
Vyjádření k
Mirko §anák

dip}omové práci Anny Fulíkové

v kontextu dobovó ilustrace

Anna Fu}íková si zvo}ila obtížnó téma. V monograťické práci, věno*

vané ilustrační tvorbě Mirko Hanáka vyšla 7,e speciťiky knižní praxe

po znárodnění nak}adatelství, pokusila se ukázat, jak §e s ní vyrovná-
vali umělci různých, tedy i meziválečných generací ve stříďajících §e
politic§ch teňdencích, jak §e v 50. a 60. letech prorněňovaly názory

na funkci ilustracen jak se odrážely v dobové kritice a posléze jak je
ilustrace daného období hodnocena dnes.

Autorka k těmto tenatům prostudovala značné množství li_teratury,
1.

snaŽila se zhorlnotit její přínos i její nedostatky. Pochopitelně
neměla jeŠtě tolik zku§eností, aby předem odhadla spolehlivost některých
informačních zdrojů, zatínco jí unikly souhrnné, 1ektorované publikaee

2oz poslední ťloby, vzniklé iiž z odstupu a bez cenzurních zásahů.

Při vytváření tohoto velmi širokého rámce ěi panoramatu doby &

dětské knihy zůstalo autorce na vlastní tvorbu lVlirko Hanáka poměrně

rnálo prostoru. Tak nálo, že nezaznamenala jeho art-protisy, kde praeoval

3 velkou plochou a se zcela jinýn materiáIemrnebo naopak návrhy nejmen-

ších grafic§ch 1istů - poštevních známeko
3.

K charakteristice Hanákevy ilustrační tvorby využila autorka
dnes velmi oblÍbeného způsobu - porovnáváníi porovnávání jeho raných

& PozdějŠÍch ilustrací k ténuž dílu - k RybaříkůB na Medré zátoee od

Karla Nového- & jejieh konfrontací § i}ugtracemi Toyen nebo porovnání
ilugtrací ŤomeČkova Stříbrného 1ipana § ilustracemi irntonína Pospíšila,
vzniklýni o dvacet let dříve.

§amostatnou kapitolu věnovala autorka česko-čínskýn vztahůn v
4,

]-etech ]-gr} 1916 a v té gouvislosti i vlivu čínské tušové kneeby

na Hanákovu tverbu. Zde je asi její největší přínos. Technika čínské
tuŠové kreeby mu ukázala cestu, která byla blízká jeho ustrojení. rile
a gencrací "zlatých let šedesátýchn, snad přesněji 8 jejím hlavnín



proudeln, jej poji1o tíhnutí k abstraktnínu tvaru, okouzlení barveu e

důraz na atmosféru příběhu.

Anna Fulíková časte píše o Mirke Hanákovi především jako o ilust-
rátorovi dobrodružné literatury, aěkoliv řada jín doprovázených knih
je věnevána hlevně přírodě a nevykazuje znaky typické pro dobredružný

žánr to jest nýtus hrdiny, nýtus exoti}qr a napínevý děj, jak je aspoň
).

etanovuje literární věda.

Kdyby euterkc použila bibliegrafické zdroje Artie přesvědči}a by

serže k nejrlspěšnějšín Hanákovým titulůn patřil-y také ilustrace veršů,
v nichŽ pracoval 8 obrazovou metaforqu. V některých jazykových verzích
vznikaly na ilustrece nové texty. &{noha reedic §e dočkaly rovněž jeho

ilustrece poháitrek, ai už v podobě obrázkové knihy § jeHinýn příběhen

nebe gouboren pehádek několika zeaí.
Ještě l@ urnělcově snrti inspirují jeho akvarely ke vzniku novýeh

knížek, caž by nohle patřit do další kapitoly - živet t@ životě.
Ve stanevenén rozsahu však Anna Fulíkevá prekázela dostatečnou

sehopnost pracovat s literaturou i § ebrazovým materiálen g zaujímat

k danénu tematu vlestní stenoviske, takže její diplonoveu práei doporu-
/,

ěuji k ebhajoběd nQLrlult haáaah] uilrnV,

V Preze 17.ledne 2O1?. ft/*.^_LJ k--L:J Lr-"_:



Peznán§;

1. Například citaci spisevatele Adelfa Branalda nclze považovat za od-

bornou literaturu. Jde o os@bní vyznání obdivu k Mikgláši e]_šovi

/str.42/, údaje ke Konenskéhe dílu Orbie pictus jsou zcele ehybné

/str.4L/.Orbis pictus vyšel peprvé v Nerinberku nikaliv 168r, ale

1658, v Čecháeh u Pespíšile v Hradci Králevé 1833. Nevyšel "čcs§',
ale několikajazyčně, protefi;e by} záreveň jezykrvru učebnieÍ. Rrzprr-

nó údaje poskytují revněž internetcvé stránky ke vzniku nezinárgdní

organizace pro dětskru knihu - IBBY /str.?1 20, 25/ -

2. 6o let na Lřídlech Albetrreu, publikace ke stejnojnennó výstrvě

v Klepcntinu ?5"IL.2010, luterke výstevy Alena JcŽkrvá, texty Jrna

Čeňrcvá a Jen řeus, Frehe 2OO9.Príbch BIB, Pelstorrčie Bienále ilust-
rácií Bratis}eva v spcnienkeeh e Príbeh Bi,cnále ilustrácií Breticlr-
ya v@ fektech c ebrazeeh, Brrtielava 2015. Blenka StehlÍkcvá, PřÍběh

české,ilugtrevané dětské knihy 1900 - r 2OOO zpřepraccvený ecénář gtá],é

axpaziee/ Sledevna Písek 2010.

3. první tscn68r.fická studic Mirko Hanáke e bib]-iografickýn soupisen

vzniklg za lutorovn živote. Hcnák §e dežil i jejírro vydánÍ, byi uŽ

y nen€enici. ťrěeetnil §e teké vernisáže výstevy Hanák * TrmeČekr

uekutečněné 29.ěervnt L97:.- k jehe padeeátinán e k pětaŠeáegátinán

jehe přítete spieovatele v Gelerii A}batroeo

4. Vedle výgtev čínskéhr rrnění sehrály svoji rllehu trké napříklaá cesty
gdeňkg Sklenáře, Zdenke Seyella e Vincenee Vinglere dr Čtny, Václeve

Sivka do Vietnenu, které §c u keždóho z nich jinvn zpŮcebcn pronítly

do jejich tverby. Dlruhcdrbě studcveli na ěínských ekedepiích napří-

kled clareslev Bejěek a Zďcnďk Hejzler, ktcří §e donů vrátili s ěín-
gkýai kolegyněni - nanželkati.

1o Jake h:ihy . přírodilě jsou v rejstřících uvádlěny h:ihy Karln Nlvéhr,

Jnroníra ťrecčkc, Ruáe Morice, Jane Vrby, Felixe SaltenarHenryho

Wi.llinixlsonl.poárbně pestupují e€litrři zahreničníeh autorŮ Artie -
Aninal Fllk Teles, 1968 a Faveurite ani"pal Adventure ;jtories, J.972"


