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Úvod 

Vladimír Holub není všeobecně známým umělcem. Narodil se v roce 1912 

v Jindřichově Hradci, kde většinu svého života žil a tvořil. Byl autodidakt a veškeré své 

práce dělal ve volném čase. Větší zájem odborné i laické veřejnosti vzbudil v roce 1985, 

kdy mu samostatnou výstavu v brněnském Domě umění uspořádal Jiří Valoch. Deset let 

poté Holub zemřel. Soustavnější bádání ohledně jeho života a díla probíhá od roku 

2001, kdy začala být jeho práce zhodnocována v kontextu evropského umění. 

V souvislosti se stým výročím jeho narození v roce 2012 byly uspořádány výstavy jeho 

koláží a objektů v Praze a Jindřichově Hradci. Vyšla také publikace, ve které na něho 

vzpomínají jeho přátelé. Holubova tvorba a korespondence se také stále častěji stávají 

tématem závěrečných prací studentů vysokých škol. Přesto, že se Vladimír Holub 

začátkem nového tisíciletí těší větší pozornosti odborníků i veřejnosti, jeho dílo nebylo 

dodnes uceleně zpracováno a statě, které o něm dosud vznikly, mají spíše obecný 

charakter a nevěnují se detailně jednotlivým dílům a jejich souborům. 

Cílem této práce je zpracovat a zhodnotit koláže, které Vladimír Holub vytvořil 

v šedesátých letech dvacátého století a zasadit je do kontextu českého a evropského 

umění pomocí komparace Holubových děl s díly soudobých umělců. Zabývala jsem se 

primárně kolážemi, které umělec přímo datoval. Z velkého množství dochovaných 

nedatovaných koláží jsem vybrala ty, u kterých je na základě srovnání s jinými 

Holubovými pracemi a kolážemi autorů aktivních v šedesátých letech pravděpodobné, 

že spadají do sledovaného období. Dílčím cílem práce je posoudit, zda Vladimír Holub 

objevil techniku přímé koláže, jak se někteří badatelé domnívají. 

Hlavním informačním zdrojem této práce byla samotná umělecká díla, která jsou 

součástí uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví v Praze. Nachází se zde 

přes 300 Holubových koláží, z nichž 78 je datováno přímo do šedesátých let. Menší 

množství prací je uloženo v Muzeu Jindřichohradecka a Muzeu Wilhelma Lehmbrucka 

v Duisburgu. Informace o osobnosti a myšlení Vladimíra Holuba jsem čerpala z jeho 

rozsáhlé korespondence uložené v literárním archivu Památníku národního písemnictví. 

S přihlédnutím k rozsahu práce jsem pracovala pouze s korespondencí zaslanou 

Holubovi Jindřichem Chalupeckým, Josefem Škvoreckým a Vratislavem Effenbergem. 

Dále jsem se opírala o odbornou literaturu zpracovávající dílo Vladimíra Holuba, která 
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sestává především ze stručných katalogů k jeho výstavám. Důležitým pramenem byla 

sekundární literatura pojednávající o tvorbě současníků Vladimíra Holuba. 

V první kapitole práce přibližuji odbornou literaturu týkající se osobnosti a díla 

Vladimíra Holuba. Poté vymezuji kulturně-historický kontext, v němž Holub 

v šedesátých letech žil. Představuji zásadní okamžiky československé historie, které 

přinesly změny v oblasti politiky i kultury. V následující kapitole se věnuji vývoji 

koláže v Československu v šedesátých letech. Zmiňuji hlavní trendy a významné 

osobnosti, které v technice koláže vynikly a mohly ovlivnit uměleckou tvorbu 

Vladimíra Holuba. Dále se věnuji významným okamžikům v Holubově životě a jeho 

soukromým a společenským aktivitám, které ovlivňovaly jeho dílo. Zmiňuji Holubův 

pobyt v Paříži ve třicátých letech, budování uměleckého archivu a korespondenci 

s přáteli, která pro něj znamenala významný zdroj informací o kultuře, umění a jeho 

proměnách. V neposlední řadě se věnuji kolážím, které Holub vytvořil v šedesátých 

letech. Soubor 78 koláží člením na dva hlavní celky, totiž na koláže přímé a klasické. 

Klasické koláže dále dělím na menší tematické celky, v rámci nichž hledám souvislosti 

s českým i zahraničním uměním té doby. 
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1. Přehled literatury 

Odborné literatury týkající se osoby a díla Vladimíra Holuba není mnoho. První 

kratší texty o tomto umělci vznikly v šedesátých letech, kdy se Holub začal aktivně 

věnovat výtvarnému umění a vystavovat. Jednalo se převážně o skromné 

několikastránkové katalogy, které obsahovaly krátké texty přibližující životní osudy 

tohoto nepříliš známého umělce. Větší pozornosti se Vladimír Holub, bohužel již 

posmrtně, dočkal se začátkem nového tisíciletí. V roce 2001 mu byla uspořádána 

souhrnná výstava v Muzeu Wilhelma Lehmbrucka v Duisburgu, jejímž mimořádným 

přínosem je mimo jiné rozsáhlý dvojjazyčný katalog. Sté výročí narození Vladimíra 

Holuba oslavilo jeho domovské muzeum v Jindřichově Hradci vydáním knihy 

vzpomínek na svérázného rodáka. Tyto dvě publikace jsou zatím nejvýznamnějšími 

počiny na poli bádání o Vladimíru Holubovi. 

V roce 1967 vystavoval Vladimír Holub v Jihočeském muzeu v Českých 

Budějovicích. Výstava nesla název Plastiky, koláže a vyšel k ní skromný katalog 

o čtyřech stranách s úvodním slovem Miroslava Haška. Jak napovídá název jeho textu, 

Poezie z odpadu, věnuje se v něm především umělcovým objektům z železného odpadu, 

kamenným objektům a samorostům. Holubovy koláže, přestože byly součástí výstavy, 

Hašek nekomentuje. Hašek chápal Holuba jako „umělce čistého srdce, který trpělivě 

odstraňuje zemitý nános praktického smyslu, abychom také my viděli podle vzoru prince 

z kouzelné knížky Antoine de Saint Exupéryho.“
1
 Zmiňuje důležitost prostředí, ve 

kterém Holubova díla vznikala a vyzývá čtenáře „aby bylo více přicházejících do 

kouzelného podhradí na úpatí renesanční rotundy jindřichohradeckého zámku, kdež, v 

přízemním domku u řeky Nežárky Vladimír Holub bydlí (…) a aby rádi přicházeli 

znovu. a až vám předloží svou návštěvní knihu, poznáte, že již mnozí k němu našli cestu, 

jména podepsaných prozrazují, že většina návštěvníků přichází zcela záměrně 

a najisto.“
2
 Katalog dále obsahuje stručný přehled nejdůležitějších samostatných 

i kolektivních výstav Vladimíra Holuba od roku 1960 do roku 1967. 

                                                 

1
 HAŠEK 1967, nepag. 

2
 Tamtéž. 
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Další z kratších textů napsaných o osobě a díle Vladimíra Holuba je součástí 

katalogu vydaného v roce 1982 u příležitosti výstavy v muzeu v Jindřichově Hradci. 

Stejně jako Haškův i tento komentář si klade za cíl pouze stručně seznámit čtenáře s 

osobou Vladimíra Holuba, a proto neobsahuje hodnocení kvality ani významu 

vystavovaných děl. Text katalogu zpracoval Jaroslav Cempírek a z velké části obsahuje 

vzpomínky Vladimíra Holuba na dětská léta, práci knihovníka a setkávání s přáteli. 

Dozvíme se zde také, jak se umělec dostal k tvorbě objektů z nalezených kovových 

součástek: „Jednou jsem šel po Praze a napadlo mě, že bych si chtěl udělat něco 

prostorového. Jako materiál jsem zvolil modurit. Je pouze pro členy svazu, řekli mi v 

prodejně. Tenkrát jsem se rozzlobil. a jak tak jdu Prahou, upoutal mě v hromádce 

odpadu na chodníku kousek železné součástky, která obráceně byla ptákem. Nechte si 

svůj modurit, řekl jsem si a začal jsem sbírat železný odpad a dělat z něho plastiky.“
3
 

Kromě tvorby objektů zmiňuje Cempírek i další okruhy Holubovy činnosti, což jsou 

kresba, malba, tvorba koláží, návrhů gobelínů a literárních textů. Blíže se jim ovšem 

nevěnuje. 

Dlouholetým přítelem Vladimíra Holuba byl konceptuální umělec, kurátor 

a teoretik umění Jiří Valoch. Oba dva umělce spojovala láska k jazyku. Ve vzájemné 

korespondenci se často věnovali tématu experimentální poezie, vizuálních básní 

a textových instalací. Již od poloviny šedesátých let, kdy spolu Holub a Valoch začali 

komunikovat, byla mezi nimi citelná pozitivní energie a chuť spolupracovat. Jeden 

druhému zapůjčovali umělecká díla na výstavy. Není proto překvapením, že když se Jiří 

Valoch stal v sedmdesátých letech kurátorem Domu umění města Brna, bylo jeho 

snahou uspořádat Vladimíru Holubovi výstavu. Výstava proběhla v roce 1985 a vyšel k 

ní i katalog s obsáhlou obrazovou přílohou a textem Jiřího Valocha. Valochův příspěvek 

je prvním kritickým zhodnocením práce Vladimíra Holuba. Nejedná se sice 

o vyčerpávající rozbor, je to ale poprvé, kdy je Holub konfrontován s českou uměleckou 

scénou. Práci Vladimíra Holuba s materiálem chápe Jiří Valoch jako interpretační. Píše: 

„(…) sémanticky přehodnocuje výchozí materiál, neruší ho, ale dává mu novou 

významovou kvalitu.“
4
 Dále Valoch zmiňuje, že Holubovy montáže reagují na linii 

                                                 

3
 CEMPÍREK 1982, nepag. 

4
 VALOCH 1985, nepag. 



10 

 

českého sochařství šedesátých až osmdesátých let a „snesou srovnání s tím nejlepším, 

co v této napůl vážné, napůl hravé linii vzniklo, třeba se sochami a montážemi Věry 

Janouškové.“
5
 Způsob, jakým Holub objevuje v přírodním materiálu (větvičky, 

kameny) náznaky figur, přirovnává Jiří Valoch ke způsobu, který ve svých froasážích 

používá Ladislav Novák. Aktuálnost Vladimíra Holuba dokládá Valoch paralelou 

Holubovy práce s novým výtvarným vyjadřovacím prostředkem – land artem. 

„Holubovským“ land artem je podle autora hrušeň na zahradě umělcova domu, jejíž 

rozdělující se kmen byl upraven do podoby ptačí hlavy a kohoutího ocasu. Valochův 

katalog obsahuje i ukázky z literární tvorby Vladimíra Holuba. 

Výše zmiňovanou výstavu, která proběhla v roce 2001 v Muzeu Wilhelma 

Lehmbrucka v Duisburgu, a k ní vydaný katalog připravil a uspořádal Christoph 

Brockhaus. Do katalogu přispěli svými texty Jiří Tichý, Dagmar Šafrová, Jiří Valoch 

a v neposlední řadě i Christoph Brockhaus. Z textů Jiřího Tichého, Dagmar Šafrové 

a Jiřího Valocha je možné utvořit si přesný obraz o tvůrčí osobnosti Vladimíra Holuba. 

