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ÚVOD 
 
Obrazové prostředky jsou specifickou součástí uměleckého díla. Tradičně jsou mezi 
ně řazeny barevnost a barvy, tvary a linie, prostor a perspektiva, objem a plocha, 
kompozice nebo struktura a její element, případně materiál. Podle nich jsou také 
řazeny jednotlivé kapitoly této práce, která se má zabývat právě jejich úlohou a 
vlivem na obsahový význam díla, vývojem a interpretací v rámci abstraktního umění 
období první poloviny 20. století. Zabývám se jejich použitím u konkrétních umělců 
jednotlivých stylů moderního umění, které směřovaly k abstrakci, bezprostředně jí 
předcházely, anebo ji alespoň zásadním způsobem ovlivnily, a tato díla „západního“ 
tedy převážně evropského a severoamerického1 meziválečného a poválečného 
umění srovnávám s jemu ekvivalentními projevy v umění českém, které jim vzhledem 
ke  specifikům českého prostředí časově odpovídají jen částečně.  
 
Hlavním momentem práce je tedy experimentování s výrazovými prostředky a 
hledání jejich nových významů a uplatnění v abstrakci, ke kterému v západním 
umění docházelo ve větší míře od meziválečného období, v Čechách2 se ale v plné 
šíři, vzhledem k historickému a politickému vývoji, uplatnilo až v 60. letech. Omezím 
se přitom pouze na oblasti malby, kresby a z nich vycházejících kombinovaných 
technik. 
 
Každá kapitola obsahuje, kromě obecné části specifikace jednotlivých výrazových 
prostředků, jejich projevů a vývoje k abstrakci nebo v jejím rámci, popis konkrétních 
výrazů daného prostředku u jednotlivých umělců, kteří se abstraktní tvorbou částečně 
nebo důsledně zabývali, doplněný o jejich vyjádření v teoretické rovině. Nejde tedy o 
vnější interpretaci ale o jakousi sebereflexi samotných výtvarníků. Tato část, 
označovaná jako dění „venku“ je porovnaná s pojetím daného výtvarného prostředku 
v českém prostředí, tedy „uvnitř“, které spíš než časově odpovídá obsahově, co se 
týče zacházení s daným výrazovým prostředkem a vývoje abstraktního projevu. To je 
nejzřetelnější v intermezzech, ve kterých je porovnáno několik děl českých a 
zahraničních umělců, která mají alespoň částečně shodné použití nebo působení 
daného výrazového prostředku, aby se tak ukázalo, bylo-li české umění v pojetí či 
přístupu jakkoli specifické. Tato část je v některých případech doplněna o dostupné 
hodnocení v soudobých kritikách, tedy o pokusy o výklady tohoto neoficiálního umění 
v mezích dobové přijatelnosti.  
 
Smyslem práce je tedy nejen vymezit formální složky výtvarného díla a jejich roli 
v abstraktním umění, ale také ukázat nakolik jsou tendence pojetí jednotlivých 
výrazových prostředků důsledkem prostředí, tradice a osobitosti umělce, a nakolik si 
vzájemně odpovídají na úrovni vzájemné inspirace nebo historicko-kulturního vývoje. 
Nejde tedy vůbec o psychologii umění a výklady motivů nebo záměrů uměleckých 
osobností, ale o studii výtvarné části abstraktních děl, kterou má doplnit srovnání 
přístupů těch, kteří se o výrazové prostředky cíleně zajímali a zkoumali je, což jim 

                                                 
1 venku: část kapitoly určená vývoji výrazových prostředků abstrakce v „západním“ tedy převážně 
západoevropském a severoamerickém umění, ke kterému bývají řazeni často i umělci původem 
z Východní Evropy a Ruska.   
2 uvnitř: část kapitoly určena vývoji výrazových prostředků abstrakce na našem území, a to zejména 
v období  60. let. V jejím rámci jsou i jednotlivá „intermezza“, porovnávající díla českých a 
zahraničních autorů a „interpretace“, uvádějící soudobé hodnocení.    
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právě abstrakce dokonale umožnila, ať už se jedná o jejich teoretické nebo praktické 
formulace3.    

                                                 
3 Veškeré hodnotící nebo interpretační citace uvádím v kurzívě. 
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Historie, vývoj a specifika abstrakce 
 
 
ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ  
 
„Lze tvrdit, že největší část velkého umění, jež vzniklo po druhé světové válce, spadá 
do oblasti abstrakce.“ 

John Golding 
  

SLOŽKY, FORMY, PROSTŘEDKY 
 

Za složky umění jsou považovány: dílo, umělec a divák. Jejich vztahy, vlastnostmi a 
významy se zabývají na různých úrovních různé teorie umění jako filozofie umění, 
psychologie umění, antropologie umění a další.., a právě proto nejsou předmětem 
zájmu této práce. Formy uměleckého díla jsou jednotlivé způsoby jeho ztvárnění, 
tedy konkrétní zpracování výtvarného projevu jako malba, kresba, koláž atd. 
Abstraktní umění proniká napříč formami, i když bylo původně vnímáno jako okrajová 
a přechodná záležitost. V období, kterému se věnuji například dochází k rozšíření 
abstraktní tvorby na zatím nepříliš vážně branou fotografii. Společně s prostředky 
jsou tyto tři části umění konstrukcí, která ho právě jako umění vymezuje a odlišuje od 
ostatních artefaktů, produktů lidské tvorby a výroby. 
 
Co to vlastně jsou výtvarné prostředky, označované také jako formální nebo 
výrazové? Huyghe označuje tyto prostředky za aktivní partnery umělecké tvorby, a 
přidává k nim ještě pasivní, mezi které řadí materiál, společně se zmiňovanými 
zbývajícími složkami uměleckého díla.  Klasickými zástupci výrazových prostředků 
jsou barva, světlo a kontrast, linie a tvar, kompozice a struktura, objem a plocha, 
prostor a perspektiva. To je souhrn v jehož rámci se umělec pohybuje, a který uvádí 
do interakce. 
 
V různých obdobích byly v různých poměrech uplatňovány v různé míře, aby vyjádřily 
vnější nebo vnitřní skutečnost. Až do 20. století byly prostředky zobrazení jakési 
objektivní reality, tedy reality takové, jak ji mohlo vnímat větší množství lidí, a jak byla 
pro společnost v rámci dobového vkusu a pravidel ustálena; ale s moderním uměním 
tento realismus nahradila „výtvarnost“, tedy zkoumání možností výrazových 
prostředků a jejich schopnost vyjářit realitu vnitřní, která vnější realitě neodpovídá 
stejně jako jí neodpovídají ani dosud známé způsoby jak ji napodobit. Právě proto se 
využití výrazových prostředků stalo ve 20. století novým smyslem umění.  
 
 
TŘI FÁZE ABSTRAKCE 
 

Linie, plochy, objemy, proporce, světlo a barvy, tvary, kompozice, prostor a materiál 
byly tedy původně kombinovány za účelem napodobení skutečnosti. V moderním 
umění, a v abstrakci samotné, dochází k jejich systematickému rozvíjení. 
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 Pablo Picasso & Georges Braque, Avignonské slečny, 1907 
 
Obvykle se uvádí tři zásadní „převraty“4, které izolují a rovzíjí tradiční prostředky 
výtvarného projevu. Prvním je kubistické analytické rozložení věci na elementární 
tvary, společně s využitím světla a stínu ke zjednodušení barevnosti jednotlivých 
ploch. To pak už jen rozvíjí syntetická fáze kubismu, která rozloženou skutečnost bez 
ohledu na původní verzi seskládá. Kubismus tedy z přírody čerpá, ale jen tvarové a 
barevné vizuální prvky, se kterými dál zachází s naprostou volností, i když 
předmětem zobrazení vnější skutečnost zůstává.  
 
Tento převrat tedy převádí přírodu na výtvarné elementy a jejich řešení (účastníky 
převratu byli zejména Picasso, Braque, Gris, Léger…). Od doby kubismu už umělci 
nepovažují za nutné zobrazovat zlomky viditelného světa, ale věnují se prvkům 
umění a jeho prostředkům, které ve svých dílech spojují a kombinují. 
 

 Georges Braque, Portugalec, 1911 
 
Dalším převratem je myšlenková abstrakce, která jako taková kompletně nahrazuje 
přírodu, která od teď už výsostným východiskem umění nebude. Tím se stává člověk, 
který už nezpracovává přírodu ale umění samotné, jeho prvky a geometrizace, - 
právě to je materiálem abstraktní tvorby. Takové umění rozvíjí struktury a konstrukce, 
omezuje jednotlivé prostředky a zkoumá jejich vzájemné vztahy (ruský 
konstruktivismus a suprematismus a nizozemský neoplasticismus a hnutí De Stijl). 
 

                                                 
4 podle knihy René Huygha, Řeč obrazů ve světle psychologie umění, Praha, nakl. Odeon, 1965 
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 Piet Mondrian, Kompozice s červenou, modrou a žlutou, 1921 
 
 
Poslední fází je akční malba neboli gestické umění, - geometrie je nahrazena 
dynamickou projekcí gest a pohybu a organická síla nahrazuje intelektuální 
konstrukci (Pollock, Tobey). Gestickému umění už nejde o figurativnost nebo 
nefigurativnost, objekty vnější nebo vnitřní reality a jejich zobrazení, ale o dynamický 
prvek, o pohyb vyvolaný nejen předmětem zobrazení nebo prací se světlem a linií, 
ale samotným procesem tvorby. „Gesto převedené do výtvarného rytmu… nahradilo 
hemetický symbol – vlastně se jím …stalo.“5 
 

 Jackson Pollock, Number 5, 1945 
 
 
 
ABSTRAKCE A DEFINICE 
 
Ať už je zdůvodněním ztráty zájmu o realistické zobrazení vnější skutečnosti jeho 
vyčerpanost jakožto námětu i postupu, nebo snaha zobrazit skutečnost opravdovější, 
vnitnřní, která je kopírováním reality nepostihnutelná, nebo argument že něco jako 
objektivní zachycení skutečnosti stejně neexistuje, abstraktní umění se etablovalo 
jako jakýsi specialista na výrazové prostředky, protože právě jejich využití se stalo 
hlavním médiem jeho tvorby, ať už bylo jeho předmětem zájmu cokoliv. 
 
Abstraktní umění se soustředí na využívání specifických vlastnostní výrazových 
prostředků, zvládnutí techniky a inovace přístupu ke všem složkám uměleckého díla.  
V důsledku snahy postihnout pravou podstatu abstraktního umění bylo v různých 
obdobích a oblastech označováno různě: abstraktní, nepředmětné, nefigurativní, 
absolutní, konkrétní, neobjektové, čisté umění… a jedná se o umělecký a názorový 
proud, který je, vzhledem k různorodosti východisek, záměrů, tvůrčích postupů a 
společenských, historických a politických kontextů, stejně jako naprosté odlišnosti 
představ o funkci a významu umění, velmi pestrý. „ (…) Abstrakce postupuje při 
zobrazení skutečnosti metodicky od konkrétní, individuální jednotliviny ke tvarovému, 
barevnému, prostorovému zjednodušení (dle míry abstrakce); (…) nebo vychází ze 

                                                 
5 John Golding, Cesty k abstraktnímu umění, Brno, nakl. Barrister & Principal, 2003 
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základních prvků výtvarného umění: barvy, křivěk, přímek, tvarů, prostoru, obrysu, 
rytmu, světla apod., které v zobrazení nejsou vázány na objekty předmětné 
skutečnosti. Zobrazení neztrácí přitom smysl, funkci a obsah. Oba postupy jsou 
sledovatelné v celých dějinách umění. Kořeny soudobých historických modifikací 
abstraktního umění jsou myšlenkově i společensky těsně spjaty nejen s citovou a 
obrazovou sférou lidského idividua, nýbrž také s vědními objevy optiky, fyziky, 
psychologie a dalších oborů, zabývajících se zejména výzkumem světla a barev a 
též schopnostmi člověka tyto světelné, barevné a tvarové vjemy chápat významově. 
(…)“6 Abstrakce vzniká ve na počátku 20. století (jako první projev je uznáván 
orfismus Františka Kupky a / nebo suprematismus Kazimira Maleviče) v návaznosti 
na kubismus, fauvismus, futurismus a surrealismus a dělí se do mnoha přístupů.  
 

 František Kupka, Příběh o pestících a tyčinkách I., 1919 (1923) 
 
Těmito přístupy jsou například abstraktní umění s „organoidním vztahem k přírodě“, 
které rozvíjí odkaz romantismu (Kupka, Kandinský, Miró); „technoidní“ abstrakce 
vycházející z konstruktivistických postupů v architektuře a umění vůbec (Malevič, 
Maoholy-Nagy, Gabo, Mondrian, hnutí De Stijl, neoplasticismus, Bauhaus, 
kinetismus, op-art, skupina Circle et Carré, skupina Abstraction Création); a 
abstraktní expresionismus a jeho varianty jako akční malba, informel a tašismus. 
 

 Kazimir Malevič, Bílý kříž na šedém podkladu, 1921 
 
Podle Ruhrberga všechny směry moderny dočasně vyústily v abstrakci, aby se pak 
často zase vrátily k figurativnímu / předmětnému umění. Také tvrdí, že právě 
abstrakce má, co se týče mnohoznačnosti a různorodosti stylů, daleko pestřejší škálu 
než figurativní umění. Abstraktní malířství podle Karla Ruhrberga „prožilo, co se týče 
účasti širší veřejnosti, poměrně nezáviděníhodné mládí a potom v polovině 
čtyřicátých let post-revoluční triumf. Ze svého centra v Paříži, kam je importovali 

                                                 
6 Jan Baleka, Výtvarné umění, Malířství, sochařství, grafika, výkladový slovník, Praha, nakl. 
Academia, 1997  
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nizozemští, ruští a němečtí emigranti, dobylo nejen Evropu, ale i celý západní 
svět…“7 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

                                                 
7 Karl Ruhrberg, Umění 20.století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / Slovart, 
2004 
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PŘÍSTUPY K ABSTRAKCI, SVĚTOVÝ VÝVOJ VS. ČESKÁ SPECIFIKA 
ROZVÍJENÍ A OMEZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝRAZOVÝCH 
PROSTŘEDKŮ 
 

„Elementy tvorby, které máme k dispozici, by se daly seřadit a uspořádat v přehledné 
tabulce, jako je například tabulka elementů chemických. Již samy o sobě jsou tyto 
elementy pro nás vhodnějším materiálem než všechna historická a zděděná veteš, 
s níž si doposud lidé hráli. Pouhé sestavování elementů může v nejlepším prípadě 
poskytnout prostředky estetického působení, což dnes nepotřebujeme. Mnohem více 
však záleží na zůsobu, jímž jsou sestaveny.“8 

El Lisický 
 
 
venku 
 
 

UMĚLCI A SMĚRY SMĚŘUJÍCÍ K ABSTRAKCI 
 
20. století ale abstraktní umění až tak úplně nevynalezlo, spíše ho znovuobjevilo. 
S abstrakcí nebo abstraktními motivy pracuje předmoderní východní i primitivní 
umění, a přestože abstraktní forma má vždy významovost sama o sobě, je abstrakce 
20.století od abstraktní symboliky dálného východu, předantického nebo afrického 
primitivního umění velmi odlišná, i když se v lecčems nechala inspirovat. 
 
Kubismus byl pro autonomii abstraktní tvorby zásadním momentem. 
Nejpodstatnějším krokem bylo nové pojetí tvarů, rozbití jejich podoby z reálného 
světa. To o co šlo kubismu především byla forma. Ostatní prvky byly zjednodušeny, 
hlavně barevnost a světlo se podřídily novému zacházení s tvary. Podle Grise byl 
kubismus od počátku jako takový hlavně novým způsobem pojetí světa. Chtěl 
nahradit impresionistické nestálé zobrazovací prvky méně nestálými, které vycházejí 
z trvalých hodnot. „Monumentální osvětlení se nahrazovalo tím, čemu se říká lokální 
barva, a vizuální povahu určité formy vystřídalo to, o čem se předpokládalo, že je 
přímo vlastní kvalitou této formy.9“ Prvky nepochází z vizuální reality ale 
z představivosti. Procesem abstrakce vzniká kompozice obrazu, která po zasazení 
do souvislostí vyvolává předmětné představy. Tento proces je záměrný, promyšlený, 
s předem daným cílem co se má vyjádřit a jak. „Obraz bez záměru zobrazení by byl 
(…) nikdy nedokončenou technickou studií, neboť může být dokončen jen tehdy, 
naplní-li své zobrazující poslání. Ovšem ani malba, která by byla jen věrnou kopií 
předmětu, nemohla by se stát obrazem…“ Syntetický kubismus definoval Gris jako 
„úsilí dospívající ne už od světa jevů k architektuře obrazového prostoru, ale od 
obrazové architektury barevných ploch ke ztělesnění světa jevů“10, umění tedy už 

                                                 
8 El Lisický v Element a vynález podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, 
nakl. Odeon, 1989  
9 Gris v Réponse à ´lenquête „Chez les cubistes“, podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989  
10 podle Karla Rurberga, Umění 20.století, Malířství editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / 
Slovart, 2004 
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skutečnost za pomocí některé svébytné techniky nezprostředkovává, ono ji samo o 
sobě představuje. 
 
Kubistická revoluce antiiluzionismu, důkladná a promyšlená, otevřela prostor 
intelektuálnímu umění propojenému s teorií a technicky i interpretačně náročnému. 
Podle Braqua a kubistů umění nemá důvod důvěřovat smyslovému vnímání, údaje 
zraku je potřeba doplnit zkušeností a vědomím, což vede k souběžnému zobrazování 
různých rovin skutečnosti. Do umění tak s abstrakcí, nejprve myšlenkovou, proniká 
moment času. Rozklad celku na jednotlivé složky, analýzu, nahradil souhrn 
jednotlivých složek v nový celek, syntéza. Kubismus je promyšlenou opětovnou 
rekonstrukcí zastaralého použití výrazových prostředků a konstrukcí nových postupů 
i významů, a v tom je coby přímý předek abstrakce zásadní.11  
 
I když se ke kubismu většina dalších umělců postavila odmítavě, vyčetli mu 
nedůslednost, a přestože ho hodnotili velmi kriticky, tvořili pod jeho silným vlivem. Ať 
už vědomě nebo nevědomě, souhlasně nebo nesouhlasně, vychází z něj velká část 
abstrakce. Například u Maleviče Golding spatřuje ovlivnění Piccasovým syntetickým 
kubismem – zaujetí čistou formou a principy analytického kubismu jako takovými. A 
Légerovo kubistické dílo podle Lamače spojuje plastickou expresi s  barevnou, 
analytickou věcností s poetizací a volnou formovou imaginací. 
 

 Juan Gris, Zátiší, 1917 
 
S důrazem kladeným na eliminaci prostorového vyjádření a dvojrozměrnost plochy 
plátna došlo k zrovnoprávnění pozadí. Fauvisté provedli dekompozici barvy, futuristé 
a analytičtí kubisté provedli dekompozici formy. Převratnost vývoje v umění shrnuje 
Gillo Dorfles takto: „ (…) V Itálii a Francii byly kubismus a futurismus jistým 
způsobem vázány na předmět, (…) v Německém, Belgickém a Francouzském 
expresionismu triumfovaly (…) vzněty; Klee byl objevitel malířského mikrokosmu a 
makrokosmu magických hieroglifů a horoskopických vět…, Kandinsky a s ním 
Mondrian upřesňovali (…) nové, zcela nefigurativní písmo zaměřené k ‚abstraktní 
konkrétnosti‘“12 Další teoretik umění, René Huyghe, považuje právě kubismus za 
nejvýznamější zvrat v historii umění. Oproti tomu Delaunay, jeden z průkopníků 
abstrakce, který také bývá řazen k orfismu, analytický kubismus nepovažuje za 
převratnou koncepci, ale pouze za „revoluci formy“. Říká: „Většina takzvaných 

                                                 
11 Český kubismus, Lamačem označovaný jako kubo-expresionismus, se velmi brzo odklonil od 
pařížského vzoru, a ponechal si expresionistické prvky, stejně jako do sebe vstřebal i některé vlivy 
futurismu a dalších směrů před a meziválečného umění. 
12 Gillo Dorfles, Proměny umění Praha, nakl. Odeon, 1967 
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kubistických malířů usilovala ještě o zobrazení reálných objektů. Používali prostředky 
předimpresionistického malířství (to znamená lomené barvy, modelované objemy). 
Proč se však vracet k prostředkům, od nichž se osvobodil již impresionismus? (…) 
Kubismus se domníval, že přišel s novým, expresívním jazykem, zatímco přišel jen 
s vnější modifikací systému, jejž nerušil, ale uchovával; zobrazování předmětů 
z několika pohledů na jednom plátně vycházelo totiž ze stejného způsobu vidění a 
ten pouze rozvíjelo (…). Tím, že kubismus rozložil předmět na plochy a zavedl 
geometrický systém atd. (…), nenahradil ještě obecně známé zákony a nepoložil 
nové, ale objevil jen nové aspekty názoru…“13 Delaunay je  Kandinským označován 
za umělce „velké abstrakce“. 
 

 Robert Delaunay, Radost ze života  
 
Futurismus, se také silně podílel na inspiraci a ovlivnění umělců abstrakce. Pohrdal 
každou formou napodobování, prostor pro něj přestal existovat a slovy Marinettiho 
„bojuje proti povrchní a elementární archaizaci barevných ploch“14 což je zjevně 
narážka na fauvismus. Právě fauvismus rozvíjel hlavně barevnou složku obrazu a jí 
podřídil tvarovost i kompozici, proto je i přes figurálnost fauvistických děl práce 
s barvou často abstraktní. Z fauvismu si abstrakce vybrala zacházení s barvou, 
z futurismu snahu vnést do malby dynamický prvek.   
 

