Baldaciniho 
• Členem 12/15 od 1987 
• Od roku 1990 vede sochařský ateliér na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze 
• Žije v Praze 
 
 
Jiří Sopko 
• Narozen 20. 2. 1942 v Dubové na Podkarpatské Rusi 
• Studia: 1956 – 1960 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara, 

1960 – 1966 Akademie výtvarných umění (Jiří Horník, prof. Antonín 
Pelc) 

• V letech 1969 – 1971 odborný asistent Akademie výtvarných umění 
(Jan Smetana) 

• Členem 12/15 od 1990 
• V roce 1990 absolvoval dvouměsíční stáž v Pont-en-Moussonne 

(Francie) 
• Od roku 1990 profesor na Akademii výtvarných umění, v roce 2002 se 

stal jejím rektorem 
• Od roku 1992 člen Umělecké besedy 
• Žije v Praze 
 
 
Petr Pavlík 
• Narozen 31. 1. 1945 v Praze 
• Studia: 1967 – 1973 Akademie výtvarných umění v Praze (F. Jiroudek, A. 

Paderlík) 
• Člen Nové skupiny a SVU Mánes 
• Členem 12/15 od 1987 
• Žije v Praze 
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Ivan Ouhel 
• Narozen 18. 2. 1945 v Ostravě 
• Studia: 1968 – 1974 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Karel 

Souček) 
• Členem 12/15 od 1987 
• Od roku 1992 členem Umělecké besedy 
• Žije v Praze 
 
 
Jiří Beránek 
• Narozen 21. 11. 1945 v Borkovicích. 
• Studia: 1961 - 1965 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara,  1966 – 

1972 na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Vincenc Makovský a 
prof. Karel Lidický)  

• Členem 12/15 od 1987 
• V roce 1991 získal grant Pollockovy nadace 
• Od roku 1994 působí jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze 
• Žije v Kolodějích u Praha  
 
 
Jaroslav Dvořák 
• Narozen 5. 6. 1946 v Kolodějích 
• Studia: 1960 – 1964 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara, 1966 – 

1972 Akademie výtvarných umění v Praze 
• Členem 12/15 od 1987 
• Člen Nového sdružení pražských malířů a od 1995 členem SVU Mánes 
• Žije v Kolodějích u Prahy 
 
 
Vladimír Novák 
• Narozen 30. 4. 1947 v Lounech 
• Studia: 1963 – 1967 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara, 1967 – 

1973 Akademie výtvarných umění (Arnošt Paderlík) 
• Členem 12/15 od 1987 
• Žije v Praze a Miláně 
 
 
Tomáš Švéda 
• Narozen 12. 12. 1947 v Praze 
• Studia: 1963 – 1967 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara, 1967 – 

1973 Akademie výtvarných umění (prof. Alois Fišárek) 
• Členem 12/15 od 1987 
• Od roku 1996 členem SVU Mánes 
• Žije v Praze a jižních Čechách 
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Václav Bláha 
• Narodil se 1. 4. 1949 v Praze 
• Studia: 1964 – 1968 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara, 1968 – 

1974 Akademie výtavných umění v Praze (prof. Arnošt Paderlík) 
• Členem 12/15 od 1987 
• Členem SVU Mánes od 1990 
• Žije v Praze 
 
 
Michael Rittstein 
• Narodil se 17. 9. 1949 v Praze 
• Studia: 1964 – 1968 Střední odborná škola výtvarná, 1968 – 1974 Akademie 

výtvarných umění  v Praze (prof. Arnošt Paderlík)  
• Členem 12/15 od roku 1987 
• Členem SVU Mánes od 1990 
• Od roku 2001 vede ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze 
• Žije v Praze a Brnířově u Kdyně 
 
 
Ivan Kafka 
• Narodil se 29. 2. 1952 v Praze 
• Studia: 1967 – 1971 Střední odborná škola výtvarná v Praze 
• Členem 12/15 od 1987 
• Žije v Praze 
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• ONDRAČKA Pavel: Jiří Sopko jakožto klasik, in: Ateliér z 27. 10. 1993, číslo 