Texty jsou však převážně shrnutím dosavadních znalostí o umělci. Stať Jiřího Valocha 

je přetištěným textem z katalogu z roku 1985. Dagmar Šafrová tlumočí některé z 

Holubových vzpomínek. Přínosem katalogu je především stať Christopha Brockhause 

týkající se zařazení Vladimíra Holuba do evropských dějin umění. Autor připomíná 

umělcův archiv uložený dnes v Památníku národního písemnictví a nazývá ho 

„pokladnicí kulturních a duchovních dějin dadaisticky-surrealistických tradic“
6
. Dále 

vyzdvihuje vztah umělce k Maxu Ernstovi, Marcelu Duchampovi nebo Constantinu 

Brancusimu. 

V roce 2012 uplynulo sto let od narození Vladimíra Holuba. V rámci tohoto 

výročí proběhly dvě velké výstavy jeho prací. Na začátku roku představila Galerie 

Smečky, která se orientuje na techniku koláže, ve spolupráci s Památníkem národního 

písemnictví přehlídku téměř dvou set Holubových koláží doplněných objekty z muzea v 

Jindřichově Hradci. Výstava nesla název Vladimír Holub – The Survival. Nikdy dříve 

nebyly Holubovy koláže vystaveny v tak hojném počtu. Výstava tak poprvé 

zprostředkovala veřejnosti koláže Vladimíra Holuba komplexně. Vydán byl i útlý 

                                                 

5
 Tamtéž. 

6
 BROCKHAUS 2001, 59. 
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katalog, který obsahuje text Vilmy Hubáčkové. Ve skromném textu se autorka věnuje 

především kolážím a podrobněji popisuje některé příklady čistých koláží. Zdůrazňuje 

zdroje tvorby Vladimíra Holuba. Zmiňuje především vliv surrealismu a dadaismu 

a postupem času i op-artu, pop-artu nebo abstrakce. Minimalismus Holubovy tvorby 

komentuje slovy: „Osvojil si zásadu, že použití jednoduchých prostředků slouží k 

dosažení maximálního účinku.“
7
 Na výstavu Vladimír Holub – The Survival navazovala 

od dubna do července výstava v Holubově rodném městě, Jindřichově Hradci. Katalog 

k výstavě nebyl vydán. 

Poctu svému rodákovi vzdalo Muzeum Jindřichohradecka až na podzim roku 

2012. Sborník s názvem Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba je vedle katalogu 

Christopha Brockhause zatím nejucelenějším představením tvorby a života tohoto 

umělce. V úvodu je, stejně jako v případě katalogu z Duisburgu, přetištěn zkrácený text 

Jiřího Valocha z roku 1985. Větší pozornost je věnována politickému procesu, který byl 

s Holubem veden v padesátých letech. Autoři textů čerpali z archivu Muzea 

Jindřichohradecka, kde jsou uloženy Holubovy deníky a zjistili tak řadu nových 

informací o jeho životě. Některé informace byly rovněž podrobeny revizi. Například 

bylo zjištěno, že Holub si svůj osmnáctiměsíční trest udělený mu Státní bezpečností v 

roce 1951 odpykával v dole Fierlinger na Kladně a nikoli v Příbrami, jak se badatelé 

dříve domnívali. Součástí katalogu jsou výňatky z rozhlasových pořadů Schůzky s 

literaturou, které přibližují vztah Olgy Teinitzerové
8
 k Vladimíru Holubovi. Vzpomínky 

na svého přítele sepsali Alena Wagnerová
9
, Radomír Čumlivski

10
, Antonín Málek

11
, 

Vladimír Krninský
12

, Jan Solpera
13

 a Vladimír Janovic
14
. Statěmi o díle přispěli Vilma 

                                                 

7
 HUBÁČKOVÁ, 2012, 1. 

8
 Olga Teinitzerová byla celoživotní družkou Vladimíra Holuba. Byla neteří zakladatelky světoznámých 

textilních dílen Marie Hoppe Teinitzerové. 
9
 Alena Wagnerová, narozená v roce 1936 v Brně, je česko-německá spisovatelka, překladatelka 

a vydavatelka. Žije střídavě v Saarbrückenu a v Praze. 
10

 MUDr. Radomír Čumlivski, CSc. je anesteziolog. Bydlí v Praze a pracuje ve Vídni. V sedmdesátých 

letech byl častým návštěvníkem v domečku Vladimíra Holuba. 
11

 Akademický malíř Antonín Málek se narodil v roce 1937 v Plzni. Do roku 1968, kdy emigroval do 

Švédska, žil v Jindřichově Hradci a Praze. Od roku 1979 žije trvale v Kolíně nad Rýnem. 
12

 Akademický sochař a restaurátor Vladimír Krninský se narodil v roce 1951. Pochází z Jindřichova 

Hradce. 
13

 Akademický malíř Jan Solpera se narodil v roce 1939 v Jindřichově Hradci. V letech 1959 – 1965 

studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Františka Muziky. V letech 1973 – 2003 vedl na VŠUP 

ateliér knižní grafiky a písma. Zabývá se knižní a užitou propagační grafikou, vytvořil několik tiskových 

písem. 
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Hubáčková (upravený text z katalogu k výstavě The Survival), Alice Mžyková a Jakub 

Valášek
15
. Ve sborníku je přetištěna i část bakalářské práce Šárky Trepkové, která se 

věnuje korespondenci Vladimíra Holuba s jeho přítelem Jiřím Valochem. Sborník 

podává ucelený obraz o osobnosti jindřichohradeckého umělce. Jeho přínosem je mimo 

jiné zprostředkovaný náhled do duše Vladimíra Holuba umožněný kontaktem s jeho 

přáteli a zpracováním některých jeho deníkových zápisů. 

Život a dílo Vladimíra Holuba je námětem desítky novinových a časopiseckých 

článků. Větší prostor byl tomuto umělci věnován v roce 2003 v časopisu Revolver 

revue. Čestmír Lang zde uveřejnil článek Vladimír Holub – zapomenutý dědic české 

avantgardy, ve kterém shrnuje Holubovo dílo a život. Dále bylo otištěno úvodní slovo 

Christopha Brockhause k otevření výstavy v Duisburgu v roce 2001. Nechybí výbor z 

Holubovy literární tvorby, ukázky z jeho Oběžníků, Výpovědí, Jednovětých textů 

a dalších drobných písemností. 

Pozornost byla Vladimíru Holubovi věnována především v regionálním tisku. 

Články o výstavách a životních výročích umělce vyšly v Českobudějovických listech, 

Zpravodaji jindřichohradeckého muzea, Jindřichohradeckém vlastivědném sborníku, 

Jihočeské pravdě. Z periodik zaměřených na kulturu a umění jmenujme Listy, A2, 

Kulturní tvorbu, Kulturu nebo Výtvarnou práci.  

                                                                                                                                               

14
 Vladimír Janovic, původním jménem Vladimír Pičman, je český básník a překladatel, především 

z italštiny. Narodil se v roce 1935 v Praze. 
15

 MgA. Jakub Valášek je historik umění Muzea Jindřichohradecka. Narodil se v roce 1979. 
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2. Politická a kulturní situace 60. let 20. století 

v Československu 

„Věděli jsme přesně, co nechceme, ale nevěděli jsme dost jasně, co chceme.“
16

 

 

Šedesátá léta dvacátého století jsou z hlediska politického, kulturněhistorického 

i sociálního významnou etapou našich moderních dějin. Budování socialistické 

společnosti se nacházelo ve slepé uličce, což dokládá přiznání krize ve společnosti 

dvacátým sjezdem sovětské komunistické strany v roce 1956. Dne 25. února na něm 

první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany sovětského svazu (ÚV KSSS) 

Nikita Sergejevič Chruščov pronesl známý projev o kultu osobnosti a jeho důsledcích, 

ve kterém porovnával praktiky svého předchůdce Stalina s Leninem. Zdůraznil odpor 

klasiků marxismu-leninismu k jakémukoli projevu kultu osobnosti a tvrdě odsuzoval 

diktátorské praktiky Josifa Vissarionoviče Stalina. Jak píše Chruščov ve svém projevu: 

„Kult osobnosti nabyl takových obludných rozměrů hlavně proto, že Stalin sám 

všemožně podněcoval a podporoval glorifikaci své osoby. Svědčí o tom nesčetné 

skutečnosti. Jedním z nejtypičtějších projevů slavomamu, toho, že Stalin postrádal 

elementární skromnost, je vydání jeho Stručného životopisu, který vyšel v roce 1948. 

(…) Kdo kdy viděl, aby nějaký činitel oslavoval sebe samého? Cožpak je to důstojné 

činitele marxisticko-leninského typu? Nikoli. Právě proti tomu tak důrazně vystupoval 

Marx a Engels. Právě to vždy tak ostře odsuzoval Vladimír Iljič Lenin.“
17

 Dvacátý sjezd 

Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) tak znamenal bod obratu. Stalinismus 

přestal být oficiální politikou KSSS a potažmo i celého sovětského bloku. Došlo 

k odhalení protiprávnosti inscenovaných politických procesů, které vedly k věznění, 

týrání a vraždění údajných třídních nepřátel. Pod vlivem těchto změn docházelo 

v šedesátých letech ve společnosti k určitému uvolnění. Na rozdíl od let padesátých 

bylo možné vyjadřovat se k situaci ve společnosti, ovšem pouze pod zástěrkou 

vhodných a účinných mimiker. 

                                                 

16
 PLATOVSKÁ / ŠVÁCHA 2007, 103. 

17
ADAMEC 2003. 
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Kontakty s mezinárodním výtvarným děním byly českým umělcům 

zprostředkovávány pomocí literatury a postupem času i formou osobních setkání. 

Vznikaly nové neoficiální instituce a ty oficiální podléhaly změnám. Na konferenci 

Svazu československých výtvarných umělců (SČSVU) v říjnu 1956 byly schváleny 

nové stanovy umožňující zakládání tvůrčích skupin. Lavinu rodících se skupin nestejné 

trvanlivosti a kvality uvedly do pohybu skupiny Máj a Trasa. Tak vzniklo množství 

skupin v Praze, Brně, Teplicích a dalších městech po celém Československu.
18

 Touha 

umělců po sdružování se do skupin souvisela se snahou o rehabilitaci skupinového úsilí 

charakteristického pro meziválečné období. Sdružování se stalo symbolem 

modernistických aktivit. Mělo však i praktický podtext. Příprava výstav byla vzhledem 

ke schvalovacím procedurám SČSVU a politických orgánů jednodušší pro skupinu než 

pro jednotlivce. Charakteristickým znakem skupin šedesátých let je absence psaných 

manifestů a vyhraněného výtvarného názoru ve stylu meziválečných skupin. Ve 

skupinách se umělci sdružovali spíše na základě přátelských vztahů. Význam 

sdružování umělců dokládá dopis Františka Dvořáka Ústřednímu výboru SČSVU 

oznamující založení skupiny Máj 57, ve kterém Dvořák popisuje směřování skupiny: 

„(…) navázání na moderní české umění, jehož význam se většinou dosud zamlčoval. 