 

 

VYNÁLEZCI ABSTRAKCE, ABSTRAKTNÍ AKADEMISMUS 
 
Podle Karla Ruhrberga začíná abstrakce na několika místech téměř současně, aniž 
by o sobě umělci věděli, u Delaunaye a Kupky v Paříži, u Kandinského v Mnichově a 
Larionova v Moskvě. Stejně jako Ruhrberg i John Golding vidí tři pilíře abstrakce 
v Mondrianovi, Malevičovi a Kandinském. Důvod proč tvoří abstraktně je podle něj u 
každého z nich naprosto odlišný, což se podepisuje i na naprosto různorodých 
projevech každého z nich. Malevič a Mondrian dospěli k abstrakci podle Goldinga 
redukcí a zjednodušením, což byla cesta, kterou se ubírala většina umělců 
abstrakce, ale Kandinský dospěl k abstrakci zmnožováním představ.  
 

                                                 
13 Delaunay v Du cubisme à l´art abstrait podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, 
Praha, nakl. Odeon, 1989  
14 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989  
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 Vasilij Kandinskij, Kompozice 7, 1913 
 
Každý teoretik uznává za zakladatele abstrakce jiného umělce. Kromě části teoretiků, 
označuje se za vynálezce abstrakce i sám Kandinský15. Svá díla navíc doplňoval 
obsáhlou sebereflexí a analýzou, které jsou ne vždy, stejně jako díla samotná, příliš 
srozumitelné. Zřejmě i  proto, že se důkladně zabýval souvislostmi umění s novými 
vědeckými a technologickými poznatky a vědomě vlivy moderních technologií a 
postupů na výtvarné projevy zkoumal. „Abstraktní malíř čerpá podněty ne 
z libovolného výseku přírody, ale z přírody v celku. (…) Tento syntetický základ si 
hledá nejvíce jemu odpovídající výrazovou formu, totiž ‚nepředmětnou‘.“16 Je také 
autorem „prvního abstraktního akvarelu“ z roku 1913, který je (opět částí teoretiků) 
považován za jeden z prvních plně abstraktních obrazů; do jeho pozdějších děl ale 
často proniká spousta předmětných prvků. Hlavní hodnotu spatřuje v barvách a 
formách, které jsou podle něj základními vzory, které umožňují nekonečnou řadu 
variant a spojení. Tvary a jejich postavení mají v kombinaci s barvou jasné významy, 
které Kandinský ve svých teoretických pracech interpretoval.  
 
 

 Piet Mondrian, New York City, 1941-42 
 
Geometrizace byla pro některé abstraktní směry zásadní. Mondrian přistupuje 
k plátnu právě s úmyslem vykrýt plochu geometrickým členěním. Snahu vnést do 
svých děl dynamismus, zdůvodňuje Golding v případě Mondriana inspirací 
futurismem a Hegelovskou dynamikou. Motivem jeho pohybu je směřování 
k absolutnu, proto Golding mluví o umění procesuální povahy a jeho dílo označuje za 
„krajiny mysli“. Sám Mondrian se vyjadřuje následovně:  „Postupně jsem dospěl 
k názoru, že kubismus logicky nedomyslel své vlastní objevy. Nedovedl proces 
abstrakce ke konečnému cíli, výrazu čisté reality. Cítil jsem, že je k ní možno dospět 
jen čistým tvořením a to nesmí být v podstatě podmíněno subjektivními pocity a 
představami. Dlouho jsem hledal zváštnosti formy a přírodní barvy, které vzbuzují 
subjektivní pocity a znejasňují čistou relitu. Za proměnlivými přírodními formami je 
neměnná čistá realita. Je tedy třeba přírodní formy redukovat až na čisté neměnné 
poměry. Zákony, projevující se v umění stále určitěji, jsou velké skryté zákony 

                                                 
15 a tvrdil, že první abstraktní dílo vytvořil v roce 1911… 
16 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989  
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přírody, které umění rozvíjí svým vlastním způsobem. Je nutné zdůraznit, že tyto 
zákony jsou více nebo méně skryty za vnější jevovou stránkou přírody. Abstraktní 
umění je proto v protikladu k přirozenému zobrazení věcí, ne však v protikladu 
k přírodě, jak se všeobecně tvrdí. Znamená protiklad toho, co je v člověku hrubého, 
primitivního, zvířecího a je sjednoceno se skutečnou lidskou přírodou.“ Mondrian 
chtěl využívat pouze: „pravoúhou plochu nebo hranol, pokryté základními barvami 
(červená, modrá, žlutá) (…).“17 Zásadním bodem neoplasticismu tedy měla být čistá 
geometrická kompozice, kterou právě toto omezení prostředků barevnosti a 
tvarovosti umožňovalo. Podle Goldinga měl Mondrian ve srovnání s ostatními 
abstraktními umělci největší schopnost vizuální sebereflexe při zachování reduktivní 
čistoty hledání podstaty výtvarného výrazu. 
 

 Kazimir Malevič, Suprematistická malba, 1915-16 
 
„Zatímco Mondrian dospěl ke svým ryze abstraktním konfiguracím čtyřúhelníků 
oddělených černými čarami zdlouhavým procesem, v němž postupně stále důsledněji 
redukoval formy reality na základní proporční vztahy, Malevič postupoval právě 
obráceně od elementární konfigurace Černého čtverce na bílé ploše, jenž měl smysl 
názorné manifestace nového konceptu nejen umění, ale vůbec lidského vztahu ke 
světu. Svět, jak se nám běžně jeví, je podle Maleviče konvencí, určovanou utilitární 
vztahovou strukturou, evidující pouze jeho vnější podobu a smysl.“18  
 
Kromě toho, že byl Malevič jedním z  možných tvůrců abstrakce, byl také tvůrcem 
suprematismu, ve kterém šlo o snahu vyjádřit skutečnost, že čistě obrazové 
prostředky, tedy barva a forma mají mít převahu – supremaci - nad pouhým 
zobrazováním viditelného světa jevů. Nejde ale o pouhý intelektuální výpočet, 
protože sám Malevič dává převahu čistých prostředků do souvislosti s převahou 
čistých pocitů. Fascinuje ho krása matematických forem, ty mají znázorňovat 
vznešenost vesmíru. Prolíná tedy podle Ruhrbergovy interpretace cit a vědeckost. 
(Černý čtverec na bílém pozadí namaloval nezávisle na evropském vývoji.19) Podle 
Goldinga se u Maleviče uplatnila geometrie díky jeho hledání ideálních proporcí ve 
figurativní fázi tvorby.  
 
Smysl jeho revolučního malířství spočívá v pohybu směrem k nekonečnu, k zóně 
bezpředmětné dokonalosti, kde se stírá rozpor mezi člověkem a přírodou, duchem a 
hmotou. Usiloval o absolutní malířství, oproštěné od předmětných vztahů. Chtěl 

                                                 
17 Mondrian v Plastic Art and Pure Plastic Art podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
18 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
19 Vliv na F.L.Wrigta a další stavitele, A. Rodčenka, Tatlina, El Lisického, Nauma Gabo i A. Pevsnera, 
stejně jako na kinetické umění Caldera.  
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„novou skutečnost barvy, pojatou jako nepředmětný obrazový výtvor“20. „formy 
suprematismu“ jsou paralelní k „formám přírody“. Sám označuje suprematismus za 
„nový výtvarný realismus“, protože čistá obrazová forma je životnější, než 
napodobování, obkreslování přírodní formy.  
 
Suprematismus Maleviče a ruský konstruktivismus jsou jedním z ústředních směrů 
abstrakce, neoplasticismus Mondriana a nizozemský  konkretismus jsou tím druhým. 
Ruský suprematismus a na něj navazující konstruktivismus mají stejně jako umění 
hnutí De Stijl kořeny v úsilí o změnu světa a vytvoření účelového normativního 
umění. Oba směry (až na samotného Maleviče) vylučovaly tradiční pojem „krásného, 
zobrazivého umění“. Autoři se snažili o univerzální umění, vzdálené jakémukoli 
individualismu a subjektivitě21. Podle nich je právě barva, forma a plocha naprosto 
konkrétní, svébytnou skutečností. Suprematismus i konstruktivismus projevovaly 
určité směřování k nekonečnu, suptrematistická varianta svým základním mysticko-
patetickým postojem, kontruktivistická varianta svou furutologicko-technicistní 
představou. O kolektivní štěstí usilovali všichni – ruští konstruktivisté pohyblivou, 
nizozemští konkretisté statickou strukturou obrazu.  
 
Nizozemci se orientovali v přísně ohraničené ploše. Hledali čisté původní formy, 
které neměly žádnou analogii s přírodní realitou, snažili se dospět k syntéze tří 
vizuálních umění malířství, sochařství a architektury, a tato jejich tendence ovlivnila i 
grafiku, reklamu a op-art. Na Západní abstrakci jsou patrné i vlivy Kupky, 
Kandinského, stejně jako vliv suprematismu a konstruktivismu. Východní umělci ale 
jsou často bez  zjevného odůvodnění zařazováni k Západnímu umění. 
 
 

 Paul Klee, Starobylý zvuk, 1925 
 
Paul Klee vytváří svět symbolů a zjednodušení, používá malířství jako písmo. Lamač 
uvádí, že v Kleeově pojetí umělec tvoří podle přírody, ale ne nápodobou jejích forem, 
ale v duchu jejích procesů a zákonitostí, přetvořených podle logiky obrazové plochy, 
a oživených umělcovou fantazií. Může tak vytvářet nové skutečnosti nejen této 
reality, ale i reality nové. Klee celý život studoval a zkoumal výrazové prvky a 
prostředky obrazu jak na praktické, tak i na teoretické úrovni. Soustředěné rozvíjení 
jednotlivých prostředků vedlo k jejich novým funkcím, například Klee uvedl do umění 
pomocí lineárních prvků časovost a dynamiku, která podle Dorflese „působí 
pohyblivěji než dynamismus futurismu a zmnožení struktur kubismu, protože 
z vizuálního umění dělá kromě ‚umění prostoru‘ i ‚umění proměn‘ a zároveň 

                                                 
20 Malveč v Über den Suprematismus, podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, 
Praha, nakl. Odeon, 1989  
 
21 naprostý kontrast surrealistickým a dadaistickým tendencím počátku století. 
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prozrazuje soudobé úzkosti a pohromy, vědecké výzkumy, psychologické objevy a … 
‚smysl pro proměny‘“22.  
 
 
 

POVÁLEČNÁ ABSTRAKCE, ABSTRAKCE JAKO SVĚTOVÝ NÁZOR 
 
Druhá vlna moderny a abstrakce začíná ve 40.letech, a nejprve je centrem opět 
Paříž, ale postupně přesouvá těžiště společně s emigranty do Spojených států, 
konkrétně do New Yorku. Vychází sice z předválečné tradice, ale předmětem zájmu 
je bezprostřední realita hodnot, kultury a civilizace. Nejvýraznější reflexe války je 
podle Ruhrberga v Evropě v díle Němce Wolse a v USA u Pollocka. Většina 
Evropského umění vzniká v exilu. Je zajímavé, že většina nejvýznamnějších (nejen) 
abstraktních umělců poválečného období pochází ze zemí, kde za války byl nebo po 
válce zůstal totalitní režim pevně u moci. Nacistické Německo, stalinský Sovětský 
svaz a země Východního bloku (Polsko, Maďarsko, ČSR) stejně jako fašistická Itálie 
mají v evropském kontextu v tomto období daleko více tvůrčí síly než Mecca umění 
Paříž. Podstatnou roli zaujímá i Nizozemí, kde se abstraktní („konkrétní“) iniciativy 
seznamují a prolínají, než jsou exportovány na Západ. A když ve Francii vznikla 
skupina Abstraction-Création, bylo to zejména díky přítomnosti ruských sochařů 
(Pevsner a Gabo), Kandinského a Mondriana a přijetí vlivů ruského konstruktivismu a 
Bauhausu.  
 
Dál vzniká tzv. École de Paris, kam patří Auguste Herbin a jeho ryzí geometrie 
v intenzivních barvách, plošné formy ve vzájemném vztahu bez valérů, stupňování a 
přechodů. Jeho dílo je tím, co bude brzy označeno za suchý akademismus, zároveň 
je ale také velmi inspirativní pro op-art a konkrétní malířství van Doesburga a Arpa. 
Naopak napětí mezi abstrakcí a předmětností je patrné v díle Nicolase de Stäela, 
Rusa, jehož cílem bylo překonat otázku, jestli jeho malířství je nebo není předmětné. 
  

 Nicolas De Stäel, Láhve, 1954 
 
Významné postavení německé abstrakce dokládá i další z představitelů, Hans 
Hartung, který vytvářel psychogramy temných barev, kterými navázal na německý 
expresionismus Noldeho, Kokoschky, ale také na Kandinského. Tyto psychogramy 
jsou interpretovány jako spontánní popis duševních stavů mezi euforií a depresí, 
které ale nijak nesnižují technickou úroveň provedení díla a automatistický postup.   
 
 

                                                 
22  podle knihy Gilla Dorflese, Proměny umění, Praha, nakl. Odeon, 1967 
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 Hans Hartung, bez názvu, 1957 
 
Umění se posouvá z roviny experimentování, spolků a avantgard, do oblasti 
veřejného zájmu, ne přímo v rovině popularity, ale rozhodně v rovině povědomosti. 
V uměleckém světě funguje dokonalá informovanost díky médiím i celkovému dění a 
abstrakce je najednou celosvětově rozšířená. Abstrakci se začínají věnovat i 
v zemích, kam dosud příliš nezasáhla, jako je Itálie, Jižní Amerika a další. Právě Italy 
společně s Němci a Severoameričany považuje Primus23 za silný zdroj inspirace 
českého informelu, což by se dalo dát do souvislosti i vzhledem k politicky a 
ideologicky zmateným okolnostem těchto jinak rozdílných prostředí. Nejdůležitější 
postavou abstraktně expresionistických struktur Itálie byl Emilio Vedova, který 
v padesátých letech patřil k tašismu a informelu.  
 

 Emilio Vedova, Obraz času, 1951 
 
Na severu Evropy vzniká skupina Cobra, většina z jejích členů, ale netvoří čistě 
abstraktně, do děl proniká figurace24. V Anglii je nejvýznamějším abstrakcionistou 
Ben Nicholson, jehož díla také jmenuje Primus coby inspiraci českého informelu.  
V Maďarsku se rozvíjelo abstraktní umění v duchu Maholy-Nagye a konstruktivismu, 
později Vasarelyho. Abstrakce se začala objevovat i v Japonsku, Latinské Americe, 
Jihovýchodní Asii a Blízkém Východě. Ruhrberg to nehodnotí jen pozitivně, protože 
prý často převálcovala vlivy tradice a popřela identitu tvorby své země, neboť se 
v těchto případech často jednalo o import evropského a severoamerického pojetí. 
 

                                                 
23 podle katalogu Zdeňka Primuse, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. 
Kant, 2003 
24 což je i častý „problém“ české abstraktní tvorby 
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 Kumi Sugai, Kompozice, 1964 
 
Poválečný vývoj abstraktního malířství směřoval od myšlenky „objektivizace“25 
pomocí prostředků matematických a geometrických forem, přes autonomní svět 
znaků s odkazem na přírodu, k zobrazování subjektivních pocitů jako odrazu prožitku 
skutečnosti v nitru umělce, což je rovina, která nakonec vyvrcholila v informelu a 
americké akční malbě. V USA se přitom abstrakce dostává na vrchol v době, kdy už 
je přes třicet let rovnoprávně používaným výtvarným jazykem. Kromě Pollocka a 
Tobeyho patří k umělcům zásadního významu také Newman, Rothko a Still, a 
zajímavé je, že Golding tvrdí, že kromě Pollocka, nemá ani jeden z nich, stejně jako 
dříve Malevič nebo Mondrian, „přirozené výtvarné nadání“. I přesto, že se dají 
vysledovat umělci a díla akční malby i v Evropě, Američané si jich příliš nevšímali. 
Jejich umění se už neohlíželo tolik na to Evropské a abstraktní expresionismus je 
specifickým výtvorem v New Yorku seskupených malířů. 
 
Vzhledem k politicko-historickému vývoji, už nikdo neměl potřebu formulovat 
manifesty, a vznikalo jen málo směrů pod předem danou hlavičkou (jako například 
světelný idealismus Yvese Kleina a Lucia Fontany), umění přestalo být tak elitní 
záležitostí, začalo být čím dál více jednou z nových oblastí působnosti konzumu. 
Kromě množství zájemců o umění a jeho výrobců se rozšířilo i spektrum technik a 
jejich možných kombinací.  
 
 
 
INFORMEL VS. FORMALISMUS  
 
Velmi významná díla 40. a 50. let (a to i co do vlivu na českou tvorbu) jsou od Wolse, 
který vytvořil svébytný styl svou technikou rytí a škrábání. Společně s Hartungovými 
díly jsou možná nejvýznamějšími abstraktními pracemi Evropy, srovnatelné s tím, co 
znamenal Pollock pro Americkou abstrakci. Wols je považován za praotce tašismu a 
informelu vůbec, směrů, které měly odpor k abstraktnímu konstruovanému 
akademismu a formalismu s předem danou tvarovostí a kompozicí. Jejich smysl 
informel popřel a přihlásil se k iracionalitě, náhodnosti, proudící barvě, náhodě a 
anarchismu. Wolsova díla jsou navíc chápána jako naprosto existenciální, abstraktní 
surrealismus převyšující, a co se týče vlivu na umění a vyjádření pocitů a doby 
zásadní.  
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 Wols, Fantom, 1957 
 

Vznik jiného umění (Art autre) byl v USA a Evropě paralelní, aniž by to bylo jakkoliv 
záměrné. Potřeba vytvořit směr, který by popřel principy formulované zastánci 
akademismu a formalismu v abstrakci, jasně ukazuje v jakém postavení abstrakce po 
2. světové válce byla. Abstraktní umění se stalo uměním většinovým, v jehož rámci 
se vůči sobě vymezovali umělci, kteří se dřív potřebovali vymezovat vůči figuraci a 
předmětnému umění. Tato tendence byla navíc zesílená touhou osvobodit se vedle 
pravidel také od ideologie, a jako převládající projev si vybrala syrový materiál, 
stékající barvu, automaticky působící linii a nijak zářivou barevnost.   
 
Díla nejvýznamnějších představitelů, mezi které řadí vedle Wolse Španěla Antoni 
Tàpiese, označuje Ruhrberg za „mlčenlivá malířská svědectví poškozeného života, 
osamělosti a ztráty komunikace“26. Tàpiesovo dílo je klidnější, inspirované nejen 
surrealismem, ale i svými krajany, Picasem a Miróem, s kontrastní kompozicí 
jakýchsi krajin v tmavých, někdy mohochromních barvách z kombinovaného 
materiálu plátna, písku, sádry, barvy… 
 

 Antoni Tàpies, bez názvu, 1964 
 
Informel se rychle rozšířil a ve Francii, USA, Itálii a Německu27 vzniklo množství 
skupin, které ho přijaly jako nejaktuálnější abstraktní výtvarný projev. Mezi další 
známé informelisty patří Fautrier a Dubufett, tou dobou se ale už informel stává 
součástí tradice, proti které brojil. Jejich krajan Georges Mathieu, který se od této 
vlny odklonil a tvořil akční malby, se o tom vyjádřil následovně: „Takzvaná 
                                                 
26 podle Karla Ruhrberga, Umění 20. století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / 
Slovart, 2004 
27 Německé informelní skupiny: Zen, Quadriga, Grupe 53, Italská skupina Movimiento Arte Nucleare  
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avantgarda je v podstatě jen stanovování a vyslovování nových forem krátce předtím, 
než se stanou součástí tradice.“28 Jeho obrazy jsou dynamické, jakoby písmem a 
barvou naplněné, dramatické kaligrafie připomínající práce.  
 

 Georges Mathieu, Velký bílý algoritmus, 1951 
  
V souvislosti s inspirátory českého informelu pak Primus zmiňuje i Itala Alberta 
Burriho, u kterého je výjimečná především technika. Díla vytváří vrstvením plátna, 
které místy domalovává, a desek ze dřeva, kovu nebo umělé hmoty atd., a 
následovným vypalováním děr a ohýbáním.  
 

 Alberto Burri, Pytlovina a červená, 1954 
 

Jednotlivými přístupy ke konkrétním výrazovým prostředkům se ale budu blíže 
zabývat v rámci kapitol k tomu určených.  
 

 

uvnitř 
 
„V bývalém Československu, jehož výtvarné umění mělo vždy intenzivní vazbu na 
surrealismus a fantastický realismus, nehrálo abstraktní malířství navzdory velkému 
vzoru Kupkovi dominantní roli. Navíc byly po roce 1948 radikálně přerušeny všechny 
právě znovunavázané vztahy s okolním světem. Teprve v šedesátých letech se 
zástupci tendencí odporujícíh nařízenému socialistickému realismu odvážili opět vyjít 
na světlo.“ 

Karl Ruhrberg29 
 
 

                                                 
28 Podle Karla Ruhrberga, Umění 20. století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / 
Slovart, 2004 
29 Karl Ruhrberg, Umění 20. století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / Slovart, 
2004 
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VÝCHODISKA A INSPIRACE ČESKÉ ABSTRAKCE  
 
Vzhledem k celkovému uvolnění historicko-politicky dané situace v poválečném 
Československu, dochází opožděně, tedy v období 60. let 20. století, ve výtvarném 
umění k experimentování a hledání nových výrazových prostředků a prostoru pro 
vznik umělecké avantgardy. Tato doba umožnila rozvinutí tendencí, které se „venku“ 
projevily už dříve, jako je snaha o čistou abstrakci, práce s fotografií (a rozvoj 
abstraktní fotografie), nové pojetí barevnosti a stále silnější uplatňování struktury a 
strukturálního pojetí obrazu jako celku.  
 