22, strana 1 

• ONDRAČKA Pavel: Kreslení, in: Tvorba z 12 . 5., číslo 18, 1990, strana - ? -  
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• ONDRAČKA Pavel: Po proudu, ale přece, in: Ateliér z 21. 4., číslo 8, 1994, 

strana 1 

• ONDRAČKA Pavel: Výtvarné umění 80. let (1., 2.), in: Tvar, číslo 37, 38, 

1990, zadní strana 

• OUJEZDSKÝ Karel: Pozdě, ale přece včas, in: Lidové noviny z 18. 4., ročník 

III, číslo 39, 1990, strana - ? -    

• PETROVÁ Eva: Nová figurace, in: Ateliér z 10. 6. 1993, číslo 12, strana 1 

• POTŮČKOVÁ  Alena:  U zdymadla, in: Literární noviny ze 17. 8., ročník V, 

číslo 11, 1994, strana 11  

• POTŮČKOVÁ Alena / NEUMANN Ivan: Česká spojka. O generaci 

sedmdesátých let, in: Prostor Zlín, ročník II, číslo 11, 1994, strana 1, 6, 7, 8 

• POTŮČKOVÁ Alena / NEUMANN Ivan: Česká spojka. O generaci 

sedmdesátých let, in: Prostor Zlín, ročník II, číslo 10, 1994, strana 1, 6 

• POTŮČKOVÁ Alena: Český glóbus, in: Ateliér z 22. 8., číslo 17, 1991, strana 

1 

• POTŮČKOVÁ Alena: Mieux vaut tard que jamais. L“Aventure historique des 

peintres du groupe 12/15 en Tchécoslavaquie, in: Artension, číslo 29, 1991, 

strana 28 

• SABOVIČOVÁ Irena: Patnáct minut po dvanácté u zdymadla, in: Telegraf 

(pražské vydání)  z 24. 2., ročník III, číslo 46, 1994, strana - ? - 

• SLAVICKÁ Milena: Jeden starší, jeden mladší. Ohlédnutí za výstavou, in: 

Ateliér z 6. 12., číslo 19, 1988, strana 4 

• SRP Karel: Výtvarné umění 70. let (3., 4.), Opomíjená etapa, in: Tvar, číslo 14, 

15, 1990, zadní strana 

• SÝS Karel: 15 minut po dvanácté, in: Kmen z 29. 12., číslo 52, 1988, strana - ? 

- 

• SÝS Karel: Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, Přerušená siesta ve 12/15, 

in: Kmen z 23. 2., číslo 8, 1989, strana - ? -  

• ŠÁLKOVÁ Jana: 12, 15 aneb Pozdě, ale přece, in: Tvorba z 8. 6., 1988, strana - 

? -  

• ŠÁLKOVÁ Jana: Vernisáž ve 12.15, in: Tvorba z 16. 11., číslo 46, 1988, strana 

- ? -  

• ŠLAPÁKOVÁ  I.: Pozdě, ale přece, in: Metropolitan, ročník I, strana 6 
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• TŘEŠTÍK Michael: 12/15 v Národní galerii, in:Tvar z 5. 9., ročník II, číslo 36, 

1991, strana 15 

• TŘEŠTÍK Michael: Kreslení 12/15, in: Tvar z 3. 5. (příloha kmen), číslo 9, 

1990, strana - ? -  

• VANČA Jaroslav: 12/15 = Dvanáct/patnáct dnes: tolik na jazyku, in: Práce, 

ročník L, číslo 51, 1991, strana 7 

• VANČA Jaroslav: Čtvrt na jednu (a nikdy jinak), in: Lidové noviny z 2. 7. 

ročník IV, číslo 153, 1991, strana - ? -  

• VANČÁT Jaroslav:  12.15 a čas poté, in: Ateliér z 22. 8., ročník IV, číslo 17, 

1991, strana 1 

• VANČÁT Jaroslav: Jeden mladší - jeden stredný, in: Výtvarný život, číslo 10, 

1989, 23-27 

• VILHELM Petr: 12/15 ještě jednou: in: Tvorba z 16. 11., číslo 46, 1988, strana - 

? -  

• WOLF Petr: Mánes: sdružení 12/15 v plné síle, in: Mladá fronta z 21. 2., 1994, 

strana - ? - 

• ZUSKA Vlastimil, 11, 12, 15?, in: Československý architekt, číslo 21, 1988, 

strana - ? –  

 

Sborníky 

• KROUTVOR Josef / NEUMANN Ivan / ŠETLÍK  Jiří / PÁNKOVÁ Marcela / 

MALINA Josef / VALOCH Jiří / PRAHL Roman / STRATIL Alois / SKREPL 

Vladimír / JUDLOVÁ Marie: Opatov 1985, Praha 1986 

• NEDOMA Petr (ed.): Pod jednou střechou. Fenomén postmoderny v úvahách o 

českém výtvarném umění, Brno 1994  

• SLAVICKÁ Milena / PÁNKOVÁ Marcela: Zakázané umění I., Výtvarné umění 

The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 1995/3-

4 

• SLAVICKÁ Milena / PÁNKOVÁ Marcela: Zakázané umění II., Výtvarné 

umění The Magazine For Contemporary Art – čtvrtletník pro současné umění, 

1996/1-2 
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• ZEMINA Jaromír / PÁNKOVÁ Marcela / KOHOUTEK Jiří / VALOCH Jiří, 