Hlásíme se tím k umění Václava Špály, Bohumila Kubišty, Rudolfa Kremličky, Otty 

Gutfreunda a Jana Štursy. Akceptujeme také pokrokové umění světové (…).“
19

 Nově 

vznikající tvůrčí skupiny se staly protipólem SČSVU a významně ovlivňovaly jeho 

pozici a působení na české výtvarné scéně. 

Vyvrcholením snahy o výtvarnou obrodu v českých uměleckých kruzích byla 

úspěšná československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Pořádání této 

přehlídky znamenalo návrat k tradici celosvětových výstav, která byla přerušena druhou 

světovou válkou. Výstava v Bruselu byla pro české umělce naprostým zázrakem. 

Jednalo se o dlouho očekávanou možnost, jak se setkat se současnou světovou kulturou 

tváří v tvář, být s ní porovnáván a stát se opět její součástí. Mnozí čeští umělci začali 

obnovovat styky se zahraničím. Orientovali se nejen západoevropským, ale 

                                                 

18
 V Praze se jednalo například o skupiny UB 12, M 57, Experiment, Etapa, Blok, Radar, Horizont, 

Křižovatka, Profil, Index, Grafis, 8 výtvarníků, Náhledy, Skupina 58, Skupina 66, Konfrontace, v Brně 

o Brno 57 nebo Profil 58. 
19

 MORGANOVÁ / SVATOŠOVÁ / ŠEVČÍK 2001, 186. 
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i východním směrem k svobodnějšímu Polsku, Jugoslávii a sovětskému 

undergroundu.
20

 Bruselský ohlas zaznamenáváme v průniku abstraktních forem do 

dekorativního a užitého umění jako jsou umělecké sklo, tapiserie, keramika, typografie, 

knižní kultura a scénografie.  

K významným organizačním a ideovým změnám v oblasti výtvarné kultury 

došlo na druhém sjezdu SČSVU v Praze v roce 1964. Do čelních funkcí svazu se dostali 

mladí umělci, zástupci tvůrčích skupin a jeho předsedou se stal Adolf Hoffmeister. 

Sjezd řešil otázky reorganizace svazu, obnovy a rozšíření aktivit ve výstavní politice, 

otázky ideové a ediční činnosti i vztahu českého umění k zahraničí.
21

 Zmíněné změny 

se podařilo uskutečnit díky aktivitám Bloku tvůrčích skupin, ve kterém se sdružovaly 

skupiny UB 12, Etapa, Trasa, Experiment, M 57, MS 61, Máj a Proměna. Po polovině 

šedesátých let začala činnost výtvarných skupin postrádat smysl, který měla na konci 

předchozího desetiletí. Skupin bylo přehnaně mnoho a rozvoj výtvarného projevu spíše 

brzdily, než podporovaly. Neblahého dopadu skupinového života v druhé polovině 

šedesátých let si povšiml Jindřich Chalupecký, který napsal: „Nejsou to programové 

skupiny. Mohl bych přenést Mrázkovy obrazy do Trasy a sochy Fibichové do UB 12 

a nic by se nestalo. Ale hlavně se obávám, že tyto skupiny jsou příliš uzavřené. Žije se 

v nich asi pohodlněji, než se žilo ve spolcích. Není tu rizika velkých konfrontací. (…) 

Myslím, že škodí práci, konfrontují-li se výtvarníci jen ve svém přátelském kroužku.“
22

 

Co se týká výtvarného projevu, znamenala šedesátá léta nový začátek. Jako 

protipól oficiálního umění se objevila nová vlna romantického a expresionistického 

projevu. Jednalo se o radikální odmítnutí dosavadních výkladů světa. Vznikala díla 

nefigurativní, informelní a neo-konstruktivistická. Rozvíjely se nové formy vyjadřování. 

Vznikaly první akce a rané příklady land artu. V rámci rozsáhlé produkce českého 

výtvarného umění šedesátých let najdeme několik paralel s tvorbou solitéra Vladimíra 

                                                 

20
 ŠETLÍK 2012. 

21
 MORGANOVÁ / SVATOŠOVÁ / ŠEVČÍK 2001, 252. 

22
 PLATOVSKÁ / ŠVÁCHA 2007, 119. 
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Holuba, žijícího v té době mimo hlavní kulturní centrum, Prahu. Myšlenkově měl Holub 

blízko například ke skupině Šmidrů.
23

 

Vpád armád Varšavské smlouvy do Československa v noci z dvacátého na 

jednadvacátého srpna 1968 znamenal konec reformních snah Pražského jara. V jeho 

duchu se sice ještě uskutečnily některé umělecké projekty naplánované na roky 1969 

a 1970, umělecká svoboda však byla postupně nahrazována cenzurními zásahy 

a stranickými prohlášeními. Srpen 1968 odstartoval dlouhá léta normalizace. 

Doba konce padesátých a začátku šedesátých let má mnoho přívlastků. Ilja 

Erenburg ji nazval dobou tání
24
, Václav Černý používal krkonošské slovo odměk

25
. Ať 

už tuto dobu budeme nazývat jakkoli, faktem zůstává, že se jedná o období, které mělo 

zásadní vliv na další vývoj českého umění. Co dělal, kde žil a jak se v této době 

projevoval Vladimír Holub? Šedesátá léta zastihla Vladimíra Holuba v jeho „Domečku” 

u řeky Nežárky poblíž jindřichohradeckého zámku, kde žil již od roku 1952 se svou 

celoživotní družkou Olgou Teinitzerovou. Až do roku 1968 pracoval jako noční hlídač 

v JZD za městem a poté zastával místo archiváře v jindřichohradeckém muzeu. Proto 

veškeré své umělecké práce vytvářel pouze ve volném čase. Domeček u Nežárky sloužil 

zároveň jako ateliér, kde Holuba navštěvovali jeho známí a přátelé. Vzhledem k těmto 

častým návštěvám získal dům přezdívku „holubník“. Zde Vladimír také shromažďoval 

svůj rozsáhlý archiv věnovaný surrealismu, dada a hnutí Fluxus. Mimoděk tak 

vybudoval miniaturní mimopražské avantgardní centrum, kde se postupem času 

vystřídaly na návštěvě osobnosti jako Günter Grass či Josef Škvorecký se Zdenou 

Salivarovou a další. 

V roce 1962 se konala první polooficiální výstava Holubových prací 

v Biologickém institutu Akademie věd v Praze a o rok později první větší samostatná 

                                                 

23
 Skupina vznikla v roce 1965 a vycházela z hnutí surrealismu a neodada. Hlásili se k ní Jaroslav 

Vožniak, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Jan Koblasa. Tvorba skupiny souvisela s přicházející vlnou 

pop-artu a nové figurace a je označována spojením „poetika divnosti“. 
24

 ŠETLÍK 2012. 
25

 Černý ve svých Pamětech vzpomíná na některé členy ÚV KSSS (například Františka Todta, hlavního 

referenta odboru pro literaturu na ÚV), „kteří patřili k lidem naplno zasaženým Chruščovovými 

odhaleními, k vrstvě přesvědčených straníků první generace tak zvaného ‚dégelu‛, teď si vzpomínám, že 

v Krkonoších se říká ‚odměk‛ a dobře se to slovo na ten politický úkaz hodí, Todt byl člověk se 

svědomím a teď jeho fanatismus zjihl, změkl, rozpřemýšlel se, začal si připouštět věci.“ ČERNÝ 1992, 

489. Dégel francouzsky znamená tání nebo oblevu. (pozn. autora). 
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výstava v Moravském muzeu v Brně. Během šedesátých let se uskutečnilo celkem 16 

jeho samostatných výstav. Dále se zúčastnil 22 kolektivních přehlídek. Nejvýznamnější 

byla jeho účast na II. výstavě československých umělců v Paříži v roce 1969. Tuto 

návštěvu zmiňuje Holub v dopisu svému příteli Vratislavu Effenbergovi: „(…) 

v posledních dnech jsem byl v Paříži, pohlednici, kterou jsem Vám chtěl zaslat, jsem 

však neodeslal – ukázalo se, že na známku už mi nezbylo.“ Dále Holub dodává: 

„Přikládám buletin, v němž je 6 stran věnovaných výstavě, na které jsem 

spoluúčasten.“
26

 V roce 1970 se měla konat další zahraniční přehlídka děl Vladimíra 

Holuba, tentokrát v Belgii. Vzhledem k zákazu vydanému politickými orgány ale 

nakonec neproběhla. 

  

                                                 

26
 Dopis Vladimíra Holuba Vratislavu Effenbergovi z června 1969. Archiv Ústavu dějin umění AV ČR, 

neuspořádáno. 
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3. Koláž a její projevy v českém umění 60. let 20. století 

Koláž je první technikou v dějinách umění, která se začala vymykat klasickým 

výtvarným technikám užívaným v kresbě, malbě a sochařství. Charakteristickým rysem 

koláže je nalepování dvourozměrných fragmentů papíru, novin, látek a podobně na 

plochu plátna nebo papíru. V průběhu zhruba sta let, kdy se tato technika vyvíjí, vzniklo 

mnoho podob koláže, z nichž některé jsou s prvními kolážovými projevy Pabla Picassa 

a Georga Braqua naprosto nesrovnatelné. Technika koláže pro umělce znamenala 

přiblížení umění člověku jako takovému a to díky využívání předmětů každodenní 

potřeby, residuí po lidském působení, čímž nastavuje mnohdy nemilosrdné zrcadlo 

každému z nás. Svou tvárností a možností rychle a přesně definovat dobu, ve které 

vznikla je koláž v pravém smyslu slova výtvarnou technikou moderní doby. 

3.1. Stručná historie techniky koláže 

Vznik koláže se zpravidla připisuje kubismu, konkrétně Pablu Picassovi 

a Georgesovi Braquovi. Minulost koláže je však mnohem delší a ne zcela jednoduše 

vymezitelná. Nalepování výstřižků na podložku je činnost, která nevyžaduje vysoké 

umělecké schopnosti, a proto byla tato technika velmi oblíbená v lidovém umění. S 

prvním zábleskem profesionalizace v rámci využívání této techniky se setkáváme 

v tvorbě The Beggarstaffs
27
, anglických umělců Jamese Pryda a Williama Nicholsona. 

V době secese a jejích přebujelých tvarů přišli The Beggarstaffs s naprosto opačným 

přístupem k uměleckému formování reality. Jak popisuje Philip Meggs: „Během jejich 

krátké spolupráce (...) vynalezli novou techniku, které se později začalo říkat koláž. 

Vystřižené kousky papíru byly přeskupovány, pozměňovány a nalepeny do určité pozice 

na lepenku. Výsledný styl naprosto rovných ploch barev měl přesné okraje, jako by byly 

‚namalovány‛ nůžkami.“
28

 Svou metodu využili hlavně v odvětví reklamního plakátu. 

                                                 

27
 Způsob jakým James Pryde a William Nicholson vymysleli jméno pro své studio je sám o sobě jakoby 

částí procesu tvorby koláže. Ve stájích našli sáček od kukuřice, na němž byl nápis Beggarstaff Brothers. 