Kořeny české umělecké avantgardy, pro níž je běžné označení „informel“, jsou podle 
Zdeňka Primuse tři a řadí sem vliv české surrealistické skupiny RA, kde se například 
jedná i o surrealismus s abstraktními prvky, vliv skupiny 42, který zprostředkoval, 
stejně jako řadu soudobých zahraničních uměleckých projevů Jan Kotík, a pak 
zejména EXPO z roku 58, díky němuž došlo k seznámení českých umělců s uměním 
Španěla Tàpiese, Italů Vedovy a Buriho, Němce Wolse a amerického abstraktního 
expresionismu, jejichž vlivy jsou v českém informelu patrné. 
  
Český informel tedy naprosto nečerpal z abstrakce české moderny, jejíž projevy jsou 
v meziválečném umění Preissiga30, Foltýna, Šímy, Štýrského nebo Toyen poměrně 
časté, naopak byl i přes časté popírání této skutečnosti ovlivněn z venku. Tyto vlivy 
částečně chronologicky odpovídaly evropským tendencím, ale částečně 
korespondovaly s postupy uplatňovanými v západním umění o dekády dříve.31 
  
Zároveň dochází v 60. letech k pořádání neoficiálních jednodenních výstav – 
Konfrontací, jichž se účastní většina umělců informelu32, jejichž díla jsou si téměř 
nerozeznatelně podobná (stejně jako kdysi u členů skupiny Die Brücke, nebo 
spoluautorů kubismu Picassa a Braqua). Přístup k abstrakci a jejím výrazovým 
prostředkům v Čechách ale přístupům venku ne vždy příliš odpovídá. I proto, že 
zatímco umělci amerického abstraktního expresionismu, francouzského a 
německého informelu a italské abstrakce, zkoumali a systematicky rozvíjeli možnosti 
abstraktního tvoření celoživotně, většina české avantgardy (důsledně nabádané 
oficiálními místy k realistické tvorbě) prošla jakousi abstraktní fází informelu od a zpět 
k figuraci33.    
 
Navíc, jak uvádí Primus, a jak je také z mnoha ilustrací zřejmé, u části českého 
informelu jsou patrné figurativní prvky i napříč abstraktní tvorbou. Primus to 
zdůvodňuje potřebou narace, která má v českém prostředí silnou tradici (v tomto 
smyslu tedy inspirace zahraničím chybí, protože právě tato „sentimentalita“ českého 
umění snižuje jeho hodnotu v očích zahraniční umělecké sféry a kritiky). Jakkoli se 
tedy podle něj projevy českého informelu nevymykají evropským měřítkům, fungují 
v Čechách silně politicko-historické okolnosti, které jsou specifické a nemají venku 

                                                 
30 V jeho a Kupkových snahách vyjádřit v díle fyzikálně-matematické vztahy pokračoval Václav Boštík. 
To byl ale v této době naprosto ojedinělý pokus navázat na českou abstraktní minulost.   
31 Zdeněk Primus uvádí jako příklad Boudníkovy postupy z konce 40. let, kdy kopíroval skvrny a 
nerovnosti zdí a na jejich základě vytvářel svá díla, stejně jako ve 20. letech Ernst snímal frotáže 
starých podlah - z katalogu Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
32 Účastníci konfrontací,: Valenta, Veselý, Beran, Boudník, Janošek, Kuklík, Křížek, Málek, Sion, 
Tománek, podle knihy Zdeňka Primuse, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, 
nakl. Kant, 2003 
33 Beran, Janošek, Málek, Sion, Beran, Balcar, Nešleha, Nepraš, Vožniak 
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paralelu, stejně jako typicky česká potřeba sdělit úděl, která je veskrze tradiční a 
v tomto období se projevuje jako onen narativní prvek s figurálními rysy,  
materiálnost, strukturálnost, barevnost a texturálnost barvy. Podrobněji se jim ale 
věnuji opět v rámci rozboru jednotlivých výrazových prostředků. 

 
 

 
INTERPRETACE ČESKÉ ABSTRAKCE 60.LET 20. STOLETÍ 
 
„Jakkoliv proti českému informelu můžeme právem namítnout, že nebyl opravdu 
spontánní, nýbrž promyšlený, možná dokonce vykalkulovaný, že jeho protagonisté 
sice vytvářeli pro ně nové, radikální umění, ale přesto mysleli a konstruovali podle 
naučených pravidel, ale bez svobody projevu jejich západních vzorů, přesto působí 
jejich díla po letech zrání autenticky, svéprávně, jistě také velmi česky a v každém 
případě i krásně (…)“ 

Zdeněk Primus34  
 
Faktem také je, že český informel není dostatečně kriticky interpretovaný. To, co 
nacházíme v soudobém tisku se dá označit možná za snahu o interpretaci v mezích 
politické vhodnosti, a tak někdy s uměleckou kritikou a oprávněným výkladem nemá 
mnoho společného. Klasická je interpretace barevnosti, kdy jsou tmavé, zejména 
černé a hnědé, a určitá „špinavost“ děl, (Primusem označeny za existenciální rysy) 
vykládány jako intelektuální zabředlost, záměrná nesrozumitelnost a deprese.  
Kde se abstraktní prostředky projevily bez problémů je design a interiérová tvorba. 
Čeští umělci neoficiálního proudu proto pracovali na knižních přebalech, plakátech a 
jiném užitém umění. I konstruktivní umění se v průběhu let ale posunulo od původně 
oficiálně politického umění k „reakcionářskému“ formalismu, který do socialistické 
společnosti nepatří. Právě této rovině se podrobně věnovala výstava Umění je 
abstrakce (únor 2003 – únor 2004), sestavená Zdeňkem Primusem. 
 
 

                                                 
34 Zdeněk Primus, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
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Rozbor obrazových prostředků a jejich užití ve 
světové a české abstrakci 
 
 

BARVA, BAREVNOST 
 

„Ačkoliv se někdy zdá, že určité názory se navzájem potírají, přece nakonec tvoří 
souvislý řetěz; po fauvistech a neoimpresionistech, kteří maximálně vystupňovali 
čistou barvu, přicházejí kubisté se svými šedými, černými a bílými obrazy bez barev. 
Výtvarné dění se rozvíjí v kontrastech, jako mnoho jiných analogických projevů.“ 

Fernand Léger35 
 
Barva je fyzikálně a opticky světelným paprskem určité vlnové délky36, chemicky je 
dána organickým nebo anorganickým barvivem, nebo je vytvořena synteticky. 
Fyziologicky a psychologicky souvisí s přímým smyslovým zážitkem na objektivní i 
subjektivní úrovni. Barva je tedy velice komplexní záležitostí, fyzikální, optickou, 
chemickou, fyziologickou, psychologickou a estetickou. 
 
Barevná kvalita je souhrn vlastností barvy, určuje jí: textura (plastická povaha 
povrchu obrazové plochy, tedy samotné hmoty barvy; rozebírá se její vrstvení, 
tažení, hrubost, hladkost…), světlost neboli valér (odstín barvy), tón (postavení barvy 
v barevném kruhu na základě její vlnové délky), intenzita (podle lomení barvy, která 
je pak méně nebo více sytá), kontrast (ten může být buď následný nebo současný a 
je vyvolaný fyziologickými vlastnostmi zraku; zdůrazňuje rozdílné kvality barev; 
kontrast je sytostní, světlostní a barevných tónů), teplota (dělení barev na studené a 
teplé). Dále se odlišuje, je-li barva lokální – tedy abstraktně uvažovaná, bez stínování 
a světlo, která zůstává ve stejné intenzitě nebo lomená – vzniklá mícháním barev a 
pracující jak se světlem, tak s tóny. Mícháním protilehlých barev spektra kruhu37 
dochází k barevnému lomu, který kontrastní barvy neutralizuje. Barevná stálost je 
pak relativní stálost barevnosti pod různým osvětlením. Základní barvy jsou tradičně 
červená, modrá a žlutá, které se nedají dál rozkládat ani z ostatních barev namíchat. 
Každá z nich má barvu doplňkovou, která je vytvořena smícháním zbývajících 
základních barev. Doplňkové barvy jsou zelená, oranžová a fialová. 
 
Účinnost barvy závisí na použitém materiálu, podkladu, technice a způsobu nanášení 
barev (v tenké vrstvě, nebo pastózně), na složení barev, jejich míchání, ale dotváří ji i 
samotný vjem. Barva je totiž součástí jak hmotné, tak i smyslové a významové složky 
díla a proto zasahuje do kompozice i všech ostatních obrazových prostředků díla.  
                                                 
35 Pierre Descargues v knize Fernand Léger, podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 

36
  

37 Barevných systémů je několik a odlišují se tím, kolik barevných tónů považují za základní. 
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Barva je velmi podstatná pro psychologickou interpretaci umění, je nejvýznamnější 
pocitovou složkou díla a společně s jednotlivými detaily nejvíc vypovídá o osobnosti 
umělce. Nejen psychologům umění se zdá snáze interpretovatelná, než tvarovost 
nebo kompoziční členění, protože barvy na člověka působí přímo. Jejich vztahy, 
případný kontrast a intenzitu, vnímáme na smyslové úrovni, což by se dalo přirovnat 
k vnímání rytmu v hudbě. Barevnost je nám vnitřně dána, stejně jako to, jaké 
souvislosti a významy jednotlivým barvám přikládáme ať už na základě zažité  
tradice nebo okamžitého vnitřního dojmu, je tak podobně jako zmiňovaný rytmus 
dána jaksi v nás. Proto svádí k okamžitému výkladu, protože se domníváme, že jí 
primárně rozumíme a teprve dodatečně dodáváme našemu dojmu souvislosti. 
Konkrétní barevné vztahy máme odpozorovány z přírody nebo našeho okolí, 
jednotlivé kombinace barev i barvy samotné nám často vybíhají v mysli v kontextu, 
protože jsou velmi často používány jako symboly38, které jako ustálené přejímáme 
s jejich ne vždy příliš opodstatněným, ale automatickým obsahem. Barvy a jejich 
vnímání jsou vnitřně dány, ať už v rámci „barevného kruhu“ na základě své vlnové 
délky, nebo jiných tradičních historických a psycho-somatických systémů, fungují 
tedy ještě před zasazením věci do vztahů na základě vnějších vlivů.  Právě vnímání 
kontrastu je celé dáno fyziologickými vlastnostmi zraku (následná nebo současná 
percepce zdůrazňuje rozdílnost barevných kvalit, stejně jako vyvolání doplňkové 
barvy v reakci na intenzivní vnímání syté barvy), pomáhají ho umocňovat i vlastnosti 
barev jako je výše zmiňovaná sytost nebo světlost. Na dojem z barvy má vliv i ona 
teplota barvy, tedy vnímáme-li barvu jako studenou nebo teplou, ve většině jasných 
odstínů barev je nám i toto rozlišení dáno vnitřně. Je to tzv. psychologická 
charakterizace barev, která vytváří dojem jejich aktivity a pasivity stejně jako teplosti 
nebo studenosti.  
 
V abstraktním umění hraje v práci s barvou důležitou roli také její textura - ta vzniká 
způsobem nanášení barvy, prací se štětcem jeho tažením, množstvím barevné 
hmoty a její plasticitou. Stejně jako lokální barva i textura funguje i v realistickém a 
figurálním umění, v abstrakci se ale často stává, obzvlášť v monochromních dílech, 
podstatným, zdánlivě svébytným prostředkem. 
 
 
venku 
 
Jak malíři (Delaunay) tak i teoretici (Dorfles) se často vyjadřují, že v moderním 
malířství je právě barva hlavním činitelem obrazu a to zejména barva témbrová, 
netónovaná. Do hlavní role uměleckého díla obsadili barvu už fauvisté, kteří jí chtěli 
podřídit absolutně všechny další výrazové prostředky. Používali barvu lokální, 
abstraktní, nevalérovanou, a naprosto se mohli obejít i bez jinak pro barevnou 
modulaci určujícího vnímání prostoru a perspektivy.  
 
Delaunay usiloval o čisté malířství, jehož hlavním tématem měla být barva, měl 
v úmyslu dospět k umění, ve kterém nebude existovat analýza, popisnost a 
psychologie, protože vše bude vyjádřeno výtvarnou formou – barevnými vztahy 
jakožto konstrukčními prostředky. Právě barvy mají tvořit obrazovou skladbu. 
Barevnost ho vedla k abstraktně pojatému rytmu, který barvy evokují na základě 

                                                 
38 Barevná symbolika je jeden ze systémů v rámci sociokulturních regulativů každé kultury. 
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simultánního barevného kontrastu jako pohyb v oku39. Obrazová stavba vytvořená 
pomocí barvy měla být programově postavená proti kubistické analýze forem. 
Konfrontací doplňkových barev vytváří rytmus a pohyb a barva přitom zastupuje i 
světelný prvek. Sám Delaunay své umění označoval jako „abstraktní kubismus“, 
jehož ústředním tématem je právě krouživý pohyb barvy.  
 
Využití simultánních kontrastů a takové zacházení s barvou označil Apollinaire jako 
orfismus, ke kterému je řazen i Kupka, pro kterého bylo umělecké dílo „abstraktní 
realitou, které vyžaduje, aby bylo vytvořeno z vynalezených prvků,“ a které funguje 
jako organismus. „Je opravdové štěstí vnímat barvy a krášlit si jimi život. Neboť 
vnímajíce jejich různost, máme o hodnotu více v souboru svých zážitků, možnost 
zkrášlit chromaticky své myšlenky a city. (…) Ale naopak máme jen pocit, chceme-li 
hodnotit dojmový charakter barev. Co zbývá při vyšetřování jejich skutečného 
charakteru, nehledíme-li například ke konturám a různému umístění, kdy barvy jsou 
většinou pouhými přívlastky? (…) Prvotní dojem barvy je obyčejně doprovázen 
reakcemi, následnými reflexy, které ihned vyvolají doplňkový odstín. (…) Prvotní 
dojem je takto snadno směšován s pocity kontrastů. (…) Barva je pro malíře něčím 
víc než pouhým přívlastkem plastických útvarů (…)“ Právě Kupkova barevnost se 
zdá být v souladu s přírodou, a ve srovnání se směry, které ještě nejsou na cestě od 
realistického zobrazování k abstrakci tak daleko, jí odpovídá na daleko více rovinách 
než třeba barevnost fauvistů, futuristů a kubistů, kteří ji buď omezili, nebo ji dali jinou 
funkci. „ (…) Ostatně sami malíři usilujíc přiblížit se přírodě byli nuceni chápat se 
barev, které podporovaly optickou iluzi zobrazených předmětů, anebo je malovali 
víceméně libovolně, jsouce vedeni osobní vizí, svým temperamentem nebo cítěním. 
Takto se kolorace věcí (…) vymanila ze své primitivní popisné funkce a stala se 
především prostředníkem stupňování výrazu nebo alespoň kombinovaných vjemů. 
Malíři, přestože vidí barvy věcí v přírodě jako logický důsledek každého organického 
útvaru, dosáhli zamýšleného výsledku tím, že je lokalizovali podle konstruktivních 
požadavků svého díla. Toto umístnění provedené buď za účelem podobného dojmu, 
nebo subjektivní až k hranicím pochopitelného, uvedlo malíře, nejzamilovanější do 
přírody a nejvíce ji uctívající, do sporu s ní. Estetika barev není v umění táž jako 
v přírodě: obě se značně liší.“40 
 
Hledání paralel mezi různými sférami umění, i v rámci jednotlivých sfér umění 
výtvarného nebo mezi jednotlivými výrazovými prostředky, je velmi časté jak u 
teoretiků tak i samotných umělců. Gris spatřuje takovou analogii mezi barvou a 
tvarem a mezi valérem barvy a rozměrem tvaru. Barvy mohou být zářivější a 
temnější, stejně jako tvary expanzivnější a koncentrovanější. Samotná barva má pak 
podle Grise dvě hlavní vlastnosti – kvalitu a intenzitu. „ (…) Kubismus vychází vždy 
z reality a tu koneckonců také vždy zobrazuje, ať už je její rozeznání sebevíc 
nemožné, abstraktní jsou jen jednotlivé prvky“41. Jeho práce s barvou má ale 
k abstraktnímu pojetí barvy poměrně blízko. Usiluje o nepředstírající barvu a lokální 
tón, což vede k imitování materiálů a později jejich použití v kolážích. Některá 
syntetická díla pracují jen s odstíny a valéry barvy, stejně jako i analytický kubismus 
nerespektuje stínování barev a jejich realistickou předlohu. V syntetickém kubismu, 

                                                 
39 podle knihy Vančátových, Výtvarné možnosti vizuálního studia skutečnosti, Praha, vyd. Středočeské 
krajské kulturní středisko, 1978 
40 František Kupka, Tvoření v umění výtvarném, Praha, nakl. Brody, 1999 
41 podle Karla Ruhrberga, Umění 20. století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / 
Slovart, 2004 
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který i s tvary zachází ještě svévolněji, když je skládá zpět do sebe bez ohledu na 
vnější skutečnost, je přístup k barvě ještě umocněn omezením palety, ke kterému se 
umění ve svém vývoji vždy v jistých intervalech vrací. Právě omezení barevnosti má 
také ústřední roli v české poválečné abstrakci a dochází k němu vždy, pokud je 
intenzivně rozvíjena jiná část výtvarnosti; specifikem české tvorby je, že je právě 
omezení barevnosti považováno za zásadní záměr, aniž by se tak měl upřednostnit 
jiný prostředek. Tlumené a tónované barvy rozčilovaly futuristy, jejichž programem 
bylo se jich zbavit, stejně jako „šedivých a hnědých tónů a všech špinavých barev.“42 
 
V práci abstraktních umělců jako je Kandinský, Klee, Mondrian a spol. je vidět různý 
přístup k barvám v různém období a víceméně vždy alespoň po určitou dobu 
používají barvy, které pak teoretici mohou označit za pro toho či onoho typické. Podle 
Kandinského se může „i povrchní dojem z barvy vyvinout ve skutečný zážitek“, 
protože „barva je prostředek bezprostředního působení na duši.“43 Černá barva je pro 
něj skličující a negativní, „má zvuk nicoty bez možností“, bílá ho „pronásleduje“ 44, ale 
přesto s ní později začíná pracovat. Barvy jsou pro něj zásadními prvky vizuálního 
umění a sám jejich významy velice pečlivě interpretuje, často v souvislosti s příměry 
k hudbě, ale podstatou tvorby pro něj je organizace prostoru. „ (…) Určitá barva 
působnost jedné formy podtrhuje a jiné otupuje. Ostré barvy rozeznějí své vlastnosti 
silněji ve špičatých formách. Barvy tíhnoucí do hloubky podpoří svůj účin kulatou 
formou. Je samozřejmé, že jiné barvy v téže formě nemusí působit ‚neharmonicky‘, 
ale jako nová možnost. A protože počet barev a forem je nekonečný, jsou také 
kombinace nekonečné a právě tak i účinky.“45 
 
Co se týče Kleea, jeho názor je, že barva je jednou z nejvýraznějších složek 
působení díla. Při prvním pohledu na umělecké dílo podle něj nejprve zaujmou „více 
nebo méně ohraničené formální prvky, jako linie, světlost nebo tmavost tónu a barva. 
(…) Poněkud jiný charakter mají tonality, či jinak řečeno světlost nebo tmavost tónů, 
odstupňování mezi černou a bílou. Tyto stupně lze vzájemně vyvažovat. (…) Za třetí 
se pak objevují barvy, které je opět třeba jinak charakterizovat. (…) Barva je za prvé 
kvalita. Za druhé je váha, neboť nemá jen barevnou hodnotu, ale též světelnost. Za 
třetí je také míra, neboť mimo uvedené hodnoty má rozprostranění a ohraničení, tedy 
své měřitelné hodnoty. (…)“46 
 
Geometrická abstrakce neoplasticismu barevnou škálu omezila, protože podle 
Mondriana „ (…) co možná nejčistší barva vyjadřuje v malířství abstrakci přírodní 
barvy. Také tři čisté základní barvy (červená, žlutá, modrá) mají dosud cosi 
z přírodních barev a musí být uvedeny v protiklad ke třem nebarvám (bílá, černá, 
šedá), neboť se nemá využívat přirozených harmonických vztahů barev, protože 
čisté tvoření není ‚dekorace‘. Úsilí o skoncování se vším přirozeným uvádí pak tyto tři 
barvy v jiné souvislosti dimenzí a sil a dává jim jinou schopnost znění, pro něž bylo 
by lépe užívat termín tvoření rovnováhy než slovo harmonie.“47 „Přes svůj ‚niterně 
                                                 
42 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
43 Kandinský v Über das Gestige in der Kunst podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
44 podle knihy Johna Goldinga, Cesty k abstraktnímu umění, Brno, nakl. Barrister & Principal, 2003 
45 Vasilij Kandinský, Bod, Linie a Plocha, Praha, nakl. Triáda, 2000   
46 Klee v Über die moderne Kunst podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, 
nakl. Odeon, 1989 
47 Mondrian v Neue Gestaltung podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, 
nakl. Odeon, 1989 
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zaměřený‘ plastický výraz zůstává neoplasticismus malířstvím. Jeho vyjadřovacím 
prostředkem je čistá, přesně určená barevná plocha jako ekvivalent povrchu obrazů, 
to znamená: barva zůstává plochou v ploše. Není zeslabována podle modulací formy 
a působí proto silněji než při užití morfoplastické metody. Protikladem barvy je 
nebarva…“48 
 