LAHODA Vojtěch / JUŘÍKOVÁ Magdaléna / KŘÍŽ Jan / PRAHL Roman: 

Opatov 1986. Praha 1987 

 

Katalogy 

• Bez textu: Jiří Beránek, Václav Bláha, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Petr 

Pavlík, Obrazy-sochy-kresby (kat. výst.), Praha 1982 

• Bez textu: Tvrdohlaví (kat. výst.), Praha 1987 

• ČERNÁ Marie: Karel Nepraš, Jiří Sopko, Dobříš 1981 (kat. výst.), Praha 1981 

• ČERNÁ Marie: Kresba/grafika, Hvězda 1981/Hájenka (kat. výst.), Praha 1981 

• DRURY Richard / NEUMANN Ivan: 6+1. Jiří Beránek, Václav Bláha, Jiří 

Načeradský, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Jiří Sopko and Pavel Kraus (kat. 

výst.), New York 1999 

• GEBAUER Kurt / HLAVÁČEK Josef / PEČINKOVÁ Pavla / MERTA Dan: 

Kurt Gebauer. Obrazy z dějin vlastního státu (kat. výst.), Praha 1995 

• HLAVÁČEK Josef / NEUMANN Ivan / NEDOMA Petr: Václav Bláha/ 

Vzkazy/Messages (kat. výst.), Praha 1999 

• HLAVÁČEK Josef / POTŮČKOVÁ Alena / NEUMANN Ivan: Vladimír 

Novák. Muž ve větru (kat. výst.), Praha 1999 

• HLAVÁČEK Josef / ŠETLÍK Jiří / ZEMINA Jaromír: Nová skupina (kat. 

výst.), Praha 1990 

• HLAVÁČEK Josef: Ivan Kafka (kat. výst.), Litoměřice 1997 

• JUDLOVÁ Marie / KLIVAR Miroslav: Petr Pavlík /práce z let 1976-88/(kat. 

výst.), Praha 1988 

• JUDLOVÁ Marie: Jiří Načeradský. Obrazy z let 1958 – 74 (kat. výst.), Praha 

1990 

• JUDLOVÁ Marie: Jiří Sopko (kat. výst.), Praha 1995 

• JUDLOVÁ Marie: Jiří Sopko. Obrazy a kresby 1965-1995 (kat. výst.), Praha 

1995 

• JUDLOVÁ Marie: Kresba/socha/grafika, Hvězda 1982/Hájenka (kat. výst.), 

Praha 1981 

• JUDLOVÁ Marie: Střední věk (kat. výst.), Praha 1989 
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• KAFKA Ivan (grafická úprava): 12/15. V obrazech (soubor pohlednic), Praha 

1990 

• KAFKA Ivan (grafická úprava): Jeden starší – jeden mladší (soubor pohlednic), 

Praha 1988   

• KAFKA Ivan (grafická úprava): U Zdymadla (soubor pohlednic), Prah 1994 

• KOTALÍK Tomáš: Dvorky 81. Sochy a objekty na Malostranských dvorcích 

(kat. výst.), Praha 1981 

• KROUTVOR Josef: Jiří Sopko. Česká malba 80. a 90. let.  Katalog výstavy 

Galerie umění Karlovy Vary (kat. výst.), Praha 1991 

• MACHALICKÝ Jiří / DRURY Richard: Václav Bláha. Hot doks 2 (kat. výst.), 

Praha 2005 

• NEDOMA Petr / ANGERER Martin: Inoffiziel. Kunst der ČSSR 68-89. 

Regensburg, Museum der Stadt Regensburg (kat. výst.), Praha 1990 

• NEDOMA Petr / NEUMANN Ivan: Václav Bláha (kat. výst.), Praha 1997 

• NEUMANN Ivan / BERÁNEK Jiří / GEBAUER Kurt / ONDRAČKA Pavel: 

Katalog Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, Praha 1988  

• NEUMANN Ivan / ŠEVEČEK Ludvík / VÍCHOVÁ Ilona: Tomáš Švéda, malba 

– kresba (kat. výst.), Slavkov u Brna 2004 (výstava ve Zlíně, Brně, Karlových 

Varech) 

• NEUMANN Ivan: Český globus (kat. výst.), Praha 1991 

• NEUMANN Ivan: Ivan Ouhel. Obrazy, objekty, kresby (katalog výstavy), Cheb 

1985 

• NEUMANN Ivan: Jiří Beránek. Střepy (kat. výst.), Hradec Králové 2007 

• NEUMANN Ivan: Obrazy – kresby. Václav Bláha (kat. výst.), Brno 1986 

• NEUMANN Ivan: Obrazy (kat. výst.), Praha 1981 

• NEUMANN Ivan: Struck/Zastižen. Václav Bláha (kat. výst.), Praha 1997 

• NEUMANN Ivan: Špét, ábr doch (kat. výst.), Praha 1996 

• OLIČ Jiří: Katalog umělecké skupiny TVRDOHLAVÍ (kat. výst.), Praha 1987  

• PÁNKOVÁ Marcela: Ivan Ouhel. Česká malba 80. a 90. let (kat. výst.), Praha 

1989 

• PÁNKOVÁ Marcela: Tomáš Švéda. Malba 80. a 90. let (kat. výst.), Praha 1989 

(výstava Karlovy Vary, Roudnice) 