Vynecháním slova Brothers vznikl název pro firmu a zároveň použití nalezené věci symbolicky 

předznamenalo smysl koláže hlavně v tvorbě dadaistů. 
28

 „During their brief collaboration (…), they developed a new technique later named collage. Cut pieces 

of paper were moved around, changed, and pasted into position on board. The resulting style of 

absolutely flat planes of color had sensitive edges ‚drawn‛ with scissors.“ MEGGS 1986, 229. 
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Naneštěstí nebyl jejich vizionářský způsob vyjadřování soudobou společností dobře 

přijat. Jen několik z jejich návrhů bylo opravdu realizováno. 

Větší pozornost byla koláži věnována v období kubismu. V tvorbě Pabla Picassa 

a Georga Braqua se vlepované prvky imitující reálné materiály objevují od roku 1911. 

V rámci snahy o co nejvěrnější napodobení skutečnosti se umělci nespokojili s pouhou 

imitací materiálu: „Při hledání pravdivé nepředstírající barvy a lokálního tónu 

předmětů přivedla fanatická snaha o pravdivost malíře na myšlenku vnést do obrazu 

imitaci materiálu. Tu pak velmi brzy nahradily skutečné materiály jako dřevo nebo 

mramor a obrazy získaly další hmatatelnou hodnotu.“
29

 Své využití nalézají papiers 

collés především v zátiších, která byla oblíbeným tématem analytické i syntetické fáze 

kubismu. Význam koláže v kubismu souvisí se snahou o zpředmětnění díla, o přesnou 

popisnost. Uvedením hmatatelných prvků skutečnosti do obrazu se obraz povyšuje nad 

pouhou kopii skutečnosti a stává se skutečností samou. V českém prostředí se papiers 

collés ujaly především v tvorbě Otto Gutfreunda a Emila Filly.  

Kolem roku 1910 je po celé Evropě znatelná snaha umělců novými formami 

postihnout realitu. Přibližně ve stejné době jako kubismus ve Francii, vzniká v Itálii 

hnutí futuristické. Umělci, kteří opěvují moderní techniku a rychlost, se formují kolem 

spisovatele Filippa Tommasa Marinettiho. Právě on sepsal roku 1909 Futuristický 

manifest, v jehož třetím bodě se dočteme: „Literatura až doposud velebila myšlenkovou 

nehybnost, vytržení a spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, 

poklus, nebezpečný skok a ránu pěstí.“
30

 Svět byl podle futuristů obohacen o novou 

krásu, jíž je právě krása rychlosti. Futurismus usiloval o vytvoření forem a metod 

spjatých s dvacátým stoletím a odpovídajících tempu a rytmu doby. Z tohoto hlediska 

byla koláž ideální formou vyjádření.  

Kubismus koláží nahrazoval realitu, futurismu zase dopomáhala k navození 

pocitu rychlosti a modernosti. Hnutí dada ji využilo k vyjádření hravosti, ale i deziluze 

z právě probíhající světové války. Za jednoho z iniciátorů dadaistického hnutí je 

považován Max Ernst, který měl významný vliv na další rozvoj techniky koláže. 

Zážitek, který ho dovedl k tvorbě touto technikou, popsal následovně: „Jednoho dne 
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v roce 1919, nacházeje se po čas deště v městě na břehu Rýna, posedla mě naléhavá 

představa, kterou vyvolaly před mým podrážděným zrakem stránky ilustrovaného 

katalogu předmětů k demonstraci antropologické, mikroskopické, psychologické, 

mineralogické a paleontologické. Nalezl jsem tu pohromadě prvky figurací tak 

vzdálených, že sama absurdita tohoto shromáždění vyvolala ve mně náhle zintenzivnění 

vizionářských schopností a dala zrod halucinatornímu sledu protimluvných obrazů, 

dvojobrazů, trojobrazů a mnohoobrazů, které se vrstvily jeden na druhý s vytrvalostí 

a rychlostí, jež jsou vlastní milostným vzpomínkám a viděním v polospánku.“.
31

 

Důležitým prvkem Ernstových koláží byl samotný název, který se stal neodlučitelnou 

součástí každého díla.
32

 Smyslem dadaistické koláže tak, jak ji můžeme pozorovat 

i v díle Vladimíra Holuba, nebylo pouze vytvořit dojem absurdity podle vzoru slavné 

Lautréamontovy věty „krásný jako náhodné setkání deštníku a šicího stroje na pitevním 

stole.“
33

 Byla to také snaha přiblížit dvě vzdálené reality a vytvářet nové poetické 

skutečnosti. V tradičních dadaistických kolážích byly běžné věci a obrazy umělcem 

zasazovány do nových souvislostí s cílem šokovat diváka a působit na jeho podvědomí. 

Koláž mimo jiné umožnila dadaismu stírat hranice mezi jednotlivými uměleckými 

obory, což vyústilo v rušení rozdílů mezi profesionální a neprofesionální tvorbou.
34

 

Proto si možná Holub, jako neprofesionál, tento styl tolik oblíbil. 

Berlínská skupina dadaistů usilující o satirický „nadrealismus“ je 

charakteristická například pracemi Hannah Höchové. Její tvorba je typická svým 

poukazováním na postavení žen ve společnosti a na rasové problémy. Náhled do 

křehkého ženského světa umožňuje její koláž Mé domácí průpovídky z roku 1922, která 

se skládá z fragmentů návodů k domácím pracem, fotografií součástek strojů, dětských 

kreseb nebo citací známých autorů. Éru dadaismu završilo dílo Kurta Schwitterse, který 

patří do hannoverského dadaistického okruhu. Některé aspekty Schwittersova díla jsou 

velmi blízké Holubovu pojetí tvorby. Schwitters byl, stejně jako Holub, považován za 

solitéra. Materiálem, ze kterého vytvářeli oba dva umělci svá díla, byl lidský odpad. 

V neposlední řadě připomíná Schwittersovo Merzbau, přinejmenším co se týče 
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 Název má zásadní postavení i v dílech Vladimíra Holuba. V jeho přímých kolážích je vedle 

nezměněného obrazového materiálu druhou realitou, která posouvá zobrazení do nových souvislostí. 
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 Tamtéž, 16. 
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myšlenkového základu, Holubův domeček v Jindřichově Hradci. Obě místa 

představovala odraz mysli svých majitelů.
35

 Bohužel také obě místa stihl podobný 

konec. Merzbau bylo zničeno nacisty, domeček Vladimíra Holuba zase zchátral 

v důsledku nezájmu dědiců. 

Surrealismus jako směr vlastně přejal štafetu, kterou mu podal dadaismus zhruba 

v roce 1922. Na rozdíl od dadaismu ale přistupoval k problémům doby vážněji. Strhl 

ironický úšklebek dadaismu a nasadil filozofický výraz člověka, který zkoumá své 

vlastní nitro a doufá, že tak pochopí zákonitosti daleko vyššího rázu.
36

 Nástup 

surrealismu na výtvarnou scénu nebyl nijak jednoduchý. Význam tohoto stylu dovedlo 

tehdy ocenit jen pár jedinců. Ve 30. letech byl surrealismus tiskem odsuzován. Jistého 

kladného přijetí se dočkal až po druhé světové válce. Koláž byla pro surrealisty 

technikou, jejíž pomocí mohli dosáhnout snové atmosféry svých představ a halucinací. 

Využívali k tomu fragmenty vystřižené ze starých litografií, knih z 19. století 

i soudobých novinových článků. Koláž měla v surrealismu velký význam nejen jako 

samostatný sdělovací prostředek, ale i zásadní vliv na klasickou malbu. Je to patrné 

například v díle Reného Magritta. Podstatou Magrittova umění bylo spojování zdánlivě 

nespojitelných prvků jako je lokomotiva vyjíždějící z krbu nebo zrcadlo, v němž se 

odráží záda muže namísto jeho tváře. Toto spojování fragmentů věcí, zvířat a lidí do 

zvláštních kompozic a vtahů bylo silně inspirováno technikou koláže, kterou využíval 

ve svých raných dílech. Jsou to nicméně jeho pozdější surrealistické oleje, které se 

považují za těžiště Magrittovy tvorby. Podobně jako Magritte se koláží inspiroval 

i Salvador Dalí, velký oblíbenec Vladimíra Holuba. Rozšifrovat význam jednotlivých 

znaků v Dalího pozdějším díle, kdy se dostává do sféry tzv. paranoidní kritiky, je však 

mnohem složitější než u Magritta. 

Dalším významným mezníkem ve vývoji koláže byl pop-art. Pro koláž období 

pop-artu, stejně tak jako pro celé hnutí, bylo charakteristické vyžívání motivů z oblasti 
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 Vladimír Holub se v rozhovoru se Zdeňkem Prchlíkem přiznává: „V rámci minima bych chtěl udělat 
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stropě a z ní dolů visící umělá kytice.“ PRCHLÍK 1995, 5. 
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grafického designu, jako jsou etikety, obaly nebo reklamní materiály, ze kterých byly 

tvořeny nové obrazové struktury. Jednalo se o neskrývanou recyklaci obrazových 

materiálů, které vytvořila konzumní společnost. Charakteristickým prvkem pop-

artových koláží byla kritika této společnosti a jejího stylu života. 

V roce 1960 vzniklo hnutí Fluxus, které reprezentují osobnosti jako Joseph 

Beuys, Yoko Ono nebo Nam June Paik. Impulsem pro vznik hnutí bylo dílo Marcela 

Duchampa a dadaismus. Primárně se jednalo o hnutí zaměřené na umění vizuální, 

později ale umělci začali experimentovat také s hudbou a literaturou. Díky svému 

hravému stylu bylo hnutí někdy označováno jako neodadaismus. Z dadaismu hnutí 

implantovalo práci s náhodou a spojování zdánlivě neslučitelných celků. Koláž se 

v tvorbě členů Fluxu objevila v mnoha podobách především jako kombinace dvou 

a více různých médií, která umožnila hledat nové způsoby vyjadřování. 

Koláž se projevila a projevuje nejen ve výtvarném umění. Příklad hnutí Fluxus 

demonstruje, že koláž našla své uplatnění i v literatuře, hudbě, filmu a divadle. Jedná se 

o techniku tvárnou, která se jistě v budoucnu rozvine do mnoha dalších podob. 

3.2. Československá koláž v šedesátých letech 

Postavení koláže v moderním českém umění bylo zprvu pouze okrajové. 

i přesto, že byla myšlenka kubismu českými umělci přijata s obrovským nadšením, 

kubistická koláž se objevovala velmi zřídka. Emil Filla vkomponovával papiers collés 

do svých obrazů již v roce 1913. Přesto neměla koláž v jeho tvorbě tak zásadní 

postavení, jako například v tvorbě Pabla Picassa. Podobně vlažný postoj měl ke koláži 

i Antonín Procházka. Ten sice kolážované prvky využíval ve studiích, ve výsledných 

obrazech je ale nahrazoval ryze malířskými prostředky. Miroslav Lamač tento jev 

komentuje ve své stati Koláž v současném českém umění takto: „(…) čeští malíři si byli 

vědomi úlohy koláže v tvárné logice kubismu, ale bylo jim proti mysli antitradiční gesto, 

manifestované použitím cizorodých elementů.“
37

 

V říjnu roku 1920 bylo založeno Umělecké sdružení Devětsil, sdružení usilující 

o revoluční proměnu umění i společnosti. V rámci Devětsilu vznikl i první avantgardní 
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směr s kořeny v Čechách, poetismus. Členové sdružení považovali nová média, 

především film a fotografii, za nástupce tradičních druhů umění. Právě fotografie měly 

mezi lety 1923 a 1927 významnou roli v tzv. obrazových básních. Obrazové básně byly 

specifickým druhem poetistických koláží a naplňovaly Teigův požadavek na fúzi poezie 

a výtvarného umění, který publikoval v časopise Disk v roce 1923: „Uvidíte obrazové 

básně, které jsou řešením problémů společných malbě a poesii. Tato fuse 

pravděpodobně vyvolá dříve či později likvidaci, třeba pozvolnou, tradičních způsobů 

malířských a básnických.“
38

 Jan Mlčoch popisuje podobu obrazových básní následovně: 

„Většinou šlo o vystřižené fragmenty fotografií s motivy letadel, automobilů, lodí, 

rozhlasových vysílačů (…) hvězd filmové grotesky, sportovců, jazzu, tance či cest do 

exotických zemí, konfrontované s písmeny i celými slovy v různých jazycích, kresbami, 

pohlednicemi, jízdenkami, částmi časopisů a novin nebo poštovními obálkami 

a začleněné do jednoduchých geometrických kompozic.“
39

 Technika koláže umožnila 

představitelům Devětsilu v obrazových básních propojit poetismus s konstruktivismem, 

poezii s malířstvím. 