Stejně tak Malevič formuluje zásady použití barev v suprematismu: „Suprematismus 
představuje určitý systém, jímž se barva vzdává dosavadního dlouhého vývoje 
barevné kultury. Malířství vzniklo z barevných míšení, která estetickou přezrálostí 
dospěla k chaotičnosti; i velcí malíři chápali předmět jako pramen inspirace. Já jsem 
učinil zkušenost, že čím více se blížíme vlastnímu smyslu malířství, tím více ztrácejí 
předměty své původní formy a podřizují se jinému pořádku, který odpovídá zákonům 
malířství. Bylo mi jasné, že je třeba bezprostředně vyjádřit čisté barevné plochy, které 
odpovídají ryze malířským formám, a dále, že barva musí dospět k podstatě 
nezávislé na míšení – k podstatě, která odpovídá nezávislému individuu 
v kolektivním systému… Suprematismus vzniká v prvním stadiu z čistě filozofického, 
barvy si vědomého pocitu, v druhém stadiu se objevuje vhodná forma. (…) 
Suprematistickým filozofickým myšlením barvou se prokázalo, že vůle může 
uskutečnit tvůrčí systém, podaří-li se malíři osvobodit se od předmětu; ale dokud to 
neučiní, zůstává jeho vůle připoutána k předmětným formám. Všechno, co vnímáme, 
jsou barevné hmoty proměněné v plochy a tělesa (…).“49 
 
Potřebu interpretovat použitou barevnost nebo formulovat její novou koncepci je u 
umělců abstrakce velmi zásadní, protože barva je nositelem sdělení, nikoliv námět 
nebo výjev. Stejně tak formulují i zákonitosti, které mají být obecné, nikoli 
charakteristické pro jejich specifické vnímání barev nebo nakládání s nimi. Například 
El Lisickij vyjmenovává elementy barvy: „Jedná se o nelomenou barvu, tedy nikoliv o 
valér a rovněž nikoliv o tón, které jsou vlastní samému materiálu, nýbrž o barvu, která 
usiluje o direktní fyziologickou působivost. Červeň, maximální pulsace, bílá, barva 
hygieny a prostoru. Čerň, ničící objemy.“50 
 
V německé poválečné abstrakci podle Ruhrberga „(…) barva už není chápána jako 
výrazový prostředek, ale jako autonomní podstata obrazu, která určuje také 
neperspektivní prostorovost.“51 Jeden z představitelů francouzského pokusu o 
znovuvytvoření národního výtvarného projevu spojovaného s francií a Paříží, 
Bazaine, nepracuje podle předem stanoveného plánu, při malování sleduje inspiraci 
sebou samým, vychází přitom vždy z barvy, která pro něho obsahuje jak 
atmosferické hodnoty52, tak hodnoty vytvářející prostor. Základem Estévových prací 
jsou zase reálné optické zážitky. Viditelný svět je zpřítomněn jako vzpomínka 
(impresionistická inspirace) a skutečnost je kompozičně uspořádána jako barevné 
plochy, pole a tahy. Na významných dílech Pollocka funguje rovnováha mezi různými 

                                                 
48 Mondrian v Allgemeine Prinzipien des Neo-Plasticismus podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky 
moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
49 Malevič v Über den Suprematismus  podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, 
Praha, nakl. Odeon, 1989 
50 El Lisický v Prounenraum, podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. 
Odeon, 1989 
51 podle Karla Ruhrberga, Umění 20. století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / 
Slovart, 2004 
52 atmosferický dojem má původ v impresionismu 
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konfiguracemi barvy. Ty tak vyvolávají rytmus přírody a vlastní sílu sebe sama v 
rámci celku. 
 
 
 
uvnitř  
 
Čeští informelní umělci zpočátku často malovali světlé, bílo-šedo-béžové nebo jinak 
světle odstíněné obrazy s nepravidelnými plochami, které tou dobou v evropském 
měřítku naprosto nebyly aktuální. Teprve časem se propracovávali 
k strukturovanějším a texturně zajímavým dílům, která jsou pro informel 
charakteristická. Právě Primus je označuje za struktury často i tehdy, jedná-li se o 
díla s mnohovrstevnou texturou barvy a co se týče uspořádání jednotlivých prvků 
díla, strukturní úroveň jim chybí. Texturálnost je často intuitivní, dekorativní, rozhodně 
ale ve většině případů není předem promyšleným systémem celku a jeho částí. 
 
Díla Málka, Valenty, Berana a Nešlehy jsou jen těžko rozeznatelná, mají sice trochu 
odlišné struktury, ale to, podle čeho je může „odborník“ rozlišit, je podle Primuse 
barva. Odstíny hnědé (kterou používají téměř všichni) se trochu liší, pod ní ale 
prosvítá různý materiál, barva a její textura.  
 
Nešleha nebyl jeden z účastníků Konfrontací, přestože do okruhu Koblasy, Málka a 
spol. patřil. Také on nikdy nepřestal bojovat s figurálními prvky a motivy krajiny, 
stejně jako většina ostatních příslušníků informelu v Čechách. 
  
Valenta díla zpracovává jako koláže, na plátno lepí látky, do barvy vmíchává písek, 
barvu samotnou omezuje na okrové pískové odstíny. Postupně dospěl k vytváření 
„tkání“, abstrakcí s organickým motivem a ty si podle Primuse zachovávají 
meditativní charakter.   
 
Puchnarová vpracovává do svých pláten hodnoty minulosti a spirituality sítí čar a 
kruhů, které vystupují ze světlejších a tmavších částí hnědé plochy. Její díla mají 
podle Primuse takový přesah vnitřní úrovně autora, že se nezdají omezovat na reflexi  
českého prostředí té doby nebo snahu o tom vypovídat. To říká i o dílech Sýkory 
nebo Fuky, která i když jim byly takové obsahy podsouvány, neodráží vnější, ale spíš 
vnitřní situaci autora, která vnější dění přesahuje.  

 

intermezzo: monochromnost díla a textura barvy 
 
Při porovnání barevnosti je zjevné, že nebyla až tak ojedinělá, jak se chce soudobá 
kritika tvářit, ani tak originální, jak by se zřejmě rádi tvářili čeští informelisté. Při 
porovnání děl Jana Koblasy, Jiřího Balcara a Zdeňka Berana čistě co do povahy 
barvy s díly Američana ruského původu Marka Rothka, Itala Alberta Burriho a 
Španěla Antonia Tàpiese, která pochází z období 50. a 60. let 20.století je patrné, že 
nakládání s barvou nebylo co se týče monochromnosti díla, nebo omezenosti 
barevné škály, vzácnou záležitostí. Je možné, že z hlediska psychologie umění by se 
daly vysledovat podobnosti v původu takového nakládání s barvou, podstatné ale je, 
že vychází z rysů umělecké osobnosti spíš než jen a pouze z prostředí.  
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Strukturovaná (i když i Primus často zaměňuje strukturovanost s pouhou texturností 
barvy) tmavá barevnost obrazů je interpretovaná jako existencialismus, pesimismus 
a beznaděj. Dává se do vazby s ideologií. Funguje ale napříč zeměmi a dá se tedy 
považovat za přirozený vývoj prozkoumávání monochromní barevnosti v této fázi 
abstrakce. Primus pro díla Berana a Málka (a navíc také pro díla Zbyška Siona a 
Aleše Veselého) používá termín „materiálová antimalba“, jejímž tématem je podle 
Mahuleny Nešlehové „zpochybňování všech hodnot a hledání odpovědí na 
nejzákladnější otázky“53.  
 
Stejně jako Burri používají Beran a Málek rozpadající se vrstvená plátna a spojují 
zdánlivě nespojitelné látky, čímž vytváří strukturovaný povrch. Zatímco u Burriho je 
postup narušování a vrstvení plátna odrazem energie války a poválečné situace, u 
českých umělců představuje „destruktivní charakter“ podle Primuse spíš apatii na 
úrovni jednotlivce i společnosti. Motiv poničenosti pochází z věčné inspirace českého 
informelu – opadající omítky a rozpadajících se zdí pod ní. „Nemůžeme však 
ignorovat ani další možnou významovou rovinu, totiž politicko-společenskou 
metaforu, srovnání rozkladu omítek se stavem české společnosti. Společnosti, která 
už dávno nic nerestaurovala (…) a nechávala svět kolem sebe napospas běhu 
času.“54  
 
 

 Zdeněk Beran, Objekt, 1961 
 

 Antonín Málek, bez názvu, 1961 
 

                                                 
53 Nešlehová v Poselství jiného výrazu, podle katalogu Zdeňka Primuse, Umění je abstrakce, Česká 
vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
54 Zdeněk Primus, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
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 Jan Koblasa, Finis teraeI., 1961 
 

 Jiří Valenta, Koláž A, 1960 
 

 Dana Puchnarová, Zápis myšleného, 1963 
 

 Alberto Burri, Kompozice, 1956 
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 Antoni Tàpies, Kaligrafie, 1964 
 
 

 
intermezzo: písmo a znak na pozadí gestické malby 
 
Kotíkovo plošné pojetí geometricky členěného obrazu a expresivní barevnost časem 
ustupuje bílým a černým obrazům s neuspořádanými pravidelně rozloženými 
spletenci, což ukazuje na vliv Wolse a Vedovy. V některých obrazech Kotíka jsou i 
kaligrafické ambice, používá nejen znaky a písmena ale i celá slova. Podklad je 
šedobílý, ale gesticky pojatý, Primus to označuje za „přirozenou eruptivní gestiku“. 
Slovo vepsané do obrazu mu má dílu dodávat další rozměr, posunout jeho význam. 
Kotíkovým slovy jsou: skála, láska, amor, ne. Písmena pojatá jako znak mají jinou 
funkci, než v kubismu, který je použil pro zdůraznění negace iluze, nebo dadaismu, 
kde měla významotvornou funkci. 
 
Velmi podobný je jeho projev Američanovi Twomblymu, který pracoval nezávisle na 
amerických abstraktních expresionistech, a zapojoval do obrazů podvědomí a jazyk.   
Technika Miroslava Šnajdra byla naprosto svébytná. Na jeho dílech s ním 
spolupracoval jeho malý syn, který ryl hřebíkem do nezaschlé barvy, a Šnajdr potom 
jen obtahoval a dobarvoval. Zatímco ostatní díla takového stylu spontánnost jen 
napodobují u Šnajdra se o ní nedá pochybovat. 
 
Písmena dostává do svých pláten i Jiří Balcar, který s abstrakcí experimentoval jen 
velmi krátkou dobu, stejně jako Jan Kubíček. Jeho písmena nemají formální význam, 
jako je tomu u Kotíka, ale tlumočí absurditu a nepochopitelnost systému. Primus 
označuje jeho postup za paralelní literárnímu postupu Franze Kafky, „…občan Jiří 
Balcar, poučen vlastní zkušeností, využil znalosti systému, ve kterém žil, a jako 
umělec odhalujícím způsobem podává zprávu o jeho pravé tváři.“55  
 
 

                                                 
55 Zdeněk Primus, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
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 Jan Kotík, Písmo, 1962-3 
 

  Cy Twombly, Leda a labuť, 1962 
 

 Mark Tobey, Bílý pohyb, 1957 
 

 Miroslav Šnajdr, Tabule hry, 1967 
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Písmena56, se objevují také v obraze-objektu Vladimíra Fuky. Slova jsou v angličtině 
a vytržena z různých kontextů. Podle Primuse to možná ukazuje rozpor mezi vnitřním 
a vnějším světem. Fuka poměrně dost cestoval a Primus jeho díla interpretuje jako 
jakýsi vnitřní dialog mezi děním západního a socialistického tábora. 
 

 Vladimír Fuka, Invaze slov, 1968 
 
 

 
 
 
 
interpretace57 
 
Bohuslav Černý o Janu Koblasovi a Mikuláši Medkovi pro Kulturní tvorbu, 196358: 
 
 

„V Teplicích právě končí výstava, kterou nelze obejít mlčením. Chápu, že většina 
kritiků zrozpačitěla, protože psát o Mikuláši Medkovi a Janu Koblasovi se může 
zdát z oficiálního hlediska nežádoucí. Avšak faktem, který nikdo nepopře, je 
skutečnost, že právě tato výstava měla daleko největší návštěvnost z podniků 
tohoto druhu na českém severu v poslední dově. A že sem jezdili zdaleka, ba až 
z Prahy – a ne z recese, snobství nebo z touhy po exkluzivitě. Má to své příčiny. O 
nefigurativním umění se u nás „zasvěceně“ hovoří, ale nikdo ho nezná. Kdo neměl 
možnost vidět ucelenější soubory venku, byl odkázán v podstatě na jednoznačnou 
negaci abstrakce, spočívající zpravidla v neschopnosti rozeznat zrno od plév, 
pochopit, že umění může být jen dobré či špatné. A nyní Tepličtí vystavili dva 
z mladých, kteří (…) jdou nesporně proti ztrnulosti i konvenci a hledají po svém.  
Jaké to jejich hledání je, na to nejsou samozřejmě názory jednoznačné. (…) Trapné 
a nebezpečné je však, jak daleko zašel ve svém psaní teplický týdeník Směr. 
Obžaloval zcela v intencích falešného směšování pojmů – v ideologické oblasti tak 
nebezpečného – oba vystavující z narkomanie, válečného šílenství a označil je div 
ne za osnovatele hrůz, beznaděje a utrpení, za vyznavače filosofie traumat a šoků. 
A přitom jasně vidíte, (…) že tu jste svědky seriózního a každým coulem 
malířského vyjádření, nových pocitů, které chtě nechtě mají co dělat s naši dobou, 
s naším životem. (…)  
V tom jsou ty potíže, které se konec konců vyskytují vždy znovu a znovu, když se 
v umění objevuje nová kvalita – že soudci obcházejí obraz, snaží se jej 
přeslabikovat, analyzovat  a rozpitvat každou jeho částečku – a pokud se jim to 
nepodaří, jsou nesmiřitelní ve svých odsudcích. Ale ono je zapotřebí volit poněkud 
jiný přístup, do takového obrazu je třeba se vcítit, emocionálně se ho chopit, prožít 

                                                 
56
 i když na obrázku jsou kvůli malému formátu nerozeznatelná… 

57 část interpretace se v rámci části „uvnitř“ věnuje dobovému hodnocení autorů, kteří byli uvedeni 
v dané části nebo intermezzu, srovnávajícím jejich díla s díly světovými. Neomezují se tedy na 
hodnocení daného obrazového prostředu, ale zabývají se autorem nebo autory jako takovými. Jejich 
funkce je pouze doplňující.   
58 článek Blahoslava Černého, Výtvarnictví, Časopis Kulturní tvorba, č. 35/I, roč. 1963 
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všechno, co poskytuje, strukturu, barevnou skladbu, neochudit se o prožitkový 
proces, který tolik obohacuje náš duševní svět. nepochybuji o to, že mnoho lidí se 
dívá na Medka i Koblasu v upřímném ustrnutí, jak je možné něco podobného tvořit, 
když to nedává žádnou figuru. (…) 
Ke Koblasovým obrazům mám výhrady. Postrádají ono vnitřní napětí tak příznačné 
např. pro Medka, jsu jaksi povrchnější a ne tolik vyvážené v struktuře i barvě. (…) 
Teplický počin by rozhodně neměl zůstat opuštěnou vlaštovkou. Administrativními 
opatřeními nelze korigovat rozvoj umělecké tvorby. A to naše společnost nechce. 
Boj o nové musí být sveden čestně na kolbišti, kam sice nebudeme pouštět 
neumění nebo zrůdy, ale kde nicméně musí mít své místo každý vážný umělecky 
odpovědný pokus (…)“  

 
 

 Mikuláš Medek, Kříž ze železa, 1961 
 

 Jan Koblasa, Základy geometrie, 1960 
 
 

 

Jiří Padrta o Janu Kotíkovi pro Kulturní tvorbu, 196559: 
 
„ (…) Kotíkovy obrazy jsme viděli za posledních 10 let jen dvakrát, na souborných 
výstavách v Praze a jednou v Liberci. (…) 
Již po řadu let patří Kotík k nejživějším osobnostem našeho mění. Jako jeden 
z mála neztratil nikdy logickou souvislost své tvorby, která prošla složitým, avšak 
charakterním vývojem, schopným v každé své fázi obstát v náročných 
souvislostech našeho i světového malířství. Na dlouhé, více než pětadvacetileté 
dráze tohoto vývoje vyrovnal se Kotík s řadou aktuálních dobových podnětů, od 
osobitě zažitých vlivů pozdního kubismu, přes abstraktní expresionismus, 
gestuální písmo, kaligrafii, až k impulsům dnešní Nové věcnosti, objektu, koláže a 
geometrického umění. Všechny tyto myšlenky jsou v jeho práci asimilovány, 
vsazeny do organismu díla, které jako celek představuje slet výrazně osobních 
tvořivých reakcí na dění v poválečném světovém umění. Tato myšlenková aktivita 
měla u nás v minulosti svůj význam. Byly doby, kdy jako jedna z mála udržovala na 
vysoké úrovni kulturu moderní malířské formy a výrazu – tradici oné malířské 
inteligence, kterou vulgaristické nálady 50. let tak často vinily z formalismu. To je 
ale jen jedna stránka Kotíkova postoje. Jakkoli byla důležitá svým vlivem na okolí, 
často nepřiznávaným a zcizovaný, pro skutečný smysl díla je spíše vnější.  
Neboť Kotík především metodicky budoval svůj myšlenkový a citový svět – postoj 
člověka a umělce k současnému světu. Je to svět komplikovaný, plný 
dynamického dění a proměn. (…) 
Z jeho malby (…) mizí po roce 1956 většina odkazů na názornou skutečnost. 
Předchozí svět se nyní mění ve svébytný vesmír, v němž je místo pro dění daleko 
rozlehlejšího řádu, než je smyslově názorné, pro bytí mnohem univerzálnější, než 
je lidské. (…) nový druh náznakové a symbolické malby je výraznější, jednodušší, 

                                                 
59 článek Jiřího Padrty, Pohled zpátky, Časopis Kulturní tvorba, č. 35/III, roč. 1965 
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sevřenější a slohově čistší než předchozí. Ale opět není ‚čistě abstraktní‘. Kotík 
nikdy nemaluje jen čirá vzrušení, svalovou energii či pohyb artefaktu, jako oni 
abstraktní malíři gesta, s nimiž jinak souvisí svým písmem. Jeho imaginace je vždy 
tím, čím oním způsobem tématická. Rozmarná, hravá, lyrická, ironická, 
anekdotická – jiskří, jakoby elektrizována neklidem. Její pohyby sleduje malířská 
myšlenka, rychlá, výbojná a přesná. Podstupuje vždy znovu bez konce 
dobrodružství nekonečných proměn.  
Jan Kotík je dnes zralou osobností. Má za sebou dílo, jehož minulost i přítomnost 
je umělecky závažná a v našich poměrech důležitá. Bude třeba je už jednou 
konečně vystavit v úplnosti v Praze.“ 

 
 
Jiří Padrta o Vladimíru Fukovi pro Kulturní tvorbu, 196460: 
  

„Vladimír Fuka představil veřejnosti dosud neznámou část své práce. Jsou to 
obrazy a prostorové objekty souhrnně nazvané Labyrinty a partitury. Myšlenka, 
která je podkládá, má velmi vzdálenou tradici, ale i zcela současné oprávnění. (…) 
(…) tradičnímu obrazu světa – věčné hádanky, přiřadila moderní doba jako 
protějšek představu labyrintu lidského nitra, zmítaného protikladnými silami, 
deformovaného zvláštními tlaky, uvrženého do nesmírného bludiště civilizačních 
funkcí a vztahů, odcizovaného vnější i vnitřní realitě, avšak přesto doufajícího a 
zápasícího o lidský smysl života. Vize Kafkova Zámku, Procesu, her Beckettových 
a Ionescových obsahují podobnou myšlenku. Vyjadřují ji v dnešním světě zároveň 
desítky malířů, kteří se inspirují chaosem vztahů, do nichž zapředla lidstvo 
moderní technika se svými civilizačními mechanismy byrokracie, statistiky, režimy 
sériové výroby, reklamy a propagandy, se svými grafy, počítači, automaty, 
návěstími, výstrahami a signály. Někteří z těchto umělců vyslovují ve svých 
obrazech a sochách svíravý pocit úzkosti z agresivity tohoto umělého světa. 
Současně žijí jejich díla vzrušením z dobrodružství jeho poznávání a pronikání, 
které má platnost zápasu o lidskou svobodu, za plné, neodcizené bytí člověka. 
Podobný smysl můžeme najít také v těchto pracích Fukových. Většina z nich je 
inspirována útržky banální skutečnosti, se kterou přichází dnešní člověk běžně do 
styku: tištěnými schématy jízdních řádů, zeměpisných map, grafů, orientačních 
znamení, vědeckými záznamy, mikofotografií apod. Ale i partiturami, které tvoří 
druhý Fukův cyklus. Osnovami, do nichž hudebník rozepisuje noty pro nástroje 
orchestru. Podle kterých se rytmicky rozžíhají systémy návěstí, světla neónů a 
semaforů. Podle nichž kolují v nás samých energetické impulsy rozsvěcující 
signály vzrušení a dojetí. To vše je ale jen jedna významová vrstva výtvarných 
pdonětů, které často dávají jen počáteční pohyb malířově představě. Výsledná 
realizace se zpravidla rodí teprve z jejich násobených ozvěn v umělcově vědomí. 
Jejich smysl je metaforický a symbolický: vize lidského života jako cesty po 
drahách určovaných chaotickým jízdním řádem, s křižovatkami setkání, 
s výhybkami, s přímými i slepými směry;;;; mapy neznámých pevnin světa a lidského 
nitra, graf nervového systému, schéma ostřelování naší psychiky informacemi. A 
posléze vůbec protiklad chaosu a řádu, události a klidu. Vpádu labyrintu úzkosti, 
smutku, radosti, násilí, hluku, dne, noci do prázdného prostoru ticha bez času a 
tvaru. 
Vladimír Fuka vyjadřuje takové myšlenky a představy výtvarnou řečí neobyčejně 
střídmou a jasně artikulovanou. Jejím východiskem je zpravidla ostře vyříznutý, či 
narýsovaný, nepředmětný grafický znak. Seskupením několika takových 
znakových prvků vzniká rytmus čar, ploch, směrů a drah – jakýsi nepravidelný 
ornament. Ten tvoří centrum vzruchu a dění na prázdné ploše obrazu, či na 
pravidelné linkované osnově. Dlouholetá zkušenost grafika dovolila Fukovi 
rozvinout tento zvláštní druh geometrie či spíše kaligrafie na velmi osobní malířský 
projev. Autor se jím dost výrazně liší od běžných typů našeho dnešního 
výtvarného myšlení či od konvenčních malířských a sochařských metod. Fuka se 
svou prací řadí k té části dnešní světové tvorby, která hledá nesnadná východiska 
z ‚labyrintu‘, do něhož uvedly část exitujících výtvarných jazyků některé důsledky 
půlstoleté tradice evropského moderního umění.“ 

 
 
 

                                                 
60 článek Jiřího Padrty, Labyrinty a partitury, Časopis Kulturní tvorba, č. 23/II, roč. 1964 
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 Vladimír Fuka, Partitura tištěného labyrintu I., 1963 
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KOMPOZICE VS. STRUKTURA 
 
Kompozice nebo struktura výtvarného díla je uspořádání jeho vizuálních částí podle 
významového, obsahového nebo funkčního záměru. Kompozice odráží dobu vzniku 
díla (hieratická, středová, diagonální..), je částečně podmíněná tradicí, ale vyvíjí se 
na základě nových poznatků i záměrů zobrazení. Respektuje konstruktivní postupy, 
výrazové složky, symbolismus… a podle toho se proměňuje nejen s vývojem, ale 
také úmyslem konkrétního uměleckého směru. „Kompoziční teorie je podstatnou 
složkou umělecké tvorby, třebaže je v tvůrčím procesu jen v různé míře vědomá; 
akademismus komponoval dílo s jasným výchozím záměrem…“ někdy ale není jasně 
dána, „přestože je v tvůrčím procesu její krystalizace řízena (Vlaminck, Picasso)“61.  
 