• PETROVÁ Eva: Nová figurace (kat. výst.), Praha 1993 
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• POMAJZLOVÁ Alena: Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století (kat. 

výst.), Praha 1987 

• POTŮČKOVÁ Alena (ed.): Česká výtvarná scéna 1969 – 1985. Umění 

zastaveného času (kat. výst.), Praha 1996  

• POTŮČKOVÁ Alena a respondenti ankety: Exprese/Expressiveness (kat. 

výst.), Praha 2005 

• POTŮČKOVÁ Alena / NEUMANN Ivan: …o přírodě…, Několik pohledů na 

současné české výtvarné umění (kat. výst.), Praha 1998 

• POTŮČKOVÁ Alena / SEKERA Jan / HANEL Olaf: České výtvarné umění 

1960 – 1990 (kat. výst.), Praha 1992 

• POTŮČKOVÁ Alena / VOTRUBOVÁ Lenka / SMETANA Vít: 100 + 1 

uměleckých děl z dvacátého století (kat. výst.), Praha 2000 

• POTŮČKOVÁ Alena: „…a po deseti letech“ (kat. výst.), Karlovy Vary 1991 

• POTŮČKOVÁ Alena: …O lidech…. Několik pohledů na současné české 

výtvarné umění (kat. výst.), Praha 2001 

• POTŮČKOVÁ Alena: Jiří Beránek (kat. výst.), Praha 1994 

• POTŮČKOVÁ Alena: Vladimír Novák (kat. výst.), Praha 1994 

• POTŮČKOVÁ Alena: Výběr z díla, obrazy, Jiří Načeradský (kat. výst.), Nový 

Bydžov 1982 

• PRAHL Roman: Táborské setkání (kat. výst.), Tábor 1981 

• ROUS Jan: Krajiny mysli. Mimmo Roselli, Ivan Ouhel (kat. výst.), Praha 1993 

• ROUS Jan: Proměny krajiny/konstrukce prostoru. Ivan Ouhel (kat. výst.),  

Praha 2008 

• ŘEHÁKOVÁ Naďa / POMAJZLOVÁ Alena / MERTA Dan: Česká groteska 

(kat. výst.), Praha 1997 

• ŘEHÁKOVÁ Naďa: Ivan Ouhel. Výběr z díla 1970 – 1999 (kat. výst.), Praha 

1999 

• ŘEHÁKOVÁ Naďa: Jiří Sopko. Výběr z díla, Vesec 1993 (místo konání: 

Liberec 1993, Plzeň 1993, Ostrava 1994) 

• ŘEHÁKOVÁ Naďa: Jiří Načeradský. Výběr z figurální tvorby (kat. výst.), 

Liberec 1994 

• SLAVÍČEK Lubomír / VÍCHOVÁ Ilona: Jiří Načeradský. Akryly Figury 

Triptychy, práce z let1985 – 1993 (kat. výst.), Brno 1993 
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• SRP Karel: Ivan Kafka (kat. výst.),  Praha 1992 

• ZEMINA Jaromír / KLIMEŠOVÁ Marie / KROUTVOR Josef: Petr Pavlík, 

Poutnice/Girl Pilgrim (kat. výst.), Praha 2000 

• ZHOŘ Igor / HLAVÁČEK Josef: Stát Kurt Gebauer (kat. výst.), Brno 1992 

• Bez textu: Kurt Gebauer. Výběr díla z let 1969 – 2002 (kat. výst.), Havířov 

2002 

 

Encyklopedie, lexikony, slovníky 

• HOROVÁ Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění – 

Dodatky, Český Těšín 2006 

• HOROVÁ Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění A-M, 

N-Z, Praha 1995 

• PAVLIŇÁK Petr (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 

Opatov 1999 

 

Internet 

• http://abart.artarchiv.cz/skupiny.php?IDskupiny=211 vyhledáno v prosinci 2008 

• http://vvp.avu.cz/idatum/search/autori-192 vyhledáno v říjnu 2008 

• http://www.tvrdohlavi.cz/ vyhledáno v březnu 2009 

• http://www.artbohemia.cz/scripts/zivotopis.php?id_author=138&jmeno=Michae

l%20Rittstein vyhledáno 29. 4. 2009 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Sopko vyhledáno 30. 4. 

2009 
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