Významnou roli měla koláž od poloviny třicátých let v tvorbě Jindřicha 

Štyrského, Toyen, Karla Teigeho a dalších umělců sdružených v Surrealistické 

skupině
40

. Stejně tak jako Devětsil se i Surrealistická skupina vyznačovala zájmem 

o fotografii a film. Metodu koláže zkoumali její členové nejen v klasické podobě, tedy 

jako nalepování papírových výstřižků na podložku, ale i v podobě jakési koláže vzniklé 

v reálném světě a zachycené na fotografii. Fotokolážím se věnoval například Jaromír 

Funke, který jako první český fotograf reagoval na práce francouzského fotografa 

Eugèna Atgeta
41
. Námětem fotografií byla „absurdní setkávání v duchu Bretonovy teze, 

že nadrealita není mimo realitu, nýbrž je v ní obsažena.“
42

 V cyklu Reflexy (1929) 
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Funke zachycuje realitu a konfrontuje ji s jejími vlastními odrazy ve sklech. V cyklu 

Čas trvá (1930-1934) zase zaznamenává neobvyklá setkání různých předmětů. Jedna 

z fotografií například zachycuje sochu anděla, který v ruce třímá vavřínový věnec a hází 

ho do nedalekého továrního komína. Tento obraz vznikl jednoduše chytrým použitím 

perspektivy. Podobně jako Funkeho fotografie, i fotografie Jindřicha Štyrského byly 

přirovnávány k dílu Eugèna Atgeta. S francouzským fotografem měl společnou zálibu 

v zachycování výloh, vývěsních štítů obchodů, pouťových atrakcí, krejčovských panen 

a vetešnictví.  

Vedle fotokoláží si zástupci Surrealistické skupiny oblíbili také koláže 

xylografické. Zdrojem a inspirací těchto koláží byly práce Maxe Ernsta, především jeho 

kolážové romány La femme 100 têtes
43

 z roku 1929 a Une semaine de bonté
44

 z roku 

1934. Tohoto vlivu si můžeme povšimnout například ve dvou kolážových souborech 

Jindřicha Štyrského, které vydal pod názvy Emílie přichází ke mně ve snu (1933) 

a Stěhovací kabinet (1934). Hlavními tématy těchto koláží jsou erotika, smrt a zmar, 

přičemž nepostrádají ani prvky grotesknosti. 

V první polovině třicátých let experimentoval s koláží a asambláží také Zdeněk 

Rykr. S přístupy Vladimíra Holuba pojí Rykra především rozvíjení principu „objet 

trouvé“, nalezených předmětů, ze kterých tvořil objekty. Tyto objekty a asambláže byly 

představeny na jeho samostatné výstavě v roce 1934. Rykra, stejně jako Holuba, 

fascinoval okamžik, kdy nalezené předměty přestanou být nepotřebnými a začnou žít 

nový život. Okamžik, kdy „dřevo přestane být klackem a rozbitá soška veteší a kdy tyto 

věci začnou žít svým podivným životem jedna v hrůze a bolesti osamění, druhá 

v bizarnosti a romantice citů.“
45

 Blízko ke kolážové technice mají také Rykrovy 

zasklené krabičky – asambláže, které vytvořil v roce 1935 na základě své cesty na 

Rhodos a do Řecka. Soubor Orient je soubor nevelkých krabiček, do kterých vkládal 

kousky papírků, vatu, oblázky a dřívka, a které domalovával. Vytvořil tak poetické 

vzpomínky na své cesty a přiblížil se pojetí Kurta Schwitterse, který podobně 

vzpomínal na svůj pobyt v Čechách, když vytvořil koláž z lístku z pražského 
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židovského muzea a reklamy pražské městské pojišťovny.
46

 Připomeňme, že podobné 

vzpomínky na cesty byly také častým tématem obrazových básní Devětsilu. 

V šedesátých letech se koláž prosadila, i když v některých případech pouze 

epizodně, v tvorbě mnoha českých umělců. Každý umělec se s touto technikou 

vyrovnával jiným způsobem. Od první poloviny šedesátých let hrála významnou roli 

v tvorbě Jana Kotíka. Charakteristické jsou jeho bílé koláže, které vytvářel překrýváním 

a seskupováním trhaných bílých papírů. Běla Kolářová ve svých kolážích a asamblážích 

používala předměty denní potřeby jako jsou cvočky, žiletky, knoflíky, sirky, 

kancelářské sponky a podobně. Z nich vytvářela pravidelně organizované a ohraničené 

útvary, tak zvané Vzorníky. Dosahovala tak vysokého stupně harmonie. Pouze epizodní 

ale přesto významnou úlohu měla koláž v tvorbě Karla Malicha. Ten v šedesátých 

letech pracoval s tématem krajiny, v níž se zrcadlí atmosféra místa a duševní 

rozpoložení autora (například v Noční krajině z roku 1960). Křehké, ženské pojetí 

koláže reprezentuje tvorba Adrieny Šimotové. Podobně jako Kotík i Šimotová vytvářela 

své koláže překrýváním jednotlivých papírů. Ty byly narušovány vrypy a trhlinami. 

Vrstvy papíru se tak vzájemně prolínaly a odkrývaly. Autorka zkoumala převážně 

složitost duchovních dějů a pocitů. Vlastní metodu koláže si vypracoval Eduard 

Ovčáček. Na podložku vrstvil jemné průsvitné papíry a do nich pomocí rozžhavených 

matic kovových písmen aplikoval lettristické prvky. Ladislav Novák vycházel ve své 

tvorbě z poezie, kterou tvořil od čtyřicátých let. Metoda koláže v jeho díle začala hrát 

významnou roli koncem padesátých let, kdy tvořil vizuální básně. Jako množství dalších 

umělců v tomto období i Nováka fascinovaly odložené objekty, vybledlé reprodukce 

a zmačkané papíry, které považoval za nositele zázraků. V šedesátých letech se hlavním 

způsobem jeho uměleckého výrazu staly takzvané alchymáže. Pomocí chemikálií stíral 

části barevných reprodukcí a prázdná místa následně přetiskoval jinými reprodukcemi. 

Druhou technikou, kterou objevil, je froasáž
47

. Principem techniky je náhodné zmačkání 

papíru, do kterého byla vetřena zředěná tuš. V záhybech papíru vznikly linie, v nichž 

autor nalézal jednotlivé tvary a ty ustálil tak, že je zdůraznil barvou. Meda Mládková 

v textu katalogu k výstavě Ladislava Nováka Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali 
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upozorňuje na úzkou hranici mezi Novákovou froasáží a Ernstovou frotáží.
48

 Zmíněné 

techniky, froasáž a alchymáž, Novák často kombinoval a tuto kombinaci nazýval 

„tvořivou destrukcí“
49

. Díla vytvořená technikou „alchymofroasáže“ patří mezi jeden 

z vrcholů Novákovy tvorby. 

Miroslav Lamač ve své stati o české koláži počátku šedesátých let přisuzuje 

největší význam dvěma umělcům, jejichž dílo představuje nejpodstatnější kapitolu 

koláže šedesátých let a kteří „nalezli v koláži svůj osud“
50

. Jedná se o Adolfa 

Hoffmeistera a Jiřího Koláře. Adolf Hoffmeister používal koláž již ve svých kresbách 

v meziválečném období. Výrazně ji však rozvinul od konce padesátých let. 

Hoffmeistrovy koláže z této doby odrážejí smysl pro humor, nadsázku a uměleckou 

zkratku. V jeho díle se vyhranily dva základní typy koláží. První typ zastupují koláže 

směřující k tematizaci písma ve výtvarném díle, druhý je silně inspirován linií 

ernstovských xylografických koláží. První skupinu reprezentuje například série 

Typografické krajinky z Kavkazu, ve které Hoffmeister pracuje s novinovou koláží. 

Inspiraci pro vytvoření této série načerpal při návštěvě Abcházie na kavkazském 

pobřeží Černého moře. Když si prohlížel zdejší noviny, upoutala ho písmena, která mu 

připomínala kmeny vinné révy a cypřišů. Začal tedy z novin vystřihovat hory, stromy 

a domečky a vynalezl tak princip typografických krajin. Naprosto svobodné zacházení 

s textem umožnila mimo jiné skutečnost, že Hoffmeister abchazskému textu nerozuměl 

a nebyl tak omezován významem jednotlivých slov. Lenka Bydžovská k tématu dodává: 

„Přestože se typografické krajinky z Kavkazu vázaly k jedinečnému setkání 

s konkrétním místem a jeho kulturou, objevený postup byl schopný dalšího vývoje.“
51

 

Dokazují to například Typografické krajinky ze Sicílie nebo koláže Židovského 

hřbitova v Praze, ve kterých jsou židovské hroby reprezentovány výstřižky z hebrejsky 

tištěné bible zakoupené v Londýně. 

Xylografickou koláží byl Hoffmeister fascinován již od třicátých let. V letech 

šedesátých ji sice přestává využívat po vzoru Maxe Ernsta, ale pracuje s ní dál 

v ilustracích, podobách i volných kolážích. Bydžovská k tomu poznamenává: „U podob 
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zůstávala základem kresba hlavy nebo postavy, která byla vložena do imaginárního 

prostoru vytvořeného z xylografických reprodukcí.“
52

 Tento výtvarný postup využil 

Hoffmeister v kolážových cyklech jako je Nezvaliáda (1960), Neštěstí malé Žofie 

(1962-1965) nebo Dobrodružství malého námořníčka (1964). V samostatných kolážích 

znázornil Jamese Joyce, Ilju Erenburga, Jaroslava Seiferta nebo Milana Kunderu. 

Hoffmeisterova tvorba byla ovlivněna mimo jiné i jeho setkáním s pop-artem, ke 

kterému došlo na Třetím pařížském mezinárodním bienále mladých
53

, kde byli 

zastoupeni i britští autoři. Z tohoto zdroje tryskají jeho známé barevné cykly 

„buffalobillek“ a „nickcarterovek“. 