Klasická pojetí kompozice vypracovávala kompoziční schémata, která určila jakousi 
síť nebo rozvržení pro celý obraz (nebo stavbu). Podle dvou odlišných názorů je buď 
tato tendence odkoukána z přírody a jejích sklonů k ideálním řešením, nebo naopak 
vnucuje lidská potřeba harmonie přírodě podobná uspořádání. K demytizaci 
proporčních kánonů se přiklání i Dorfles, podle kterého se naše vnímání částečně 
podřizuje nějakým nevědomým, tušeným rytmům, proporcím a rovnováhám, stejně 
jako možnost, že vychází z naší estetické nebo fyziologické potřeby.   
 
Nejtradičnějším a nejjednodušším řešením kompozice je symetrie, ta ale byla 
odsouzena k zastaralosti už v období baroka, kdy dochází k příklonu k asymetrii. 
Umělci dodáním nerovnováhy diagonální kompozicí vnášeli do obrazů pohyb, 
protože takové postupy jim umožňovaly směřovat divákovu pozornost a navodit 
dojem napětí z očekávaného dění. Jednoduchými kompozičními schématy spirály, 
vějíře nebo násobených schémat tak dokázali manipulovat nejen pohled ale i 
vnímání obrazu. Tato velmi podstatná vlastnost kompozice se ale při přechodu 
uspořádání obrazů ke struktuře nijak nevytratila. Kompozice jako prostředek 
harmonizace obsahu uměleckého díla je ale ve 20. století už zastaralá. Přístup ke 
kompozici se mění a je proměňována tak, aby vedla k novým vjemům. Kompozici od 
20. století nahrazuje struktura. V abstrakci se stává hlavním principem organizace 
uspořádání obrazu. Tento přístup je určen vzájemnými vztahy prvků, a může být 
pravidelná a stejnorodá stejně jako nepravidelná a nestejnorodá. Prolínání struktury 
a kompozice je patrné už v impresionismu, zásadním principem se ale struktura stala 
v kubismu a později v abstrakci. Dá se říci, že kompozice přenáší na plátno vztahy 
prvků vnější skutečnosti, zatímco struktura uvádí do vztahů prvky zobrazené, které 
nemusí s vnější realitou nijak souviset. Tyto vzájemné vztahy elementů struktury jsou 
stejně jako elementy nebo dílčí struktury stavebním prvkem strukturálně pojatého 
díla. Zatímco kompozice je univerzalistická, omezená na určitý počet prvků, kterými 
se zabývá vzhledem k jejich  umístění na ploše plátna, ve struktuře se uplatňuje, 
v souvislosti s reflektováním aktuální reality, velké množství prvků a jejich 
vzájemných vztahů. Tyto prvky zrovnoprávňuje protože podstatná je nutnost jejich 
uspořádání. Právě v tomto nakládání s elementem spočívá hlavní rozdíl mezi 
strukturou a kompozicí, které se tedy liší hlavně obsahově a co se postupu práce 
týče. 
 
 

                                                 
61 Jan Baleka, Výtvarné umění, Malířství, Sochařství, Grafika, výkladový slovník, Praha, nakl. 
Academia, 1997 



 40

venku 
 

Podle toho, jak se jednotliví umělci vyjadřují, se dá odhadovat, co je konstrukčním 
principem u uvedených autorů, jestli kompozice nebo struktura, a jak moc tedy 
vychází z reality nebo naopak nakolik je jejich myšlení ovlivněno abstraktním 
přístupem.  Podle Kupky „(…) základ, princip konstrukce tkví v několika velkých 
plánech.“62 Směrnicemi díla a jeho kompozice jsou ale linie.  
 
Podle El Lisického má být svět umění vytvořený umělci. Formy v něm mají být 
rytmicky členěny, pohybovat se nekonečnými prostory na různých rovinách, 
(vodorovně, svisle a diagonálně), prostory se mají křížit a stavět proti sobě.63 
 
Kandinský dospěl k abstrakci přes zkoumání vztahu postav ke krajině, později 
systému rozloženému do složitých barevných kompozic. 
 
Konstruktivismus a suprematismus odpovídají politické revolučnosti myšlení Ruska, 
svou podstatou jsou dynamické. V Ruském a umění východního bloku vůbec je 
konflikt mezi formalisty a aktivisty, zatímco v neoplasticismu a De Stijlu jsou reflexí 
„krajiny vytvořené řádem ducha jí ovládající64“. Znaky neoplasticismu jsou klid, 
harmonie a disciplína, které usilují o absolutní harmonizaci světa. Neoplasticismus je 
asketický a statický, omezený na kontrast horizontály a vertikály dovedený k harmonii 
kompozice i barevnosti. Umělci de Stijlu chtějí působit anonymně a neosobně, na 
meditační úrovni. Malířství neoplasticismu je přísně konstruované, racionální, 
neosobní, vychází z co nejjednodušších a nejdokonaljších plánů, tvarů a barev. 
Mondrianovu fascinaci geometrií zdůvodňuje Golding jeho touhou zobrazit 
nekonečno, proto používá i strukturu sítě linií, což je společně se specifickou 
barevností jeho tvůrčí vzorec, který bude v různých variacích obměňovat celý zbytek 
života. Slovy Mondriana: „V kompozici realizované v duchu čistého tvoření je 
neproměnné (duchovní) vyjádřeno prostředky univerzálního tvoření, totiž absolutními 
protiklady horizontál a vertikál, pravoúhle se protínajících a nebarevnými plochami 
(černá, bílá, šedá); nové tvoření využívá přitom proměnlivého (přírodního): to jsou 
rozmanité proporce, rytmus, poměr barev a vztah barvy k nebarvě.“65 Mezi 
všeobecné principy neoplasticismu patří omezení plastických prostředků pouze na 
„pravoúhou plochu nebo hranol, pokryté základními barvami (červená, modrá, 
žlutá)…“. Tyto výrazové prostředky je nutné vyrovnat, protože „ačkoliv se jednotlivě 
liší velikostí a barvou, mají přesto stejnou hodnotu. Rovnováha všeobecně vyžaduje 
větší rozlohu nebarev nebo prázdného prostoru a menší rozlohu barev nebo hmoty“. 
Právě takovou dualitu protikladů je potřeba vyjádřit kompozicí. Tímto vztahem 
protikladů se ustanoví konstantní rovnováha, která bude vyjádřena „přímou linií a 
hlavním protikladem“, dál ji budou ovlivňovat proporční vztahy a vyloučení symetrie. 
„V přírodě jsou vztahy zahaleny hmotou, projevující se jako přirozená forma, 
přirozená barva nebo přirozený tón. Tuto ‚morfoplastičnost‘ nevědomě sledovalo 
veškeré umění v minulosti. Proto bylo v minulosti umění ‚podle forem přírody‘. Dlouhá 
staletí vyjadřovalo malířství plastické vztahy přírodními formami a přírodními barvami, 

                                                 
62 František Kupka, Tvoření v umění výtvarném, Praha, nakl. Brody, 1999 
63 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
64 Karl Ruhrberg, Umění 20.století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / Slovart, 
2004 
65 Mondrian v Plastic Art and Pure Plastic Art podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
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až nyní… dospívá k plastickému vyjádření vlastních vztahů. Po staletí využívalo ke 
komponování přírodních forem a barev, až v současnosti se kompozice sama stává 
plastickým výrazem, obrazem.“ Díla vychází z předem pečlivě promyšlené a 
myšlenkovou konstrukcí dané kompozice plochy, vzájemných poměrů, barev i 
tvarovosti. „Rovnováhu dosaženou vyrovnáním přírody a ducha, univerzálního a 
individuálního, ženského a mužského, tuto rovnováhu jako všeobecný princip 
neoplasticismu je třeba uskutečnit nejen v umění, ale také v člověku samém a ve 
společnosti. A právě tu může vyrovnání mezi látkou a duchem vytvořit dosud 
neznámou harmonii... Neoplasticismus znamená přesný pořádek. Znamená právo a 
spravedlnost, neboť kompoziční vyrovnání plastických prostředků dává všem těmto 
prostředkům právo stejného uplatnění, ačkoliv se i nadále rozlišují. Rovnováha 
vzájemně si protiřečících a přitom se neutralizujících protikladů zdůrazňuje individua 
jako zvláštní jedinečné osobnosti, a tím vytváří budoucí společnost jako skutečnou 
jednotu.“ 66 
 
Nizozemci se orientovali v přísně ohraničené ploše. O naplnění záměru usilovali 
Rusové pohyblivou a Nizozemci statickou strukturou obrazu. Klee jako učitel 
Bauhausu formuloval svůj předmět analytické kreslení jako normativní, metodickou 
kompoziční nauku (bod a linie ve vztahu k ploše). Od rané expresivní zobrazivosti 
postupuje k poetické geometrii. 
 
Ve Francii v linii neoplasticismu pokračuje skupina Abstraction-Création, kam patří 
August Herbin nebo Angličan  Ben Nicholson a navazuje na něj i kinetismus,  
světelný realismus (skupina Zero – 60.léta) a op-art, Viktor Vasarely, nebo například 
color-field painting. 
 
Konstruktivismus má pokračování ve Východoevropské konstruktivistické skupině 
Blok. Rozvíjejí systém tzv. „mechanofaktury“, umění má být vyráběno podle 
strojových principů. Experimentuje se s výpočty, matematickými kompozicemi, 
sériovou metodou – rovnocennost barvy a linie, zrušení dualismu povrchu a 
prostorové formy v obrazu pojímaném jako jednotka. Jde často o emigranty 
z východního bloku, žijící v Berlíně nebo Paříži. 
 
Strukturální jsou díla ruse Poliakoffa, který vytváří grafické lineární sítě a volné 
symetrické barevné formy, které jsou vzájemně i se sítí samotnou vztahově 
propojeny. Tlumené ale intenzivní barvy působí kontrasně a celá kompozice rozvíjí 
kubistické a neoplasticistické principy, včetně omezenosti tvarů.   
Je otázkou nakolik vzniká kompozice nebo struktura záměrně jako ta či ona. 
V americkém abstraktním expresionismu vznikají díla, kde by se o přesném 
původním rozvržení dalo vzhledem k postupu tvůrčího procesu úspěšně pochybovat, 
a přesto jsou díla Tobeyho a Pollocka přesvědčivými strukturami. Samotný Pollock 
nesouhlasil se zdůrazňováním automatičnosti malby, která jakoby převálcovala 
formální pojetí struktury a respektování barvy a její textury.  
 
 
 

                                                 
66 Mondrian v Allgemaine Prinzipien des Neo-Plasticismus podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky 
moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
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uvnitř 
 
V Čechách byla práce se strukturou velmi podstatnou částí informelu. Vzhledem 
k zásadnosti inspirace čerpané z amerického abstraktního expresionismu, op-artu a 
dalších směrů je tedy v přístupu k strukturální konstrukci srovnatelná s dřívějšími i 
soudobými tendencemi venku.   
Narušená strukturovaná plocha, ke které český informel inspiroval Tàpies se ujala ale 
až v pozdějších dílech většiny autorů, zpočátku pracovali spíš s plochami než se 
strukturou. 
 
Právě tendencemi českého výtvarného umění, pracujícího se strukturou - založeného 
na „uplatnění nadpočetného množství elementů jako samonosného obrazového 
systému, v němž jsou vzájemné vztahy elementů nadřazeny (…) předem 
očekávaným celkům67“ se zabývala výstava Svět jak struktura – struktura jako obraz 
(duben 2003), uspořádána Jaroslavem Vančátem a Alešem Svobodou.   
 
 
 

intermezzo: srovnání kompozičních schémat  
 
Abstraktní obrazy Jana Koblasy naprosto přirozeně zapadají do evropské linie 
abstrakce pracující spíš s plochami než se strukturou, podobají se zejména dílům 
Alberse a Rothka. Primus k nim řadí i De Stäela a Nicholsona, u těch je ale 
kompozice asymetrická a členitější, není tak zjednodušená, ani tak geometrická, jako 
u ostatních zmíněných. S kouzlem čtverce přišel jako první Malevič, po určité období 
se mu výhradně věnoval Albers, který pracoval s přesnými výpočty poměrů a jejich 
vztahů. Albersova kompozice je matematická a ukazuje nedokonalost našeho 
zrakového vnímání. 
 
Minimální barevné rozvržení plochy, někdy přímo rozdělení plochy na nepravidelná 
jednobarevná pole je u něj podřízeno horizontálnímu obdélníkovému kompozičnímu 
principu. Teprve postupem času se přidává do monochromatických ploch vrásnění 
nebo práce se strukturovaným podkladem typu mokrý papír atd. Tato kompozice 
obdélníkových ploch ale nemá s českou variantou evropského informelu, ve kterém 
jde zejména o monochromatický celek různých strukturálních kvalit, nic společného. 
 
Koblasa stylem nejvíce odpovídá Rothkovi. Používá barevnost v odstínech téže 
barvy (hnědá červeň čtyř odstínů), hru s plochami a dochází i k simulaci oprýskané 
omítky, která je pro český informel naprosto typická- To je ale, co se 
charakteristických rysů týče, jediná zásadní podobnost. Jinak se Koblasa drží 
kompozičního schématu pravoúhlých ploch a jejich odstíněné monochromnosti.  
 
 

                                                 
67 Jaroslav Vančát v katalogu Svět jako struktura, struktura jako obraz, vyd. Galerie Klatovy / Klenová, 
2003 
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 Mark Rothko, Červený monochrom, 1957 
 

 Kazimír Malevič, Červený čtverec, 1915 
 

 Josef Albers, Variace na téma pocta čtverci, 1965  
 

 Jan Koblasa, bez názvu, 1958 
 
  
 
 

intermezzo: struktura ve vrstvách 
 
S mnoha vrstvami utvářejícími kompozici pracovali Francouz Dubuffet, Ital Burri a Brit 
Nicholson. Wolsova díla mají, i přesto, že vznikají bez předem daného postupu, 
složitou strukturu. Uplatňují se tu linie, vrstvení, vystupující textura barvy. I když tato 
díla mají zásadní vliv na vývoj abstrakce v 50. letech, ti, které ovlivnila, jejich energii, 
strukturám ani umělecké svébytnosti nedosahují   
 
Oproti tomu díla Pavly Mautnerové jsou předem promyšlená a výtvarně 
propracovaná a naprosto nespontánní. Tématika, patrná i ze samotného názvu jejího 
díla, je společná pro řadu českých autorů. Primus k tomu říká: „Do jisté míry je 
možno chápat nábožensky motivované umění jako protest a opravdu bylo dost lidí, 
kteří se projevovali jako věřící především v době totality a už ne tolik po převratu 
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1989.“68 Znovu je tu snaha prosadit v abstraktním díle jasnou symboliku, kterou jiní 
do děl vnášeli maskovanými figurálními motivy.  
 
Ovčáček používá techniku propalování, která připomíná Burriho postupy. Jeho díla 
jsou lettristická, písmo tu funguje jako grafický prvek, který dotváří koláž.  
 

 Eduard Ovčáček, bez názvu, 1964 
 

 Pavla Mautnerová, Veroničina rouška, 1962 
 

 Alberto Burri, bez názvu, 1953 
 

 Wols, Malba, 1944-45 
 

                                                 
68 Zdeněk Primus, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
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 Jean Dubuffet, Porte Paysanne, 1957 
 

 Ben Nicholson, Urbino, 1969 
 
 
 
 

intermezzo: struktura informelu, struktura op-artu 
 
„Jakmile jsem zavřel dveře svého ateliéru, neexistovala ani oficiální ani politická 
kultura, ani totalitní stát.“ 

Zdeněk Sýkora69 
 
Informel v některých ohledech vznikal v podobném prostředí, ale z naprosto jiné 
inspirace než op-art. Přesto pravidelné struktury, které pracují s objemem a sítí, 
připomínají hru op-artu se zrakem a vnímáním diváka. Vznikají tu díla, která se 
nedají přímo řadit k informelu nebo tašismu, řadí se tam ale jejich autoři.  
 
Janošek se sice od informelu pod vlivem pop-artu vrátil k abstrakci, ale toto jeho dílo 
je jakousi syntézou strukturálního podkladu, který je základnou české tvorby tohoto 
období a pravidelně se opakujícího elementu, se kterým pracuje Sýkora. Sýkora byl 
často přirovnáván k maďarskému op-artovému umělci, Vasarelymu, z čehož se moc 
neradoval. Vasarelyho díla jsou totiž ve srovnání se Sýkorovými strukturami, 
propočítávajícími vztahy jednotlivých prvků a jejich vazeb, daleko jednoduššími, 
s geometrií si hrajícími kompozicemi.  
 

                                                 
69 podle katalogu Zdeňka Primuse, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. 
Kant, 2003 
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 Hugo Demartini, Konkávní a konvexní variace, 1966 
 

 Čestmír Janošek, Průhledy, 1965 
 

 Victor Vassarely, Bellatrix C, 1957 
 

 Zdeněk Sýkora, Plastická červená struktura, 1963-4 
 

 Radek Kratina, Bílé posuvné kostky, 1969 
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intepretace 
 
Luboš Hlaváček mimo jiné o Zdeňkovi Sýkorovi pro Kulturní tvorbu, 196470:  
 

„V poslední době jsme svědky nebývalého ruchu na naší výtvarné frontě. S novými 
či méně známými jmény se dostávají do popředí i nové názory, myšlenky a 
tendence. Začíná se jasně projevovat úsilí spolupodílet se na řešení širokých úkolů 
současné tvorby. Díváme-li se z tohoto hlediska na výstavu skupiny, jež se takto 
představuje poprvé, nemůžeme nevidět její přednosti: ze svých nemalých sil 
posunuje onen vývojový mezník, který musí být neustále v pohybu, nemá-li tvůrčí 
umělecká práce zplanět v konvenci a zaostávat.  
Nemůže jít ovšem jen o přebírání neustále nových zásad. Rozhoduje požadavek 
kvality a plnění jednoznačné společenské funkce. Zvláště poslední kritérium nelze 
podceňovat;;;; je ale třeba chápat je v plné obsažnosti a vystříhat se každého 
povrchního utilitarismu, vycházejícího nejčastěji z nedostatečně citlivého smyslu 
pro specifické otázky výtvarné práce. (…) 
Z tohoto aspektu musíme také pohlížet na úsilí některých (…) členů skupiny. 
Především na Struktury Zdeňka Sýkory, jejichž výrazně geometrický charakter je 
předurčuje ke spolupráci s architekturou. Třeba v nich spatřovat návrhy pro 
skleněné mozaiky, kovové mříže, pro výtvarné pojednání velkých ploch, stěn i zdí 
atd. V tomto smyslu může tento osobitý umělecký názor, navazující na obdobné 
tendence světové (Vasarely), sehrát účinnou a tolik potřebnou roli (…).“  

   

                                                 
70 článek Luboše Hlaváčka Z tvůrčích záloh, Časopis Kulturní tvorba, č. 16/II, roč. 1964 
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OBJEM VS. PLOCHA 
 
Plocha je „dvojrozměrný geometrický útvar, rozložený do roviny nebo konvexně / 
konkávně zakřivený“71. Na dvojrozměrné ploše podkladu vzniká díky znalostem o 
fungování zraku objem. Spolupracuje na tom barva a její stínování, použití 
perspektivy. Dvojrozměrná plocha jakoby měla být od renesanční resuscitace 
antických poznatků popřena a nahrazena perspektivně působícím, objemy 
překypujícím průhledem do skutečnosti. Tento přístup abstrakce ruší, a ruší ji i směry 
jí předcházející, protože právě varianta, kdy je objem redukován a je dáno vyniknout 
ploše, umožňuje zesílit účinek tvaru nebo barvy atd.  
 