Přelom padesátých a šedesátých let znamenal obrovský rozmach nejen, co se 

týče nových způsobů chápání obrazové plochy, ale i způsobů realizace básnického 

textu. Mnoho tvůrců usilovalo o prosazení nových podob básní. Klíčovou osobností byl 

u nás v tomto ohledu Jiří Kolář, který byl spolu s Ladislavem Novákem první, kdo se 

odklonil od tradičního textu a začal do něj vnášet nové organizační prvky. Nejdříve se 

Kolářovy práce držely základních sémantických pravidel. Později se však jeho tvorba 

dostávala do polohy nesémantické, kdy byly jednotlivé básně tvořeny pouze estetickou 

aktualizací strojopisných grafémů organizovaných v ploše. Jiří Valoch, který v roce 

1989 uspořádal Jiřímu Kolářovi první rozsáhlejší výstavu, napsal: „V rozsáhlém 

souboru strojopisných realizací Gersaintův vývěsní štít byly výchozím materiálem 

grafémy jmen moderních výtvarníků, skladatelů a básníků, jejichž skladebné metody či 

jiné charakteristiky jejich tvorby vizuálně parafrázoval.“
54

 Nutno dodat, že podobně 

parafrázoval tvorbu a osobnosti moderních výtvarníků také Vladimír Holub.
55

 

Tvorba Jiřího Koláře je velice rozsáhlá. Během téměř padesáti let, kdy byl 

umělecky aktivní
56

, vznikl pod jeho rukama nespočet nových technik. Již na začátku 
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padesátých let objevil techniky, které byly první předzvěstí evidentní poezie
57

, 

konfrontáže a roláže. V konfrontážích byly srovnávány dva obrazy vytržené z kontextu, 

například reprodukce Rembrandtova Staženého vola a fotografie elektronkového 

počítače, z něhož byl sejmut kryt. Kolář v těchto kolážích dával do souvislostí živé 

a mrtvé, ošklivé a krásné, sen a skutečnost, všednost a absurditu. Dalším vývojovým 

stadiem konfrontáží byly reportáže, které spojovaly několik takovýchto obrazových 

celků určitou dějovou linkou. V rolážích Kolář propojoval dva odlišné obrazy, například 

postavu a krajinu. Tyto obrazy rozstříhal na pruhy a systematicky naskládal za sebe. 

Vždy první pruh z prvního obrazu, první pruh z druhého obrazu, druhý pruh z prvního 

obrazu a tak dále. Výsledný obraz poskytoval možnost vidět svět z jiného úhlu pohledu. 

Sám Kolář popsal svůj přístup k roláži takto: „Roláž mi poskytla možnost vidět svět vždy 

nejméně ve dvou dimenzích a dotáhla mě k možnosti multiplicity reality.“
58

 

Dalšími parafrázemi na koláž jsou například jeho proláže, ventiláže či 

chiasmáže. Technika chiasmáže se stala jedním z jeho nejvýznamnějších objevů. 

Struktury nejrůznějších druhů písma, notových osnov, dopisů, zeměpisných 

a hvězdných map, šachovnic či fotografií roztrhal na kousky a pak znovu poskládal 

a nalepil. Tím se opět ztratil původní význam znaků a vytvořila se zcela nová 

kompozice, která jim dala nový řád. Neuvěřitelný rozsah Kolářových technik shrnul 

sám autor v knize Slovník metod (1991)
59
, kde formou krátkých popisných textů 

a ukázek z vlastní tvorby přibližuje 110 různých technik, které ve svém díle využil. 

Jiří Kolář byl jednou z nejvlivnějších osobností na výtvarné scéně šedesátých let. 

Koláž, ve všech možných transformacích, mu umožnila interpretovat svět v mnoha 

rovinách a zachytit podstatu evidentní poezie. Vždy pracoval s významovým, nikoli 

výtvarným, materiálem, který narušoval nebo zařazoval do nových souvislostí. Valoch 

o něm napsal: „Jiří Kolář je básníkem, který překročil hranice jazyka a básníkem 

v nejvlastnějším slova smyslu přitom zůstal.“
60
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4. Zdroje tvorby Vladimíra Holuba 

Životní osudy Vladimíra Holuba měly významný vliv na charakter jeho tvorby. 

Vladimír Holub se narodil v roce 1912 v Jindřichově Hradci, na malém městě, kde 

prožil celé své dětství i dospívání. Vladimírovi byl však Jindřichův Hradec v době 

dospívání příliš malý. Jak si později zapsal do deníku: „Žít na maloměstě je přijatelné, 

když jsi hotov. Dokud se bytost teprve utváří, je pro toto údobí ideální velkoměsto. Tam 

je vše na dosah. Tudíž i knihy!“
61

 V roce 1930 odmaturoval na jindřichohradeckém 

gymnáziu a chtěl se zapsat na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho otec, soudní 

úředník, to ovšem neschvaloval a proto začal Vladimír Holub pracovat jako soudní 

písař. To, že mu otec odepřel následovat svou touhu a nutil ho vykonávat povolání, 

které ho nenaplňovalo, komentoval Holub v jednom ze svých deníků následovně: 

„Volba životního povolání je druhou nejdůležitější věcí po narození, protože volba 

rozhodne, budeš-li šťasten či nikoliv. Je proto na podiv, že tomuto aktu, tak důležitému 

co do svých důsledků, je věnováno tak málo pozornosti, že rozhodnutí se ponechává 

rodičům, sousedům, ba náhodě (…).“
62

 Holubova touha absolvovat výtvarnou akademii 

byla velice silná a svedl kvůli ní se svým otcem mnoho hádek. Nakonec ale musel 

ustoupit: „S otcem není rozumná řeč. Po dlouhé debatě (spíš hádce) jsem tedy ustoupil. 

Na akademii mi prostředky nedá a dost. Budu tedy psát.“
63

 

4.1. Pobyt v Paříži 

V roce 1931 se mladý umělec vydal pěšky do Rakouska a severní Itálie. Své 

cestování po Evropě zakončil návštěvou Paříže. V evropské kulturní metropoli se usadil 

v roce 1934 a to na doporučení Alfonse Muchy.
64

 V Paříži se seznámil se zásadami 

surrealismu díky těsnému kontaktu, který si vytvořil s André Bretonem a jeho skupinou. 

Setkat se s guru surrealismu bylo jeho hlavním cílem. Holub byl osobou André Bretona 

fascinován. Jak k osudnému setkání došlo, přibližuje jedna z jeho vzpomínek: „Když 

jsem byl v Paříži, věděl jsem, že André Breton chodí pravidelně do jedné redakce. Tak 

jsem tam denně chodil také a ptal se, zda tu André Breton dnes je. Anglicky. Byla tam 
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taková milá slečna a ta mi vždy řekla: ,Ne dnes ne, dnes tu nebyl. Možná přijde zítra.‘ 

Pak jsem byl už poslední den v Paříži, docházely mi peníze, vracel jsem se do Prahy. 

Ještě jednou jsem zašel do redakce, a jen jsem vešel, ta slečna volala: ,Teď tu byl, teď 

právě odešel!‘ a já vyběhl na ulici a viděl mohutnou postavu v modrém kabátě, jaký 

André Breton vždy nosil, šel s takovou vysokou dámou, řekl jsem si, že to musí být on! 

Rychle jsem ho předběhl, skočil jsem přímo před něj a vztáhl jsem proti němu ruku, 

abych ho zastavil. Francouzsky jsem tenkrát moc neuměl a tak jsem se zeptal česky: 

,Nejste vy, pane, pan André Breton?‘ a on vyndal dýmku z úst, ukázal prstem na sebe 

a řekl: ,André Breton? Oui, c´est moi!‘ a tak jsem se seznámil s André Bretonem.“
65

 

André Breton u sebe Vladimíra Holuba na týden ubytoval a jejich setkání na Rue de 

Seine považoval za pravou surrealistickou náhodu. 

V Paříži Vladimír Holub pobyl dva roky. Živil se jako kavárenský kreslíř 

a karikaturista. Stýkal se s pařížskou avantgardou. Kromě André Bretona potkal 

i Františka Kupku, Maxe Ernsta, Man Raye, Jeana Cocteaua, Constantina Brancusiho, 

Jindřicha Štyrského, Toyen a další spřízněné umělce.  

4.2. Archiv Vladimíra Holuba 

Vladimír Holub schraňoval veškerá residua činností a osob, které považoval za 

důležité. Během desetiletí, kdy se této činnosti věnoval, tak vytvořil reprezentativní 

archiv surrealismu, dadaismu a hnutí Fluxus. Mezi jeho zájmy dále patřila mezinárodní 

politika, erotika, vtah mezi mužem a ženou, světová literatura, humor, esoterika, 

numerologie, astrologie, sci-fi a různé kuriozity. Vystřihoval každý článek, fotografii 

a komentář z českého i zahraničního tisku týkající se jemu blízkému tématu. Vznikl tak 

rozsáhlý archiv myšlenek, nápadů, pozvánek na výstavy a katalogů. Myšlenky 

světových i tuzemských umělců, spisovatelů a filosofů shromažďované prostřednictvím 

výstřižků byly pro Vladimíra Holuba naprosto zásadním zdrojem informací o dění na 

současné umělecké scéně. Tyto myšlenky si zapisoval klidně i na okraje novin. 

Vladimír Krninský vzpomíná: „A právě těchhle papírků je plná moučnice, od 

nejmenších – od velikosti nálepky na sirky, často útržek nepotištěného okraje novin 

popsaný jen několika slovy – až po větší papíry s jednoduchým náčrtkem nebo delším 
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textem. Přestože se papírky fyzicky značně různí, jedno mají společné. Každý nese 

nápad, myšlenku, vtip, moudrost, cit.“
66

 

Holubův archiv je jakousi učebnicí vývoje světového umění. Nachází se v něm 

informace o Boschovi, Brueghelovi, Dürerovi, ale také Kleeovi, Picassovi, Brancusim. 

Největší pozornost směřoval k surrealistickým a dadaistickým tvůrcům. Jeho oblíbenci 

byli Marcel Duchamp, Francis Picabia, André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, 

Tristan Tzara, Max Ernst, Salvador Dalí a Man Ray. Archiv byl pro Vladimíra Holuba 

velice důležitou součástí tvorby. Přikládal mu stejnou váhu jako svým kolážím, 

objektům a textům. Pojem umění totiž chápal šířeji a zahrnoval pod něj i další 

záležitosti, jako například sběratelství. Vladimír Holub byl mezi přáteli znám pro svou 

vzdělanost stejně jako pro rozsah svého archivu. Stávalo se, že ho přátelé prosili 

o zapůjčení materiálů, které jinde nemohli sehnat. Holubův přítel Jindřich Chalupecký, 

se kterým vedl převážně v sedmdesátých letech čilou korespondenci, nejednou využil 

některý z pokladů v jeho archivu. Když psal stať o Ladislavu Klímovi, zmínil se 

v jednom z dopisů: „I v univerzitní knihovně je Klíma z poloviny vykraden – pokud tam 

vůbec byl (bibliofilie!). a tak mne napadá, nemáte-li Vy v knihovně něco co tu marně 

zatím sháním.“
67

 V dalším dopise píše: „Milý pane Holube, vracím Vám s díky 

klímovské materiály. Ve Vašich výstřižcích byl jeden objev, nezachycený v bibliografiích 

– článek Kocourkův s některými jinde nezachycenými fakty.“
68

 

V pokročilém věku Holub přemýšlel jak se svým dílem a archivem naložit. 

V jednom ze svých deníků píše: „Mohu už zemřít: mám již něco věcí, jež po mně 

zůstanou. …než přesto však klid nemám. Je tu otázka, co s touto pozůstalostí – jak s ní 

bude naloženo. Nepřijde-li nakonec do stoupy. Pomyšlení, že by prostřední lidé (proč se 

bojím slova hlupáci?) mohli rázem zničit to, co jsi dělal celý život, čemu si věnoval 

všechen svůj volný čas…bude třeba vymyslet něco rozumného…nějaké vyhovující 

řešení, co nejdříve…“
69

 Nakonec Vladimír Holub v roce 1992 věnoval svůj archiv 

a většinu koláží Památníku národního písemnictví v Praze. 
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4.3. Korespondence s přáteli 

Vladimír Holub byl osobou otevřenou a přátelskou. Obyvateli Jindřichova 

Hradce však příliš přátelsky přijímán nebyl. Jeho extravagantní chování neodpovídalo 

zvykům maloměsta. Přesto nebyl ve svém rodném městě osamocen. Vytvořil si silné 

přátelské svazky s umělci v zahraničí i tuzemsku a ti ho v jeho domečku často 

navštěvovali. Se svými přáteli udržoval kontakt i v době mezi jednotlivými návštěvami 

a to formou korespondence. Bezpočet dopisů si vyměnil se svým přítelem Františkem 

Jungwirthem, Jiřím Valochem, Vratislavem Effenbergem, Jindřichem Chalupeckým, 

Jiřím Muchou nebo Josefem Škvoreckým. Několik dopisů si napsal i s umělci Alénem 

Divišem, Janem Koblasou, Jindřichem Štyrským a Jaroslavem Kovandou. Udržování 

styku s pražskou a pařížskou avantgardou mělo pro Vladimíra Holuba zásadní význam. 

Z dopisů svých přátel se například dozvídal o nových proudech, které se v umění začaly 

prosazovat. Zajímal se o názory druhých na svou tvorbu. Vzhledem k tomu, že byl přes 

den vázán svým zaměstnáním v Jindřichově Hradci a po večerech tvořil, neměl mnoho 

času cestovat za zajímavými výstavami a lidmi. V dopisech proto také často žádal své 

přátele o vyjádření jejich názoru na určitou kulturní akci či tvorbu některého umělce. 

Korespondencí mezi Vladimírem Holubem a Jindřichem Chalupeckým se jako 

zlatá nit vine téma Marcela Duchampa. Oba dva, Holub i Chalupecký, byli jeho dílem 

naprosto uchváceni a vyměňovali si nejnovější informace týkající se tohoto umělce. 

Informovali se navzájem o nových monografiích a katalozích, vyměňovali si výstřižky 

z českého i zahraničního tisku. V dopisu z 22. 3. 1970 Chalupecký odpovídá Holubovi: 

„Milý pane Holube, nevím, zda Duchampovy slovní hříčky jsou v Marchaudu, ale 

náhodou je mám, a posílám Vám je. (Dost vzácná knížka s Duchampovým přípisem.) 

(…) S Duchampem jsem měl to štěstí se setkat – dokonalý aristokrat a dokonale 

prostý.“
70

 

Veškerá korespondence Vladimíra Holuba má jeden shodný rys. Je jím 

upřímnost, kterou si korespondenti navzájem prokazovali. V dopisu z 2. 11. 1970 se 

Chalupecký otevřeně vyjádřil k tvorbě Vladimíra Holuba, když napsal: „Nerozumím 

Vašim gobelínům: zdá se mi to materiál příliš hmotný a hutný pro Vás, který má a může 
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pracovat vždy jen náznaky, nápověďmi – jak je to u Vašich objektů a lístečků. Takové 

lístečky byste mohl možná dělat nejen česky a posílat je po světě – jako lahvovou 

poštu.“
71
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5. Papírová mánie Vladimíra Holuba 

Přelomovým rokem v životě Vladimíra Holuba byl rok 1955, kdy se definitivně 

vzdal představy stát se spisovatelem a veškeré úsilí vložil do výtvarné tvorby. Po 

kratším období mezi lety 1955 a 1960, kdy se věnoval převážně drobným kresbám, 

malbám a linorytům, se jeho pozornost obrátila k metodě koláže. První Holubovy 

koláže vznikly v roce 1962. V březnu tohoto roku, jako by se nemohl nově objevené 

techniky a jejích možností nabažit, vytvořil celkem čtyřicet prací. 

Ve svém životě i tvorbě se Vladimír Holub vždy řídil heslem „maximum 

minima“. Snažil se docílit maximálního účinku s minimálními prostředky. Tomuto 

minimalismu částečně odpovídá i škála témat, která zpracovával. Ve většině případů se 

jedná o kočky, psy, ptáky, busty a hlavy. Určitého monotematismu své tvorby si byl 

Holub vědom. Ve Výpovědích
72

 přiznává: „Těm, kdož jsou pozornější, jistě neuniklo, že 

jsem typ monotematický. Že mám několik málo témat, která dělám znovu a znovu. 

V nových a nových variacích a variantách. a ve všech materiálech. Díky této 

monotematičnosti jednou vznikne Katalog sov, Katalog ryb, Katalog koček, Kolekce 

koček, ryb a sov atd.“
73

 

Vladimír Holub nebyl vázán žádnými konvencemi ani stylovými pravidly. 

Dokázal proniknout k jádru soudobých uměleckých směrů, přestože neměl oficiální 

výtvarné vzdělání. Zajímal se o podstatu uměleckých směrů, nepovažoval je za závazné 

dogma. To, co dělal, dělal kvůli radosti, kterou z tvoření měl, a z potřeby sebevyjádření. 

Umění chápal jako dialog. V zápisníku z roku 1970 si zapsal: „Počítám s divákem, 

zapojuji ho do hry. Dílo má být živé toliko na základě dialogu, hotová díla jsou 

mrtvá.“
74

 

Šedesátá léta byla nejúspěšnějším obdobím Vladimíra Holuba. V roce 1962 

proběhla z popudu historičky umění Naděždy Melnikové Papouškové jeho první 

samostatná výstava. Byl považován za naivního umělce, a proto bez větších problémů 

prožil jak léta šedesátá, tak těžkou dobu normalizace. Vystavoval na oficiální přehlídce 

                                                 

72
 Vladimír Holub byl celý život v rámci možností literárně činný. Své myšlenky ventiloval skrze velmi 

krátké, často pouze jednověté texty. Tyto texty nazýval Jednověté texty, Výpovědi, Oběžníky atp. 
73

 HOLUB 2003, 279. 
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 HUBÁČKOVÁ 2012b, 38. 
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Naivní umění v Československu, která proběhla na přelomu let 1963 a 1964 

v brněnském Domu umění. Pořadatelé výstavy chápali termín naivní jako symbolické 

označení. Výstava představovala výhradně autodidakty, malíře sváteční a nedělní 

„vylévající si ve svých výtvorech čisté srdce a tvořivý pud, svou nevysychající hravost 

a výtvarnou představivost, neotupený smysl pro poezii snu i skutečnosti.“
75

 Bylo 

upozorněno na spontánnost tvorby těchto umělců, převažující citovost a velkou míru 

fantazie. Jiří Valoch se ve svém katalogu z roku 1985 k zařazení Vladimíra Holuba na 

této výstavě vyjádřil takto: „(…) jeho tvorba tam představovala jeden z krajních pólů, 

ten, o kterém se dalo diskutovat, jestli do sféry naivní tvorby ještě patří nebo ne. 

Všechny ostatní přívlastky, které se pro tuto oblast výtvarné aktivity užívají, jsou pro 

Vladimíra Holuba adekvátnější – je skutečně neškolený, sváteční, inzitní tvůrce.“
76

 

Sám Holub ve Výpovědích jmenuje tři umělce, kteří měli na jeho dílo zásadní 

vliv. Constantin Brancusi ho prý přivedl k sochařství: „Do setkání s jeho dílem měl jsem 

plastiku za mrtvou záležitost.“
77

 Marcela Duchampa považoval za jednoho z mála 

původních duchů a jednoho z mála těch, o nichž se dá říci, že dělali historii. Vážil si 

především toho, že rozšířil umělecké vyjadřovací prostředky: „Objev ready made je 

událostí, jejíž podnětnost a závažnost si plně nejsme s to ještě domyslet.“
78

 Posledním, 

koho jmenuje, je Max Ernst. Píše: „Vidět v něčem něco jiného. Má výtvarná poetika 

jednou větou. Paranoia!“
79

 

V rámci široké palety koláží Vladimíra Holuba můžeme rozeznat dva základní 

typy. Jsou to koláže „klasické“, tvořené spojováním dvou a více původně spolu 

nesouvisejících obrazových elementů a koláže „přímé“
80
. Přímé koláže spočívají ve 

vytržení obrazu z kontextu a vytvoření kontextu nového a to bez zásahu do samotného 

obrazového materiálu.  
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nazýval čisté koláže. 
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5.1. Přímá koláž 

Z hlediska metody můžeme rozlišit dva druhy přímé koláže v díle Vladimíra 

Holuba. První odkazuje na postupy Marcela Duchampa. Autor použije již existující 

fotografii z časopisu nebo novin a bez jakéhokoliv zásahu ji vystaví pod jiným názvem. 

Tím dojde ke změně kontextu snímku, v některých případech dokonce k převrácení jeho 

původní výpovědi. Do druhé skupiny řadíme přímé koláže s minimálním zásahem 

autora. Nejčastěji se jedná o natočení, které způsobí, že původní snímek divákovi 

evokuje naprosto odlišné zobrazení. Rákosí na jihočeském rybníku se může stát 

kompozicí německého abstraktního malíře Hanse Hartunga. 

V šedesátých letech vytvořil Vladimír Holub jedenáct přímých koláží. 

V Památníku národního písemnictví se nalézá dalších sedm, které nejsou datované. 

Mezi koláže, které neobsahují žádný zásah autora do materiálu, patří známá koláž The 

Survival [1]. Vznikla v březnu roku 1962 jako vůbec první přímá koláž Vladimíra 

Holuba. Jedná se o černobílou fotografii Jana Siudowského
81

 s názvem Březen, která 

zachycuje opuštěnou krajinu. Na obzoru stojí osamocený strom bez listů. Fotografie je 

zajímavá především z hlediska kompozice. Horizont je posunut k hornímu okraji, čímž 

dochází k potlačení vzdálenějších objektů a zdůraznění objektů v popředí. Snímek proto 

působí poněkud smutným a bezvýchodným dojmem. Jediným zásahem Vladimíra 

Holuba do díla Jana Siudowského bylo přejmenování fotografie na The Survival. 

Změna názvu s sebou přinesla i částečnou proměnu nálady. Snímek místo samoty 

a bezvýchodnosti začal evokovat spíše naději na nový začátek. 