Je součástí dobrých výtvarných mravů shodnout se na tom, že určující pro moderní 
práci s objemem byly poznatky Cézanna, které formuloval ve slavném tvrzení, že 
přírodní tvary je třeba zjednodušovat ve válce, koule a kužele. 
 
 
 
venku 
 
Marinetti chce v manifestu futurismu „vyřešit problém objemu v obraze: „… Jsme 
proti rozplývání předmětů, které je fatálním důsledkem impresionismu.“72 Mnoho 
dalších se mu bude chtít spíš vyhnout. 
 
Kubismus chtěl nakládání s objemem využít novým způsobem. Třetí prostor, zdání 
objemu zároveň přepotvrzoval ukazováním objektů paralelně z mnoha stran, zároveň 
ho rušil rozbíjením plochy i absurditou konečného vyznění rozložených forem a 
objemů. Syntetický kubismus obrátil předpoklady analytického kubismu. Formy se 
staly prostšími a výraznějšími, a kubisté vytvářeli relativně abstraktní plátna využitím 
plochých vzájemně se proplétajících forem. Syntetický kubismus už objem ignoroval 
naprosto, když ze vzniklých střepů ploch skládal dohromady novou skutečnost. 
Malevič podle Goldinga ale i obrazy syntetické fáze kubismu chápal jako rozpadající 
se.    
 
U Mondriana je plocha v důležitém vztahu s barvou a právě jejich poměry jsou 
určující pro celý neoplasticismus. Co se týče inspirace, převzal Mondrian z kubismu 
pouze síťkovitou, nebo mřížkovitou strukturu analytického kubismu, i když jim dal 
naprosto novou funkci – měly smazat rozdíl mezi hmotou a nehmotou, zajistit, aby 
plochy nevytvářely nové prostory. Nejen plochy mají ale hrát podstatnou roli, stejně 
důležité se stávají i linie, které je oddělují, případně hrají samotné čáry na podkladě 
hlavní roli. Černé linie tak nejen pomáhají vymezovat barevné plochy, ale získávají 
stejnou důležitost. Mondrianovi jde zejména o to, zachovat dvojrozměrnost obrazu, 
nevyvolat zdání objemu, pouze paralelně fungujících ploch. Podle Goldinga ale 
Mondrianovo umění navíc vyvolává simultánní prostorové vjemy a prostorovou 
aktivitu naprosto nového vizuálního druhu, a o tomto účinku Mondrian údajně sám 
dobře věděl.  
 

                                                 
71 Jan Baleka, Výtvarné umění, Malířství, Sochařství, Grafika, výkladový slovník, Praha, nakl. 
Academia, 1997 
72 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
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Soulanges vytvářel v období, ve kterém vznikala srovnávaná česká abstraktní tvorba, 
expresivní temná díla, ve kterých jednobarevně vykrýval prostorově neohraničená 
pozadí a na jejich plochu maloval široké silně černé tahy, což působí kontrastně i 
dynamicky, i když pracuje pouze s plochami. „…Čím jsou prostředky omezenější, tím 
silnější je výraz.“73 
 
 
 
uvnitř 
 
Řada umělců vytváří prostorovou dimenzi díla mnohovrstevnatou texturou barvy 
nebo vmícháváním dalších materiálů a laků. Místy tak pronikají svrchní vrstvou různé 
spodní barvy a vytváří tak plastickou plochu i dojem z plátna. Velmi podstatnou část 
tvorby tvoří také obrazy-objekty, které jsou samy o sobě objemy, či asamblážovité 
vzkládání předmětů, látek a jiných objemotvorných prvků do obrazů. 
 
 

intermezzo: barevná plocha rušící prostor 
 
Jan Kotík byl ze všech zmiňovaných českých umělců považován zřejmě za 
nejvýznamnějšího a jeho dílo je zasazováno do celosvětového kontextu už v době 
vzniku, stejně jako se k němu poměrně často vyjadřovala i soudobá kritika. Stejně 
jako Nicholson nebo Singier vybarvil na několika plátnech vymezenou část, která 
působí jako naprosto plošný prvek v jinak prostorově vrstveném obraze. Podle 
Marcely Pánkové: „Kotíkův postoj byl vymezen fundamentálně rozdílnými 
dispozicemi: nepřijal existencionální drama, literární i jiný romantismus mu byl cizí, 
chyběl mu patřičný ponor do vlastního nitra a tíživá patetičnost.“ 74 
 

 Ben Nicholson, Lime green, 1952 
 

                                                 
73 podle Karla Ruhrberga, Umění 20. století, Malířství, editor Walther I.F., Bratislava, nakl. Taschen / 
Slovart, 2004 
74 citace Marcely Pánkové z Textů Národní galerie z r. 1992, podle katalogu Zdeňka Primuse, Umění 
je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
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  Gustav Singier, Provence I., 1957 
  

 Jan Kotík, Malba, 1959 
 

 Jan Kotík, Les aventures des hommes et des machines, 1958 
 
 

 

 

interpretace 
 
Jiří Kotalík o Janu Kotíkovi pro Kulturní tvorbu, 196375: 
 

„Výstava obrazů a skla Jana Kotíka, představená v Severočeském muzeu v Liberci, 
byla víc než obvyklou přehlídkou umělcovy práce posledních let;;;; byla opětovnou 
výzvou k zamyšlení nad problematikou, oprávněním a situací tvůrčího proudu, 
který v našem současném výtvarnictví programově vychází z nefigurativní 
koncepce. S obecným souhlasem a uznáním je přijímána Kotíkova práce v užitém 
umění, jmenovitě v oblasti skla a knižní grafiky;;;; rozpaky a rozporná mínění však po 
léta doprovázejí jeho malování, které je těžištěm jeho výtvarných snah. To mělo a 
má z části důvody v osobnostním ustrojení umělce, jehož tvorbu určuje silný 
akcent vůle a intelektuálního záměru. (…) Po roce 1948, projevila se v tvorbě Jana 
Kotíka zjevná snaha o uvolněnější formovou skladbu, o spontaneitu malířského 

                                                 
75 článek Jiřího Kotalíka, Obrazy a sklo Jana Kotíka, Časopis Kulturní tvorba, č. 32/I, roč. 1963 
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vyjádření;;;; ale i v obrazech směřujících k abstrakci měl dlouho navrch intelektuální 
záměr. (…) Obrazy se mnohdy proměňovaly v rovnice tvaroslovných problémů 
v bezděčném dekorativním vyznívání (…) úporný zápas o rovnováhu tvárného řádu 
a výrazové spontaneity;;;; přitom od jednostranně formového zájmu směřoval malíř 
k rozšiřování a prohlubování významových hodnot. Práce z let 1960–1963, (…) se 
řadí do několika souvislých a vývojově vázaných cyklů. V Kaligrafiích doznívá 
umělcovo dočasné rozhodnutí oprostit se od intelektuálních představ a 
tvaroslovných determinant, v touze spolehnout se na bezprostřední a přímou akci 
malířského gesta, črtající volné obrazce čar a skvrn;;;; myslím však, že tato poloha – 
s nebezpečím vnější ekvilibristiky a křehké apartnosti – Kotíkově povaze 
neodpovídá. Víc si proto cením prací z cyklu Černé obrazy a plochy, v nichž 
expresívnost rázného a volného rukopisu i barevných souzvuků a kontrastů, se 
organicky prolíná s tektonickou logikou, v dramatizujících vztazích tvarových a 
prostorových. Třetí složku Kotíkovy nové tvorby pak tvoří cykly, v nichž do popředí 
důrazně vstupuje zřetel významový. (…) Názvy cyklických řad či jednotlivých olejů, 
mohou jen přibližně charakterizovat umělcovy záměry. Nejsou to obrazy na první 
pohled srozumitelné, přehledně čitelné, snadno sdílné;;;; ale nejsou formově 
samoúčelné, ani bezobsažné. Napůl v tvarových a barevných šifrách, napůl  
v myšlenkových a citových metaforách, usilují definovat některé aspekty vztahu 
člověka k složité realitě moderního světa, proměňovaného technickou civilizací, 
poznávaného přírodními vědami, převáděného na řeč matematických symbolů a 
čísel.  
Cesta Jana Kotíka (…) se v mnohém shoduje s tendencemi, které (…) se odvracejí 
od optické skutečnosti jako východiska a cíle malířského projevu. V tomto 
vývojovém procesu, uplatňuje se řada dílčích, někdy objevných a podnětných, 
často však jednostranně akcentovaných zřetelů: touha připodobnit vznik obrazu 
podmínkám a procesům přírodních dějů, snaha o spontánní a přímou expresi 
osobních prožitků a pocitů, důraz na odrůzněnou a dramatizovanou strukturu 
plochy a hmoty obrazu, občas též zjevné, či skryté tendence k sybolizující platnosti 
tvarů a barev. (…) Jeho tvorba necizopasí a nepaběrkuje na zkušenostech odjinud. 
Důsledně a soustředěně sleduje a rozvíjí vlastní představu o rozvnováze výrazu a 
skladebnosti, spontaneity a kázně, formového řádu a významové platnosti. Jeho 
obrazy, měříme-li je výsledky příbuzných mezinárodních tendencí, mají pevnou 
páteř a osobní pathos. Už v tom, jak ve smyslu klasických tradic moderního umění 
dbají na závaznost a čistotu malířského sdělení, v harmonizaci formových a 
barevných zřetelů (…) bez snahy o módní aranžmá povrchové struktury obrazu 
různorodými materiály a postupy.76 Podrobnější gnoseologický rozbor jednotlivých 
tendencí abstraktního umění současnosti by ukázal, kolik je v nich hledaného a 
vnějškového, temného a matného, bolavého a záporného;;;; ale tyto závěry není 
možno jednoznačně zevšeobecňovat na celou mnohotvárnou větev nefigurativní 
tvorby, která zahrnuje též pozitivní a podnětné výsledky. Ukazují to i nové obrazy 
Jana Kotíka, které svým zaměřením a vyzníváním jsou v podstatě kladné a jasné;;;; 
přemítavá reflexe se v nich prolíná s úsměvnou pohodou, poetická nápověď místy 
přechází v burleskní pointu (…).“  
 
  
 

Libuše Brožková o Janu Kotíkovi pro Kulturní tvorbu, 196877: 
 

„Zvykli jsme si při hodnocení malby našich malířů, jejichž dílo se už nějakým 
způsobem zařadilo do historie našeho umění nebo aspiruje na to, aby do ní bylo 
zařazeno, rozdělovat do určitých hodnotících kategorií. (…) Ve větším dělení bylo 
pak pro nás (…) příznačné rozlišovat umělce na ty, kteří vycházeli nějakým 
způsobem z domácích tradic, a na ty, kteří obraceli své zraky a čivy spíše k Evropě 
a ke světu. Čas od času se však u nás rodí osobnosti, které stojí mimo tyto běžné 
hodnotící kategorie. Jsou vzácné a většinou o nich v plné míře platí, že nejsou 
proroky ve své vlasti, alespoň ne za svého života. A není v jejich případě 
vyloučeno, že jejich dílo nevejde v obecné povědomí ani po svém uzavření, že 
bude potřebovat dlouhé moudrosti historie, aby bylo zhodnoceno a zařazeno zcela 
spravedlivě. V době, kdy narůstá a trvá, maj´ k jeho sdělení vypěstovánu citlivost 
jen nemnozí. Pro většinu je nepřístupnou, těžko pochopitelnou soustavou znaků, 
výkladem světa, kterému nerozumějí, koncepcí života, která je jim cizí. A nemusí jít 

                                                 
76 Jako například Beran, Koblasa, Nolč, Piesen a spol.? 
77 článek Libuše Brožkové, Malíř a světovost, Časopis Kulturní tvorba, č. 26/VI, roč. 1968 
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přitom o lidi, kteří jsou hluší k výtvarnému umění vůbec. Poselství tohoto díla je 
v nich přehlušováno poselstvími jinými, pro jejich chápání jsou lépe uzpůsobeni 
(…).  
Domnívám se, že v současné době je příkladem takové tvorby, jejíž cesta 
k obecnému pochopení i u diváků výstav bude obtížná, dílo Jana Kotíka. (…) 
Kotíkovo dílo mělo od svých počátků určité rysy, které jsou zcela protikladné 
tomu, čím by se dalo obecně z určitých hledisek charakterizovat naše starší i 
novější moderní umění. Nelze je zařadit do proudu naší příznačné národní 
senzibilnosti, chybí mu ta míra estetizace, která u nás mírní i projevy na první 
pohled brutální, jemu cizí náš národní romantismus, s nímž souvisí určitá 
idealizace všeho, co život přináší nahého a bezohledného. Ani jeho humor a ironie, 
kterými oplývá v dosti značné míře, není naším bodrým a v podstatě smířlivým 
humorem. Toto dílo má svou vlastní, velmi vyhraněnou a velmi vnitřní logiku, je 
řízeno a ovládáno rozumem, na naše poměry nezvykle neúchylným, riskuje 
způsobem u nás nevídaným. S bezohledností sobě vlastní spojuje v sobě zdánlivě 
neslučitelné protiklady, jimiž je racionalita a sensualita, výraz a stavba, 
bezprostřednost a intuitivnost malířského gesta a předem promyšlená síť 
geometrické osnovy.  
Terminologie běžně používaná při charakterizaci našeho umění, která oplývá slovy, 
jako je básnivost, lyričnost, sugestivnost, kultivovanost, anebo zase na druhé 
straně zemitost, drsná českost, pudová bezprostřednost, či zdobnost a jásavá 
barevnost vyznívá ve styku s tímto dílem jalově a bezobsažně. Kotíkovo dílo je 
nutno poměřovat kategoriemi širšího formátu. Mám na mysli jeho světovost, nikoli 
však ve smyslu epigonského přejímání zvenčí. Jestliže najdeme v Kotíkových 
obrazech z posledních patnácti let početné styčné body s malíři skupiny COBRA, 
s Dubuffetem, Jasperem Johnsem a některými Italy a mladými Angličany, jsou to 
setkání na sobě nezávislých cest, jejichž itinerář je dán tím, co je v ovzduší 
výtvarného povědomí světového výtvarného intelektu. (…) Právě přítomná výstava 
(…) dokládá, že Kotíkovi bylo od počátku jeho nejednoduché cesty cizí jak 
geniálničení, tak konformnost střihu padnoucího na tělo dobovému vkusu. Jeho 
nevšední schopnost teoretického myšlení a široký zájem o výtvarné problémy 
různých epoch mu vždy opatřoval bohatý materiál k úvahám, jež výtvarně 
realizoval. (…) Výtvarné umění ovládá totiž bezpečně po jeho řemeslné stránce. 
Ještě než to mohl dokázat v plné míře v malbě, kterou v posledních letech objevně 
rozvíjí do prostoru, dokázal to i jako sklář a knižní grafik. Přitom jeho tvorba nikdy 
neměla dvě linie, oficiální, stravitelnou a soukromou, nestravitelnou. (…)“ 
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TVAR A LINIE 
 
V plošném výtvarném umění je linie prostředkem abstrakce skutečnosti a převedení 
jejích vlastností jako je prostorovost, barva, tvar atd. do dvojrozměrné roviny. 
V realistickém zobrazení opět pracuje se zákonitostmi zrakového vnímání. Linie tvoří 
obrys tvaru, ale může ho i modelovat, stejně jako může být pouze zdáním 
vytvořeným dotykem dvou ploch. Vývoj v zacházení s tvary a linií je výbornou 
ukázkou toho, jak abstraktní umění přehodnotilo zacházení s konkrétními výrazovými 
prostředky, někdy jejich funkci naprosto obrátilo nebo je obsadilo do hlavní role, což 
bylo možné jen díky prozkoumávání jednotlivých prostředků jako svébytných prvků 
tvorby. Linie fungovala v na realistickém zobrazení založeném umění k vymezení 
objemů a zprostředkovaně i perspektivy, má tedy schopnost vymezit nejen tvar ale i 
prostor. I jediná linie má tvarotvorný prostorový účinek. Ten ztrácí v nerealistické 
abstraktní tvorbě svůj význam a linie se tak stává svébytným prostředkem. 
Zacházení s linií se zásadně proměnilo z původního vytváření plasticko-prostorových 
vztahů v jejich záměrné potlačování. Spíše než prostor v moderním umění linie 
vymezuje plochy. Dá se to ale pojmout i obráceně, tvary na svých předělech mohou 
vytvářet linii, na celkovém dojmu a působení se ale samozřejmě podílí i barevnost, 
světlo atd.  
 
Linie hrála důležitou roli v abstraktní tvorbě, právě proto, že se oprostila od funkcí, 
které jí omezovaly, a stala se nositelem nových významů, jako například časové a 
pohybové roviny díla. Může být jak časovým prvkem tak dráhou pohybu. Nositelem 
duktu a napětí. Má široké spektrum psychofyziologických vlastností. Horizontální linie 
údajně navozuje klid, pasivitu, přeneseně věčnost…, vertikální působí aktivně, 
diagonála neklidně a dynamicky. Linie je v důsledku jejích možností ohraničení a 
propojování tvarů, vyjádření statičnosti a dynamičnosti, plošnosti nebo prostorovosti 
s ostatními výtvarnými prostředky jako barvou, prostorem, atd. silně propojena.  
 
Co se týče vnímání linií a práce s nimi, uvádí Huyghe zajímavou paralelu s pohybem, 
ve kterém míra estetičnosti a krásy závisí na tom, s jakou lehkostí je pohyb vykonán, 
a totéž platí i pro linii, čím je jasněji a lehčeji vedená, tím více se zamlouvá našemu 
vkusu, protože právě její jednoduchost a čistota navozuje pocit uvolnění. V knize Řeč 
obrazů tímto příkladem Huyghe dokládá své tvrzení, že psychický prožitek, který 
následuje vizuální vjem se v divákovi vždy spojuje s představou fyzického prožitku, 
který podle jeho představy musel tvůrce vykonat.  
 
Tvar je dán primárně, naše jednání je na základě tvaru automatizováno stejně jako 
na základě barvy. Tvar může fungovat buď díky vymezení linií, myšlený jako celek, 
anebo může být konstruován pomocí ostatních prvků a jejich vztahů k němu 
(stínováním, barevností atd. Jedná se opět o poznatek praotce abstrakce Cézanna.).  
 
 
 
venku 
 
U Kupky mají linie a tvary organickou hodnotu. „Vše záleží na tom, abychom věděli, 
pokud jsou linie směrnicemi díla, jakým způsobem vlastně řídí jeho hmotnou 
soustavu, jak vymezují vztah mezi různými polohami v prostoru nebo ve světle – a 
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zvláště jaká je hodnota vzájemných vztahů význačných motivů… V kolmici je 
všechna majestátní statičnost, výška i hloubka jsou v ní obsaženy. Spojuje je a dělí 
prostor horizontálně. Rozmnoženy v četné rovnoběžky, stávají se kolmice výrazem 
úzkostného a němého očekávání šířícího se horizontálně. Kolmice přeťaté 
vodorovně nebo v úhlopříčkách, zvláště objeví-li se zprava a zleva rozlohy různých 
barev nebo valérů, vzbuzují dojem vzestupu nebo sestupu. Slavností kolmice je 
páteří života prostoru. (…) Horizontála to je roditelka, (…) Z ní mohou tryskat 
kolmice, jež zůstanou rovné nebo se pohybem promění v křivky. (…) Horizontála 
umístěná nahoře se liší od horizontály vedené středem nebo umístěné dole. Je jiným 
výrazem klidu. Horizontála v nás budí představu nehybnosti věcí ležících, stanutí, 
pomalostí, odpočinku, horizontu, cesty. Zastavení horizontály žádá ve stavě sestup 
omezující kolmice.“78 
 
Marinettiho zásady futurismu hovoří o použití linií a tvarů velmi přísně: „Předměty 
zobrazujeme podle siločar, které je charakterizují, což vede ke zcela novému 
výtvarnému dynamismu.“79 Zároveň ale odmítá užívání „čistých horizontálních a 
čistých vertikálních“ linií (jsou mrtvé), stejně jako pravý úhel (je bez vášně) a krychli a 
pyramidu (jsou statické), jediným dynamizujícím tvarem je kruh, koule a rotující 
elipsa, obrácený kužel a spirála. Zachovány mají být i šikmé linie a linie směřující do 
dálky, lámané linie a vlnovky, elipsoidní křivky.   
 
Zajímavá jsou Grisova tvrzení týkající se vlastností tvarů a liní, protože právě on 
strohé názvosloví kubismu jeho kolegů obohatil o plastické a barevné prvky, stejně 
jako místy málo redukované nebo rozbité tvary. Ty podle něj odpovídají barvám.  
„Tvar má vždy kvalitu a rozměr. …Je-li nějaký tvar velmi výrazný, na jeho velikosti 
příliš nezáleží. Velké rozdíly ve velikostech tvarů nebudou moci být nikdy nahrazeny 
valéry… Existují tvary, které mají gravitační osu velmi výraznou, a jiné, u nichž je 
málo znatelná. Tvary symetrické podle gravitační osy jsou těžší než tvary 
asymetrické a složité. Geometrické tvary a tvary s výraznou vertikální osou působí 
větší tíž než tvary, jejichž osa není zřejmá nebo není vertikální. Tyto poslední tvary 
by měly něco z obou vlastností a odpovídaly by barvám, jež nejsou hutné ale ani 
lehké.“80 
 
Základním pravidlem neoplasticismu Pieta Mondriana je rovnocenost linie a barvy. 
Tyto dvě složky výrazových prostředků jsou zásadní a mají prostřednictvím ploch, 
které vymezují vyplňovat celek obrazu, aniž by ponechaly prostor ostatním.  
„Vertikála a horizontála jsou výrazem dvou protichůdných sil, rovnováha těchto 
protikladů existuje všude a ovládá vše. Stále více jsem eliminoval všechny křivky, až 
mé obrazy vytvářely pouze vertikální a horizontální linie tvořící kříže. Každý sám pro 
sebe, oddělen od ostatních… pravoúhelníky byly jako formy zdůrazněny a zároveň 
neutralizovány, takže se nyní projevovaly jen jako výsledek horizontálních a 
vertikálních linií, probíhajících celou plochou.“81  
 

                                                 
78 podle knihy Františka Kupky, Tvoření v umění výtvarném, Praha, nakl. Brody, 1999 
79 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
80 Gris v Des posibilités de la peinture  podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, 
Praha, nakl. Odeon, 1989 
81 Mondrian v Plastic Art and Pure Plastic Art podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
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Kandinský sptřoval ve výtvarném umění paralely s hudbou. Jeho nakládání 
s jednotlivými prostředky bylo záměrné a řízené. „Nemohu si formy vymýšlet a 
rozčiluje mne, vidím-li takové. Všechny formy, které jsem kdy použil, přicházejí ke 
mně ‚samy od sebe‘… Bod je základní element… Horizontálna je chladná, nosná 
základna, ‚černá‘. Vertikála je aktivní, teplá, ‚bílá‘. Volné přímky jsou pohyblivé… 
Plocha sama je dole těžká, nahoře lehká. Vertikála spojena s horizontálou působí 
téměř dramaticky. Trojúhelník je svébytná podstata s duchovním vyzařováním jen 
jemu vlastním. Ve spojení s jinými formami diferencuje se toto vyzařování a 
obohacuje se souznějícími nuancemi, ale zůstává v podstatě stejné… Právě tak 
kruh, čtverec a všechny ostatní možné formy.“82 
 
Potřebu vypořádat se s kubismem a jeho nakládáním s výtvarnými prostředky mělo 
velké množství umělců, Malevič si vybral fyzické kvality. Podle Goldinga kubistickým 
záměrům a postupům vůbec nerozuměl a právě to mu umožnilo dospět k naprosto 
originálním výsledkům. Suprematismus geometrizaci zásadně zjednodušil. Malevič 
pracoval nejprve jen se čtvercem, to čtverec byl vyjádřením jeho nového konceptu 
chápání skutečnosti. Ten pak doplnil o kruh a ve 20. letech rozšířil suprematismus na 
trojrozměrné formy. Stejně postupoval i s doplňováním používaných barev. „Ćtverec 
suprematistů a formy, které se z něho rozvinuly, můžeme přirovnat ke znakům 
vytvářeným primitivními lidmi. Ke znakům, které ve svém celku rozhodně nemají 
smysl zobrazení, ale vyjadřují senzibilitu rytmu. Suprematismus nevytvořil nový svět 
pocitů, ale nové bezprostřední zobrazení tohoto světa pocitů v obecném smyslu. 
Čtverec se mění a vytváří nové formy, jejichž prvky jsou uspořádány na základě 
pocitů, které je podmiňují.“83 
 
Hartungovy psychogramy jsou vytvářeny umísťováním svazků tmavých linií, která 
působí jako písmo na světlá pozadí, vzhledem k jejich automatickému vzniku jakoby 
v transu jsou označovány za velmi existenciální. Střídají se v nich soustředěně 
vykreslená pole se shluky linií, grafickými prvky a barevnými tahy. V druhé polovině 
50. let se Hartung trochu uklidnil, a stejně tak i jeho výtvarný projev působí uvolněněji 
a lehčeji. Maluje vějířovité tvary, které připomínají východní kaligrafie. Tahy štětce 
jsou někdy vyryté do plochy, díky nové technice stříkání vznikají hutné oblakovité 
tvary.  Kaligrafické kvality mají i některá česká díla 60. let.   
 
Rothko měl po vlně automatismu abstraktního expresionismu ve Spojených státech 
opět potřebu mít dílo předem vyřešené „Upřednostňujeme jednoduchý výraz složité 
myšlenky. Vyznáváme velký tvar, protože působí jednoznačně. Vyznáváme ploché 
formy, protože boří iluzi a odkrývají pravdu.“84 
 
 
 
uvnitř 
 
Díla Padrtové označuje Primus za „lyrickou abstrakci“ a spatřuje v ní vlivy Mathieua, 
Bissiera, Soulangese, Tobeyho a Estèva. Linie má funkci kaligrafického znaku, 

                                                 
82 Vasilij Kandinský, Bod, line, plocha, Praha, nakl. Triáda, 2000   
83 z Malevičova Die Gegenstandslose Welt podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních 
malířů, Praha, nakl. Odeon, 1989 
84 z dopisu Marka Rothka New York Times, z roku 1943, podle knihy Johna Goldinga, Cesty 
k abstraktnímu umění, Brno, nakl. Barrister & Principal, 2003 
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vychází z přírody, která je zároveň hlavním tématem. I vztah prostoru a plného tvaru 
je inspirovaný americkým abstraktním expresionismem a tachistickými vlivy. Používá 
kombinované techniky, i co se týče kompozice a barevnosti. 
 
Malich vrstvil na jednobarevný podklad linií čar a barevných akcentů, do kterých, 
převádí krajinné motivy. Stejně tak je možné dosadit do obrazů i náboženské motivy 
(kříž s postavou…). Výrazné je každopádně jeho prostorové členění barev a 
intenzivní energičnost děl.  
 
 
 

intermezzo: linie jako prostředník tvaru a tvar jako prostředník 
barvy 
 
Kubíček se na první pohled zdá být inspirován automatismem a gestickou malbou 
Pollocka. A to i díky postupu lité barvy i když na základě promyšleného procesu. 
Barva je nosičem tvarů. Jeho malba je strukturální, racionální s geometrickým 
systémem, ze kterého je náhoda vyloučena. Linie je pro barvu určující, pracuje s laky 
a dřívkem. Jeho tvary ale postrádají významovost, kterou tak často v českém 
prostředí nemohou setřást. 
 
 

 Jackson Pollock, Hledání, 1955 
 

 Jan Kubíček, bez názvu, 1958-9 
 
 
 

intermezzo: tvary jako narativní složka české abstrakce 
 
Bělocvetovovo spektrum tvorby bylo velice široké, jeho dílo podle Primuse naprosto 
postrádá kontinuální vývoj, vytváří záměrně od každého něco, což z něj dělá jakéhosi 
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předčasného zástupce postmoderního přístupu. Spelti tvarů vytváří inspirován 
Pollockem, s vědomím motivu a někdy do nich pronikají figurativní prvky. Dá se ale 
považovat za jediného následovníka Pollockova abstraktního expresionismu, ke 
kterému se jeho díla (toho stylu) dají přirovnat, u nás.  
 
Pollockova díla jsou věrným výrazem svého prostředí. Vzhledem k oblibě 
psychoanalýzy zapojil do své práce asociační postupy. Významný byl také vliv 
surrealismu, který je podle Goldinga patrný v americkém prostředí celkově. Právě 
díky využití automatické kresby postupoval Pollock od poměrně rozvržených prací 
k čím dál volnějšímu a více gestickému stylu, k čemuž využil i techniku „lití“. 
 

 Andrej Bělocvetov, bez názvu, 1963 
 

 Jackson Pollock, Vlčice, 1943 
  
 
 

intermezzo: linie jako tlumočník podvědomí 
 
Boudníkovu inspiraci továrnou Primus přirovnává k Rauschenbergovi a jeho ulici. 
Metoda vytváření je spontánní reakce na náhodně nalezený materiál a povrch 
duralové desky, asociační práce, experimentování, využití technického materiálu, 
„nadšení“ industriálním prostředím, vidění umění ve všem. „Nekompromisní vizuální 
kvalita a bezobsahovost (Boudníkových děl) nemá ve světě srovnání.“85 Boudník je 
jedním z mála umělců českého informelu, který ve vrcholném období tvoří čistou 
nefiguralizující abstrakci. Kompozice je čistě abstraktní, a právě to z něj pro další 
generace vytvořilo vzor. Od suché jehly přešel ke strukturální grafice, ve které kromě 
vrstev pracuje i s barvou, což mělo tak okouzlující výsledek, že se o totéž pokoušela 
řada dalších umělců toho období (Janošek, Málek, Šerých, Veselý, Sovák). Struktura 
/ kompozice je dána použitým podkladem a materiálem, zbytek je asociační řetězec. 
Přesto v tom Primus spatřuje vlivy surrealismu a artificialismu. Robustnost forem a 
temnost barev se podobají Tàpiesovi, ale energií a liniemi Wolsovi.  
 

                                                 
85 Zdeňek Primus, Umění je Abstrakce,  Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 



 58

 Vladimír Boudník, Aktivní grafika, 1958 
 

 Wols, bez názvu, 1955 
 

 
interpetace 
 
Jiří Padrta pro Kulturní tvorbu, 196386: 
 

„ (…) Rychnovská přehlídka má konforontační charakter. Podílejí se na ní 
rozmanité názory a tvůrčí polohy, z větší části typické pro současný stav celé naší 
výtvarné kultury dneška. Sympatické je zejména to, že podstatné místo zde zaujali 
mladí, jejichž tvorba namnoze teprve začíná pronikat do pražských výstavních síní. 
Ze střední generace jsou zde rovněž některá jména, s nimiž se v Praze téměř 
nesetkáváme. 
Vcelku je tato výstava jednou z pozoruhodných sond do současné výtvarné 
problematiky. Přestože není zdaleka úplná co do zastoupení (některá jména 
chybějí, jiná jsou zde zbytečná), je v mnohém směru příznačná. Zřetelně zrcadlí 
rostoucí oživení, k němuž došlo v posledních letech po kritice dogmatismu a 
schematismu zejména v mladé tvorbě hledající východiska jednak ze schémat 
akademického modernismu, ale i ze strnulých tématicko-obsahových představ. 
Jejich tvorba je dnes bohatě diferencovaná, od zobrazujících či zpolapředmětných 
poloh malířských i sochařských až k rozmanitě modifikovaným verzím 
nefigurativního umění. Na výstavě se všechny tyto tendence prolínají, harmonizují, 
ale i rozlišují a místy vzájemně střetávají. Celek tohoto malého panoramatu je živý, 
plastický, místy problematický, avšak rozhodně nadějný co do vývojových 
perspektiv (…) celého našeho výtvarného umění. (…) 
Těžiště celé expozice se (…) přesunulo na tvorbu příslušníků mladších pražských 
kolektivů. (…) Je mezi nimi Jan Kotík se třemi bílými plátny z posledního období, 
Medek s jednou ukázkou, která zřetelně dominuje okolní kolekci nefigurativní 
malby, dále Sklenář, Janeček a někteří další, včetně básníka Jiřího Koláře, který 
poprvé představuje veřejnosti své pozoruhodné koláže. (…) 
Doplněna omezeným, avšak zajímavým souborem grafických listů, jemuž stojí 
v čele kvalitou i původností projevu vynikající kolekce Vladimíra Boudníka, 
představuje celá výstava skutečně průbojný kulturní čin. Je v mnohém aspektu 
objevná a schopná přispět dost závažným slovem k řešení současných výtvarných 
problémů. Podaří-li se příštímu ročníku Rychnova 1963 podepřít tuto úspěšnou 

                                                 
86 článek Jiřího Padrty, Rychnov 1963, Časopis Kulturní tvorba, č. 37/I, roč. 1963 
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letošní zkušenost prací a přípravou organizačně, metodicky i koncepčně ještě více 
ujasněnou, pak význam těchto přehlídek nepochybně vzroste.“ 
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SVĚTLO 
 
Světlo není v umění (s výjimkou instalací apod.) obsaženo na jiné, než symbolické 
úrovni. Může ho odrážet, imitovat a může jeho prostřednictvím (nebo přesněji 
prostřednictvím triků se světlem) dodávat dílům další obsahy. Ponechám stranou 
architekturu, kde je světlo samostatnou stavební složkou, i když podle většiny 
teoretiků nestoudně opomíjenou. Vedle kompozice to je totiž právě a zejména světlo, 
které je nejdůležitějším prvkem pro manipulaci divákem. Může vykrojit tvar, zdůraznit 
barvu a směřovat divákovu pozornost. Další funkcí světla bylo vnést do vizuálního 
umění pohyb. Má totiž nejen výtvarné, ale i psychologické významy. 
V neabstraktních obrazech může pomáhat postupně odkrývat příběh, pokud se 
zaměříme na výtvarné vlastnosti, pak například v grafice je světlo vzhledem 
k redukování barev na černou  bílou, tedy světlo a tmu, naprosto zásadní.  
 
Osvětlení ovlivňuje nejen atmosféru obrazu ale i konkrétní výrazové prostředky,  
v realistickém zobrazení tedy v kombinaci s liniemi a tvary vytváří zdání prostoru a 
perspektivy, zvětšuje a zmenšuje plochy popřípadě zvýrazňuje jednotlivé barvy a 
kontrasty. Rozlišuje se světlo vnější a vnitřní, měkké, přirozené, umělé, odrážené 
zobrazovaným materiálem, nebo jinou povahou obrazu, osvětlující. V grafice a 
malířství je světlo kromě prostředku také jedním ze zobrazovaných prvků. V grafice 
je světlem bílá plocha stejně jako v kresbě. Na dvojrozměrné ploše obrazu pomáhá 
také světlo a stín vytvářet zdání prostoru a objemu. V malířství je světlo složitější už 
proto, že je samo o sobě obsaženo v barvách a barvy jsou stejně tak určující pro něj. 
  
Na nové zacházení se světlem měl velký vliv impresionismus, který pomocí barev 
sloučil světlo vyzařující s osvětlujícím. Další směry moderního umění se zajímaly o 
světelné záření barev (sem patří také raynoismus Larionova). Co se týče stylů 
pracujících s abstrakcí, nebo těch, kteří k jejímu vývoji dopomohly, je světlo pojímáno 
spíš v souvislosti s barvami, je spolu-prostředkem ostatních výrazových prostředků.  
 
 
 
venku  
 
Zdroje světla jsou v kubismu nerozeznatelné protože stín a světlo jsou vyvážené 
stejně jako ostatní složky jsou v protikladu čtvrté dimenzi rozbité formy.  
 
U Delaunaye je naopak působení světla zesíleno kvůli kontextu zdůraznění významu 
barev, ale spíš na úrovni zkoumání. „Mé úsilí počalo pozorováním účinku světla na 
předměty. Tak jsem dospěl k objevu, že neexistuje linie ve smyslu starých mistrů; je 
deformována a rozlámána světelnými paprsky. Toto rozlámání bylo podmíněno 
střetáním a překrýváním rozmanitých světelných ploch. Výsledný celkový dojem není 
již statický.“87 „O světle nás uvědomuje naše senzibilita, bez níž není pohybu. Světlo 
v přírodě způsobuje pohyb barev. Pohyb je dán vztahy nestejných rozměrů a 
vzájemných kontrastů barev, které tvoří skutečnost…“88 
 

                                                 
87 podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů,  Praha, nakl. Odeon, 1989 
88 Delaunay v O světle podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů,  Praha, nakl. 
Odeon, 1989 
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Larionov, zakladatel rayonismu, neboli abstraktního umění, z něhož mají podle 
záměru umělce „vycházet barevné paprsky“, a které usilovalo o osamostatnění barvy 
a formy. Jeho paprsky a skvrny barvy odpovídají siločarám futuristů a jsou nezávisle 
na motivu sestavovány do samostatných řádů. „Naše oko je tak nedokonalý nástroj, 
že mnohé z toho, co domněle přenášíme do mozkových center pomocí naší 
schopnosti vidět, dochází do těchto center, tak jak to odpovídá reálnému životu, jen 
díky našim jiným smyslovým orgánům. (…) Všeobecně vzato vychází rayonismus 
z těchto daností: Vyzařování na základě odrazu světla (vznik jakéhosi barevného 
prachu v prostoru mezi předměty), teorie vyzařování, radioaktivní paprsky, 
ultrafialové paprsky, odraz… Vnímáme souhrn paprsků, které vycházejí z nějakého 
světelného zdroje, jsou předmětem odráženy a dopadají do našeho zorného pole. 
Musíme tedy, chceme-li zobrazit přesně to, co vidíme, malovat souhrn paprsků, 
odrážených předmětem.“89  
 
 
 
uvnitř 
 
Piesen nanášel na plochu obrazu nejen laky a barvy (ostatní často přidávali písek 
nebo další vrstvy plátna), ale také bronz. Právě jeho probleskování90, dostává do 
obrazu světlo, které nezprostředkovává barevností nebo kontrastem, ale díky 
materiálu, který ho odráží. Jeho tvorba je mimořádná také důsledností s jakou jen 
minimálně obměňoval barvy a strukturu, a vytvářel jakoby vždy ten samý obraz, který 
má podle Primuse opět existenciální meditativní charakter. Většina českých umělců 
nevydržela zkoumat možnosti s takovou důsledností a často procházela různými 
fázemi. 
 

 

 

intermezzo: světlo a tma, bílá a černá 
 
Malevičův černý čtverec na bílém pozadí je považován za nejminimalističtější a 
nejredukovanější z pláten, která byla do té doby vytvořena. Malevič ho označuje za 
nejkomplexnější. Rozvržení, ale také barevnost obrazu má zprostředkovávat světlo, 
které naplňuje veškerý nezaplněný prostor. Malevič pracoval s černou pouze v první 
fázi svého suprematismu, pak ji nahradila červená a ve třetí fázi pracoval s bílými 
plochami „mizejících obrazů“, kde je cílem uvolnit dvojrozměrnou formu. 
Suprematismus bílou „prolomil nebe“, vstoupil do ní, jako do konceptu nekonečna. 
Bílá „umožňuje vidění proniknout nekonečnem“91. Většina abstraktních umělců ale 
měla s bílou barvou na rozdíl od Maleviče problémy, nevnímali ji jako barvu světla, 
ale jako (ne)barvu, kterou světlo nedotváří. 
 

                                                 
89 Larionov v Lučismu podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, (což bohužel není 
na obrázku vůbec vidět) 
90 což bohužel není na obrázku vůbec vidět… 
91 citace jsou přejaté z knihy Johna Goldinga, Cesty k abstraktnímu umění, Brno, nakl. Barrister & 
Principal, 2003 
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 Kazimír Malevič, Černý čtverec na bílém pozadí, 1929 
 

 Kazimír Malevič, Černý kříž na bílém pozadí, 1925 

 

intermezzo: světlo, stín a tma; černá, šedá a bílá  
 

Vzhledem k tomu, že světlo v malbách bylo v abstrakci potlačeno odmítnutím 
modulace prostoru, dostalo nový význam, často odpozorovaný od prací s fotografií. 
Vedle černé a bílé tu hru se světlem dotváří šedá v roli stínu. Kolářová pracovala na 
abstraktních fotografiích a podobné zacházení s černobílým prostředím přenesla i do 
fotogramu, který spíš než dynamický prvek vyzařuje právě hru světla, tmy a jejich 
přechodů. Nejen tím velmi připomíná Kupkovu malbu. 
 

 Běla Kolářová, B. n. fotogram, 1962 
 

 František Kupka, Okolo bodu, 1911, 1927-30  
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interpretace 
 
Luboš Hlaváček pro Kulturní tvorbu, 196392: 
 

„ (…) Výstava Umění 1900-1963 (…) programově a v širším historickém záběru (…) 
je další vážný příspěvek k přehodnocení naší výtvarné minulosti i přítomnosti 
nikoli na podkladě předem uměle vytvořených kritických schémat, ale skutečně 
tak, jak to umožňuje jedině marxistická metoda, jejíž dialektika nemusí zakrývat oči 
před dějinnými fakty. Byli jsme v posledních letech často svědky toho, jak se 
poznání minulosti už napřed pevně vymezovalo, jakoby se historický proces dal 
zkoumat pomocí vrstevnicového systému. Zprvu se mohl revidovat pouze 
impresionismus, pak se uznal expresionismu, na milost se vzal kubismus, aby se 
rozpačitě uvažovalo o surrealismu, a jako nad nebezpečným srázem se zůstalo stát 
před ostatními výtvarnými směry, především u tzv. abstrakce. S touto typicky 
oportunistickou výtvarnou teorií, přistřihující historickou skutečnost okamžitým 
možnostem, chce výstavní praxe Alšovy jihočeské galerie skončit. 
Neexistuje žádné období, ani umělecká postava našeho moderního vývoje, které 
by nebylo možno postavit do světla kritické analýzy. Určitý problém nevyřešíme 
tím, že o něm budeme mlčet v úsilí vyhnout se riskantnímu soudu, ale že jej 
zveřejníme a umožníme tím odbornou a věcnou diskusi. V oblasti výtvarného 
umění je to možné jedině tenkrát, že i tzv. problematická díla i problematických 
osobností vystavíme. Třeba nejdříve viděti to, co nutno hodnotit. (…) 
(…) Tento přístup, vycházející z historických faktů a dávající je do vzájemných 
vývojových souvislostí, umožnil i nový pohled na tvorbu oné výtvarné skupiny, 
která své tvůrčí problémy dosud řešila v jakési poloilegalitě. Tak se tu až 
překvapivě projevuje, že v ústraní vznikala díla, jejichž význam přesahuje domácí 
rámec. Týká se to především tvorby Medka, Istlera, Koblasy či Piesena, kteří proti 
všem vžitým představám o tzv. bezobsažnosti abstrakce tlumočí ve svých dílech 
zneklidňující myšlenky filosofické povahy, dotýkající se duchovního klimatu naší 
přítomnosti. Jistě bychom instalaci v AJG mohli vytknout nejednu vývojovou 
mezeru, současný průřez avantgardní tvorbou by měl být mnohem hlubší (chybí tu 
třeba Kafka, Šerých, Preclík, Kolínská nebo John), ale to je spíše vinou 
sběratelských možností než nedostatku přehledu. 
 (…) V poslední době významných výstav mimo Prahu (…) přibývá, ale právě ty 
nejzávažnější z nich jsou výsledkem pražských rozpaků a nikoli uvážené celostátní 
výstavní politiky. A to je dost trapné zjištění.“ 

 

 

 Robert Piesen, Prostor inexistence, 1967 

                                                 
92 článek Luboše Hlaváčka, Příklad AJG (pozn. Alšova jihočeská galerie), Časopis Kulturní tvorba, č. 
36/I, roč. 1963  
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PROSTOR, PERSPEKTIVA 
 
Prostor je „objektivní a reálná, na lidském vědomí nezávislá forma existence hmoty“, 
která je „smyslově trojrozměrná“93, vymezuje ohraničenost, hmotnost, polohu a 
vzájemnou vzálednost jednotlivých prvků v rámci celku. Společně s časem vytváří 
dvě hlavní dimenze procesů, kam patří i výtvarná tvorba. Pojetí prostoru se stejně 
jako zacházení s ním v moderním umění zásadně proměnilo, když od původní 
koncepce chápání prostoru jako měřitelného, celistvého a nekonečného, propojilo 
prostor právě s časovostí (konstruktivismus ad.) Malířství a grafika řeší prostor na 
dvorozměrné ploše obrazu, jde o to jak, do roviny promítnout třetí rozměr (nebo 
dokonce i čtvrtý rozměr). Vytváří ho především pomocí perspektivy, ale i díky 
zrakovým klamům. Specifickým takovým klamem je „trompe´l oleil“ prvek, který je 
vynálezem kubismu. Plán je skutečnou nebo pomyslnou plochou tvořící strukturu 
díla, v perspektivní tvorbě se zobrazené předměty směrem od přednícho k zadnímu 
plánu zmenšují. Plány ale mohou být obvzláště v abstrakci řazeny i nad sebe a 
skutečnosti nebo zkušenosti nemusí odpovídat. 
 
Perspektiva je jako taková definována jako způsob zobrazení prostoru a objemových 
objektů v něm, v poměru jejich významu, velikosti a vzdálenosti vůči sobě navzájem, 
i vůči divákovi. Pomocí perspektivy je do obrazu přeneseno zdání prostoru tak jak se 
jeví zrakovému vnímání korigováním vlastností vjemů oka (zmenšováním, 
zkracováním, zakrytím atd.) Nejvýraznější je samozřejmě v realistických, tedy 
neabstraktních dílech, kde funguje zejména díky vztahům linií a barev, které ji 
vytváří. Abstrakce se přiklání k popření perspektivního zobrazení, které používali i 
v staroegyptském, summerském a východním umění, které ignoruje hledisko diváka 
a na místo něj pracuje s důležitostí zobrazovaných prvků a jejich vzájemnými vztahy 
– významová perspektiva. Existují různé typy perspektivy, které vychází z úhlu 
pohledu, který další postupy korekce vnímání respektují. Analytický kubismus je 
kombinuje, zobrazuje předmět souběžně z centrální, ptačí, paralelní… perspektivy, 
čímž zdání prostoru zároveň násobí i popírá. V malířství postupy vytváření 
perspektivy doplňuje práce s barvou a stíňováním. Perspektiva vychází také 
z proporčních vztahů, které fungují na stejném principu deformování skutečnosti 
k vytvoření jejího zdání. Je jasné, že v umění, které ze skutečnosti nevychází, ztrácí 
tyto postupy smysl. K útlumu nebo popření perpektivy přispěly ve 20. století i nové 
představy o prostoru a fyziologické poznatky dané optikou a jinými výzkumy.   
 
 
 
venku 
 
Vyčerpávající shrnutí vývoje perspektivy v moderním malířství vytvořil ruský 
konstruktivista El Lisický: „Perspektiva pojala prostor podle názoru euklidovské 
geometrie jako strnulou trojrozměrnost. Vestavěla svět do krychle a tak jej 
uzpůsobila, že se v ploše jeví jako pyramida… Jako první začali zděděný 
perspektivní prostor rozrušovat impresionisté. Rozhodující bylo však to, co udělali 
kubisté. Posunuli do popředí prostor uzavírající horizont a ztotožnili jej s plochou 
malby. Stavěli tuto pevnou plochu z psychických znaků a elementárních destrukcí 

                                                 
93 podle knihy Jana Baleky, Výtvarné umění, Malířství, Sochařství, Grafika, výkladový slovník, Praha, 
nakl. Academia, 1997   
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formy. Budovali prostor od plochy obrazu dopředu. Poslední důsledky jsou Picassovy 
reliéfy a kontrareliéfy Tatlinovy. Jinou metodu vyvinuli italští futuristé. Odstranili hrot 
zorné pyramidy z oka. Nechtěli stát před předmětem, ale v něm… Vystavení 
Malevičova čtverce bylo první manifestací číselně vyjádřitelných vztahů v umění. 
Mondrianovo řešení je posledním pojetím ve vývoji západoevropského malířství. 
Mondrian vrátil plochu k jejímu prazákladnímu stavu, učinil z ní jen rovinu, v níž není 
více možné žádné dovnitř a žádné ven z plochy. Uplatňují-li umělci De Stijlu 
mondrianovský princip ve třech rovinách prostoru, stávají se dekoratéry… A nyní ve 
20. století bude čtverec uznán jako plastická hodnota. Tento plnobarevný, barvou 
zcela naplněný čtverec v bílé ploše započal nyní vytvářet nový prostor. Nové optické 
zkušenosti nás poučily, že dvě plochy rozdílné intenzity, i když leží v jedné rovině, 
vnímáme v rozdílných vzdálenostech… Suprematismus posunul hrot konečné 
perspektivní pyramidy do nekonečna. Suprematistický prostor se zdá vytvářet právě 
tak plochy kupředu, jako do hloubky.“94 
 
Ve fauvismu šlo o popření prostoru plošným pojetím obrazu. Směry jako například 
futurismus, surrealismus nebo kinetismus chápaly prostor jako dění v čase. 
 
V kubismu byla neexistence perspektivy a popření její důležitosti pro popis 
skutečnosti zásadní. Písmena pomáhala v orientaci v prostoru bez hloubky. Od 
zacházení s barvou a použití materiálů v obrazech a kolážích vedlo použití dřeva, 
písku a podobných prvků k dosažení nových prostorových účinků typu reliéfu, aniž by 
to vedlo k vzdání se popření perspektivy.  
 
Kupka měl v abstraktních dílech prostorový nádech přírodních prvků a událostí, které 
jeho díla připomínají: „Prostor, který malujeme na svých plátnech, je vlastně 
konstruován dvojrozměrně, třetí rozměr je jen subjektivní, iluzorní, barva nebo valér 
jsou přivolávány často na pomoc, není-li ovšem hloubka prostoru sestrojena 
liniemi.“95 
 
Kandinskému se podařilo dosáhnout v některých jeho kompozicích „kosmického 
nekonečného prostoru“, který hledal. Dospěl k němu redukcí, vykrytím plochy a 
zkoumání práce se sítí linií.   
 
Malevič ve třetí fázi suprematismu pracoval s bílými plochami „mizejících obrazů“, 
kde je cílem uvolnit dvojrozměrnou formu a v rámci Manifestu suprematismu kladl 
zásadní důraz na potřebu respektovat dvojrozměrnost obrazového podkladu, a měla 
to být právě plochost, která je pokrokem moderního malířství od umění jemu 
předcházejícímu. „Suprematismus se dělí podle černého, červeného a bílého čtverce 
na tři stqadia. V posledním období byly malovány bílé formy na bílé ploše. Všechna 
tři období proběhla v letech 1913-18. jejich vývoj se odehrál v ploše. Byla založena 
především na ekonomickém principu vyjádřit pouhou plochou sílu statiky nebo 
viditelného dynamického klidu. Všechny formy, ať už šlo o cokoliv, vyjadřovaly dosud 
tyto hmatatelné vjemy nejinak než pomocí mnoha různých vzájemných vtahů forem, 
z nichž je složen organismus.“96 

                                                 
94 El Lisický v Kunst und Pangeometrie, podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, 
Praha, nakl. Odeon, 1989 
95 podle knihy Františka Kupky, Tvoření v umění výtvarném, Praha, nakl. Brody, 1999 
96 Malevič v Suprematismu podle knihy Miroslava Lamače, Myšlenky moderních malířů, Praha, nakl. 
Odeon, 1989 
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uvnitř 
 
Prostorovost do děl vnáší řada českých umělců i tím, že jako samotný podklad jim 
slouží plastický předmět, nebo jeho část. Například Nolč používá dřevěné desky 
nebo plochu dveří, jejichž strukturovaný povrch sám vnáší do díla podstatné prvky 
nejen co se týče prostorového vyznění, ale zejména strukturního uspořádání 
elementů obrazu.   
 
 
 

intermezzo: geometrie ploch a prostoru 
 
I v 60.letech stále někteří umělci tvoří v duchu geometrzujícího převratu 
konstruktivismu a skládaných ploch kubismu. Co se týče kompozice nebo práce 
s vrstvením ploch a vykrýváním prostoru, nepřináší tato díla příliš nového. Zajímavé 
ale je, že tato tendence přetrvává jak u nás tak v zahraničí.  
 
Kovařík dává svým dílům velmi konkrétní a nesymbolické názvy, aby nezůsta obsah 
obrazu nejasný. Dává tím také na vědomí svou potřebu vyjádřit abstraktními 
prostředky konkrétní představu.  
 
 

 Slavoj Kovařík, Město, 1963 
 

 Ben Nicholson, Únor 1960, 1960 
  
 

 Piet Mondrian, Kompozice VI., 1914 
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intermezzo: plocha vs. prostor  
 
Podle Ruhrberga Albersova matematicky propočítaná kompozice, která ukazuje 
nedokonalost našeho zrakového vnímání, působí svými čtverci na diváka stejně jako 
v grafice nebo kresbě působí střídavě plocha a prostor.  
 
V grafice je to hra s pozorností, záleží na tom, na který výrazový prvek se zaměří 
naše vnímání. Velmi významné grafiky vytvářel Jiří John, kterému se v českém 
prostředí dostalo jen minimální pozornosti. Co se týče jeho maleb, pracoval zpočátku 
s barevnou pastou, což bylo v českém prostředí velmi obvyklé, nepoužíval ale temné 
barvy ani gestické prvky, které byly v 60. letech tolik oblíbené. V kresbách a grafikách 
bylo pro Johna specifické vrstvení krátkých přímek. Hlavní roli hrály v jeho dílech 
elementy přírody, hmota a světlo. Díla vytvářel z elementárních organických a 
geometrických útvarů, výrazně uplnatňoval kontrasty.  
 
 

 Josef Albers, Pocta čtverci, 1965 
 

 Jiří John  
 

 Jan Koblasa, Kompozice, 1966 
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interpretace 
 
Jiří Kotalík pro Kritickou tvorbu, 196697: 
 

„ (…) Na neinformovanost o současném dění ve světě si dnes snad už nikdo 
stěžovat nemůže, dočasně zpřetrnhané souvislosti byly a jsou  od několika let 
opětovně navazovány. (…) Ale je smyslem naší výtvarné tvorby pohotově 
reprodukovat či s obměnami opakovat, co se dálo a děje všude ve světě? 
Potěšitelná a oprávněná pozornost, která nám v posedním čase začíná být 
věnována v zahraničí, má mnohé důvody. Vedle symptomů upřímmného a trvalého 
ocenění je mezi nimi také probuzený zájem o kuturní život ‚za železnou oponou‘, 
překvapení nad jeho nečekanou mnohostí a prvoní, i cosi na způsob povžšeně 
uznalého ocenění obecné civilizační úrovně. (…)  
Generace, která se dnes právem dostává do čela našeho výtvarného života, není 
jednotná v náhledech a metodách;;;; charakterizuje ji názorová mnohostrannost a 
výrazová šířka, v přirozeném ad diferenciovaném rozpětí mezi reálnou inspirací a 
autonomizovaným artefaktem. Přitom mezi oběma krajími pĺy mnohdy nejsou 
příkré hranice a náhlé přechody;;;; to také definuje, zdá se mi, obvzláště početný a 
pro generační snahy příznačný proud, v němž se umělcův vnější a vnitní svět 
ztotožňují a harmonizují. Tato orientace je zjevná zejména v práci  J i ř í h o  J o h n 
a. Soubor jeho obrazů a grafik v Nové síni se vyznačoval imponující kontinuitou 
názoru;;;; v postupu let umělec neproměňuje úhel svého pohledu, ale rozšiřuje jeho 
horizont, prohlubuje poznání a zjmnožuje prožitky, přitom soustřeďuje a vyjasňuje 
rejstřík tvůrčích prostředků. (…) 
Počátkem 60. let (…) se tento proces, v podstatě založený na redukci a 
transformaci věcí ve znaky, urychluje a dramatizuje;;;; tvary a prostory, barvy a 
hmoty se zhutňují a zdrsňují v zákonitém řádu obrazového řešení (…). 
Ve shodné míře to dokládají též Johnovy suché jehly, snad ještě dotvořenější 
v uměřenosti a prostotě, která je výslednicí složitosti a vnitřního bohatství – 
v průzračnosti a čistotě, která se otevírá do hloubky jako hladina pramenité 
studny. Individuálně uzpůdobenými, ale přitom kalsickými prostředky malby a 
grafického rydla utváří umělec metafory přírodní dějů, geologické skladby hmot a 
organického života vegetace, atmosferické a světelné radiaci. V jeho pčáci nalézám 
vzácnou v každém obrazu a grafickém listu vždy znovu vykupovanou rovnováhu 
intelektu, smyslů, snezibility, obraznosti. Výtvarné řešení není nikdy efektní ani 
samoúčelné, je určováno a zdůrazňováno významnou stavbou, jasnou a sdílnou, 
přitom ve vnitřním vrstvení mnohoznačnoua vibrující tajemstvím.  
V některých rozměrnějších formátech se místy projevuje nebezpečí 
předestiovaného až mechanického postupu, jenž nutně vede k strnulým a suchým 
ideogramům. Toto úskalí je si Jiří John obezřetně vědom. Proto se tolik jeho 
obrazů posledního data vyznačuje uvolněností tvarového rytmu i barevné škály, 
v neobvyklé vláčnosti až měkkosti, v zvýšeném podílu imaginativního rozechvění – 
v touze po velkorysejších a plastičtějších formách, po drsnějším a tvárlivějším 
pojednání rukopisném. Naproti tomu v grafice se shledáváme s konfiguracemi 
nečekaně tvrdými až měřičskými. T  je příznačným dokladem, že se Johnova 
tvorba opětovně ocitá v neklidu a pohybu na počátku nového údobí vývojového. 
Není proto třeba obávat se umělcova předčasného zmoudření a stagnace;;;; či 
dokonce v jeho duchovní harmonii a výtvarné prezicnosti shledávat znamení 
artistní a úhledné precizity. (…) Jeho cesta je ve shodě s problematikou a 
vývojovým pohybem současného umění, kde dnes – po dlouhém údobí nadvlády 
syntaktických aspektů – důrazně vyvstává do popředí zřetel sémantický;;;; v tomto 
směru tvorba Jiřího Johna má v rozloze našeho výtvarného usilování obvzláštní 
aktuálnost a podnětnost.“ 

                                                 
97 článek Jiřího Kotalíka, Jeden z generace, Časopis Kulturní tvorba, č. 3/IV, roč. 1966 
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K INTERPRETACI VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ, PROBLEMATIKA 
KONTEXTU, PŘÍSTUPU A DOBY 
 
„Interpretace díla je jakýsi kompromis vzniklý ze střetnutí dvou představ, pokud se ty 
dvě představy minou, je vnímání mechanické, spotřební - nedochází k žádnému 
estetickému momentu.“ 

Gillo Dorfles98 
 
 
ZASAZENO DO KONTEXTU 
 
Podle Huygha jsme díky psychologii umění schopni dešifrovat umělecké dílo a lidský 
obsah, jimž je umělec naplnil jenom pokud k němu dovedeme přistoupit jako ke 
komplexní záležitosti, přičemž jsme schopni uchopit jeho jednotlivé složky a prvky, 
stejně jako jejich celek. A protože je podle psychologie umění údělem umělce 
vypovídat o sobě99, je v tomto ohledu moderní a zejména abstraktní umění, které se 
nesnaží reflektovat skutečnost vnější ale vnitřní, daleko pravdivějším uměním, než 
umění realistické. Značná část umělců počátků abstrakce má potřebu svá díla ve 
zvýšené míře doprovázet komentářem a vysvětlivkami, ale to bylo zejména 
v počátcích abstrakce, kdy ještě nepatřila ke klasickým výtvarným projevům, a 
nesetkávala se ani s velkou oblibou ani s pochopením, daleko častěji s 
desinterpretací. Huyghe říká, že umělec sám nemá k dílu navazovat obsahy, protože 
může do díla vložit části sebe sama, tak skryté, že si je není sám vůbec schopen 
uvědomit, natož je přiblížit ostatním a interpretovat. A tyto vnitřní přesahy jsou podle 
něj i v dílech, která se přísně řídí zákony rozumu, koncepcí a propočty, tedy i v čistě 
geometrických strukturách. Ti, co je vytváří, nám ale přiblížili alespoň ty obsahy, které 
si uvědomovali, s radostí je tedy uvádím. I díky tomu je skrze umění intepretovatelný 
nejen umělec, ale skrze něj i doba, ve které žil.   
Ještě zajímavější, než číst mnohdy únavné výpovědi umělců, je ale moci z pozice 
dlouhého časového odstupu vnímat dobové reakce kritiků a teoretiků. Tak jako 
mnoha informacím hrozí, že budou vytrženy z kontextu, jejich informacím se často 
přihodilo, že musely být alespoň částečně do jistých kontextů zasazeny. Přesto jsou 
některé reflexe a interpretace velmi plastické a doplňující, průpovídky o „neoficiálním“ 
a „programovém“, ilustrují alespoň v náznacích atmosféru doby. Vždyť přece umělci 
potřebují trpět a být nepochopeni, aby byli opravdu velcí.  
 
 
 
VYTRŽENO Z KONTEXTU 
 

„Společnost šedesátých let se lišila od té předcházejícího desetiletí daleko větší 
mírou svobody, informace byly v mnohém dostupnější a lehce verfikovatelné a 
nesrovnatelná byla i transparence plitického, kulturního a společenského dění. 
Společnost (…) byla se svým socialistickým údělem mnohem spokojenější, než si její 
pamětníci jsou dnes ochotni přiznat.“  

Zdeněk Primus100  

                                                 
98 Gillo Dorfles, Proměny umění, Praha, nakl. Odeon, 1967 
99 podle knihy René Huygha, Řeč obrazů ve světle psychologie umění, Praha, nakl. Odeon, 1965 
100 Zdeněk Primus, Umění je abstrakce, Česká vizuální kultura 60.let, Praha, nakl. Kant, 2003 
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ZÁVĚR 
 
Ačkoliv česká abstrakce měla po 2. světové válce omezený přístup k informacím a 
inspiraci ze zahraničí, přesto se vyvinula směrem, který naprosto zapadal do 
kontextu západního abstraktního umění. Nevycházela z tradice českého 
meziválečného experimentování s abstraktními projevy, ani nebyla v permanentní 
konfrontaci s evropskými a severoamerickými tendencemi, ponechala si česká 
specifika a ať už jimi tlumočí společensko-politické prostředí, nebo individuální 
dojmy, rozpracovala výrazové prostředky, jakoby tady existoval téměř kontinuální 
vývoj abstrakce. Převládající evropské a severoamerické projevy nefigurace jsou 
v mnoha ohledech různé, oboje jsou ale v českém prostředí, i přes politickou situaci 
doby reflektovány. I když nejsou všechny výrazové prostředky v abstrakci 
rozpracovávány (stejně jako následně interpretovány) se stejnou důkladností, u 
všech je patrný vývoj, povědomí o základech a raném období abstrakce, sledování 
uměleckého dění venku i soustředěné rozvíjení vlastních možností.  
 
Analýza jednotlivých výrazových prostředků je podstatnou částí abstraktní tvorby, 
stejně jako pokusy je interpretovat a pochopit. Stejně jako historické, společenské a 
politické okolnosti, které je provází, se ale lépe hodnotí z perspektivy časového 
odstupu, samozřejmě za použití svědomitého přístupu (typu Gadamerova 
hermeneutického kruhu aplikovaného na dějiny umění), který umožňuje být zároveň 
uvnitř i vně poznávané skutečnosti. Proto bude za takových sto let jistě objevné, 
zhodnotit, co do obsahového významu, vývoj a obrazové prostředky abstrakce první 
poloviny 20.století, i když poutavé je to už teď.  
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