Další přímé koláže vznikly až v roce 1966. V koláži Profil, ready-made [2] je 

fotografie sochy izraelsko-francouzského umělce Achiama
82

 pootočena o devadesát 

stupňů. Z plastiky Hommage aux patriotes tombés pour la liberté
83

 vytvořené na 

                                                 

81
 Jan Siudowski žil v letech 1922 až 1982 v Polsku. Byl to fotograf samouk, od roku 1960 člen Svazu 

polských uměleckých fotografů. Hlavním tématem jeho tvůrčího zájmu byly zajímavé geologické útvary, 

krajina a historická architektura. Vynikl především ve fotografování přírody. Zasadil se o hojné 

reprodukování fotografií v tisku. Reprodukoval přes 5 000 fotografií. 
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 Achiam, vlastním jménem Ahiam Shoshany, se narodil v roce 1916 v Izraeli a zemřel v roce 2005 
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tohoto úkolu nezhostil. Poté přesídlil do Paříže, kde dál tvořil ve stylu naivního umění.  
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sympoziu Forma Viva ve slovinské Portoroži v roce 1963 se pod rukama Vladimíra 

Holuba stává obličej zachycený z profilu. 

Ve stejném roce vznikla i koláž Ostří hoši, která je nyní v majetku 

Jindřichohradeckého muzea. Jedná se o snímek, který zachycuje čtyři muže stojící 

kolem dřevěné plastiky Krista položené na červené látce. V originálu se snad jednalo 

o fotografii z uměleckohistorického časopisu, která znázorňovala nález nového 

uměleckého předmětu v některém středověkém kostele nebo muzejní pracovníky 

zkoumající stav fondu. Ironická interpretace tohoto snímku se stala jedním z mnoha 

příkladů Holubovy hravosti a schopnosti uvolnit mysl, být nekonvenční a nacházet tak 

nové souvislosti. Z Krista jako by vytvořil oběť italské mafie, kterou se právě zločinci 

chystají zabalit do prostěradla a vhodit do řeky. 

Vladimír Holub tvořil pouze v rámci svého volného času. Nebyl profesionálem, 

musel přes den trávit čas v zaměstnání a tento handicap zřejmě špatně snášel. 

Nedostatek času, který mohl věnovat tvorbě, ho velmi trápil. Takový pocit v divákovi 

může vzbuzovat koláž z roku 1967 s názvem Podmínka úspěchu v jakémkoliv oboru 

[3]. Koláž znázorňuje náramkové hodinky, které měří čas po čtrnácti hodinách. Snad se 

Vladimír Holub domníval, že právě nedostatek času pro vlastní tvorbu je důvodem jeho 

profesního neúspěchu. 

Jako většina umělců byl i Vladimír Holub komentátorem současného dění jak 

v oblasti umění, tak v oblasti politiky. Dokladem je koláž z roku 1968, která znázorňuje 

Winstona Churchilla, Franklina Roosevelta a Josifa Vissarionoviče Stalina na 

konferenci v Jaltě v roce 1945 [4]. Jaltská konference se konala v Livadijském paláci, 

což samo o sobě značí ústupky ze strany Velké Británie a Spojených států amerických, 

které konferenci od samého začátku doprovázely. Stalin byl ve svých požadavcích 

naprosto nekompromisní a to se spolu se zdravotními obtížemi Roosevelta a Churchilla 

projevilo na výsledcích jednání. Prohrou západních velmocí bylo řešení polské otázky, 

kdy Stalin nepřistoupil na požadavek ohledně odvolání lublinské vlády. Svůj názor na 

chování a postoje Josifa Vissarionoviče Stalina vyjádřil Vladimír Holub, když nařízl 

prostor mezi Stalinem a ostatními příslušníky konference. Stalin se stal nežádoucí 

osobou vhodnou k odtržení. Není zřejmě náhoda, že snímek vznikl v roce 1968, v době 

Pražského jara, kdy měl Vladimír Holub možnost se domnívat, že neveselá minulost je 

již za námi a je konečně možné se od ní „odstřihnout“. V intencích roku 1945, kdy 
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snímek vznikl, je také možno Holubův zásah chápat jako předznamenání rozdělení 

světa na východní a západní blok. 

Do stejného roku datoval Christoph Brockhaus i Holubem nedatovanou koláž, 

která znázorňuje záběr z konference politiků s telefonujícím Brežněvem [5]. Pod vlivem 

pop-artu doplnil snímek komiksovými bublinami, do kterých vepsal ironické nápisy. 

Brežněvovi vložil do úst větu: „Halo kosmodrom Bajkonur, zděs Brežněv, už jste 

zlikvidovali ty Američany?“ Ostatní účastníci nadávají ve stylu: „krucilaudon“, „po tom 

Československu eště todle... eště todle“ nebo „když ne tak brnkni Tassu
84

 že de vo 

nezralej pokus“. Politickou satiru Vladimír Holub vyjadřuje formou minimálních 

prostředků a nenechává diváka na pochybách o svém názoru na praktiky vládnoucí 

moci.  

Na stejném principu jako Profil, ready-made vznikla v roce 1968 i koláž 

s jednoduchým názvem Hlava [6]. Holub natočil zobrazení umělce Viteze a tím z jeho 

plastiky z roku 1967 vytvořil hlavu muže s vysokým čelem. Na zadní straně koláže je 

přípis: Vladimír Holub: Hlava, čistá koláž, 1968. Druhá verze (vejčitá). První verze 

(obdélníková) v majetku Clauda Courtota
85

, Paris. 

Na samém konci šedesátých let, v roce 1970, vytvořil Vladimír Holub tři čisté 

koláže na základě svého tvůrčího motta vidět v něčem něco jiného.
86

 Z kresby, kterou 

zanechává odliv v písku na mělčině, vytvořil natočením rozeklanou rostlinu [7]. Padák, 

který se chystá na přistání do polí, se zase změnil v lustr visící ze stropu [8]. a nakonec 

ve tvarech blíže nespecifikovaného stroje objevil cosi lidského a koláž pojmenoval 

Stroj-panák [9]. Fascinace technikou a zkoumání vztahu mezi člověkem a strojem 

patřilo mezi aktuální umělecká témata. Umělci skupiny Independent Group shrnuli svůj 

názor na změny ve zobrazování člověka již v roce 1955 na výstavě Člověk, stroj 
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 Tisková agentura sovětského svazu (TASS) byla zpravodajskou agenturou sovětského svazu. Byly jí 

podřízeny zpravodajské agentury v jednotlivých svazových republikách. V socialistickém 

Československu byla TASS, stejně jako fiktivní rádio Jerevan, námětem politických vtipů, 

zesměšňujících socialistickou propagandu. o popularizaci těchto vtipů se zasadila zejména rozhlasová 

stanice Svobodná Evropa. 
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 Claude Courtot je francouzský spisovatel narozený v roce 1939. Podílel se na činnosti Bretonovy 

surrealistické skupiny a v roce 1968 strávil několik měsíců v Praze, kde se seznámil a spřátelil 

s Vladimírem Holubem.  
86

 Ve Výpovědích Holub píše: „Vidět v něčem něco jiného. Má výtvarná poetika jednou větou.“ HOLUB 
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a pohyb uvedené Richardem Hamiltonem. Svůj životní princip využívá Holub 

i v dalších kolážích, které ovšem nejsou datované a nemůžeme je proto s jistotou zařadit 

do šedesátých let dvacátého století. Seskupení hvězd mu například připomnělo ulitu 

šneka. Dokreslil proto tykadla, koláž nazval Hlemýžď a techniku čistá dokreslovaná 

koláž [10]. 

Dílem z roku 1970, které odkazuje na Holubovo zaujetí erotikou a vztahy mezi 

mužem a ženou je přímá koláž Otevřená ústa [11]. Mírně agresivně laděná koláž 

Čestmíru Langovi evokuje magické kouzlo pozdních filmů Luise Bun uela.
87

 Pootevřená 

ústa jako symbol smyslnosti použil v roce 1970 ve svém díle Nová inkunábule [12] i Jiří 

Kolář. Ten využil reprodukce stránky ze starého tisku a technikou proláže vyplnil 

původní ozdobný rámeček fotografií nosu a otevřených úst. Holub téma zpracoval 

minimalističtěji. Zaměřil se na erotické vyznění díla bez dalších konotací a odkazů. 

Fantazie Vladimíra Holuba neměla hranic. Při tvorbě přímých koláží využíval 

především principy dadaismu a to jeho hravost a „nepůvodnost“. Nedatovaná přímá 

koláž Pokoření řeky [13] je však příkladem, že v jeho kolážích nalezneme kromě 

hravosti i drtivou a neúprosnou kritiku současné společnosti. Z časopisu Svět sovětů 

Holub vystřihl fotografii sovětského autora Anatolije Poljakova s titulkem Ze soutěže 

„Za socialistické fotografické umění“, jejímž námětem jsou nákladní auta sypající štěrk 

a písek pro výstavbu říční přehrady. Smysl koláže vysvětluje Čestmír Lang: „Autorovou 

transformací se budovatelský patos roku 1964 stává smutně ironickou výpovědí 

o devastaci životního prostředí a současně i o degradaci fotografie na služku totalitního 

režimu.“
88

 Pootočením snímku navíc Holub zdůraznil některé rýhy v bahně a betonové 

kvádry tak, že při pohledu z dálky evokují rysy tváře. Vzhledem k námětu koláže 

a použitému snímku můžeme konstatovat, že je velice pravděpodobné, že koláž vznikla 

v šedesátých letech dvacátého století. 

5.1.1. Vladimír Holub – vynálezce přímé koláže? 

Z toho mála textů, které o Vladimíru Holubovi vznikly, se hned v několika 

z nich dočteme, že je považován za vynálezce přímé neboli čisté koláže. Jiří Valoch 

píše: „Byla to především koláž, kterou používal (…) ve vlastní inovaci, kterou označuje 
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jako čistá koláž. Čistá koláž vychází z jediného obrazu, do kterého autor nezasahuje 

materiálově, ale mentálně – mění jeho polohu a tak dovoluje divákovi, aby ji četl jinak, 

aby si nechal tvarem evokovat něco jiného. (…) Nebo výchozí materiál manipuluje 

verbálně, proměňujícím a ozvláštňujícím názvem, často slovní hříčkou nebo lyrickou 

miniaturou.“
89

 Čestmír Lang se ve svém článku Vladimír Holub – zapomenutý dědic 

avantgardy kloní ke stejnému názoru, když píše: „Autorovým příspěvkem k technice 

umění koláže je tzv. přímá koláž.“
90

 Dokonce i sám Vladimír Holub v jednom ze svých 

textů neskromně poznamenává: „Přímá koláž – vynálezce Vladimír Holub.“
91

 

Vladimír Holub ovšem nebyl jediným umělcem, který přebíral již existující 

vyobrazení a stavěl je do nových souvislostí. Podobnou techniku používali ve své práci 

například Jiří Kolář nebo Eduardo Paolozzi. Jiřího Koláře v padesátých letech zaujal 

snímek, který ve druhé polovině dvacátých let obletěl svět. Jednalo se o reprodukci 

novinového snímku useknutých hlav, připevněných na plakátovací stěně v Nankingu. 

Kolář si snímek z novin vystřihl i s popiskem, který hlásal: „Hlavy psanců připevněné 

na plakátovací stěně v Nankingu. Číňané se domnívají, že nejhorší způsob jak zemřít je 

být sťat. Pokud ale odsouzený člověk čelí popravě s pohrdáním a beze strachu, má větší 

šanci na to uklidnit hněv svých bohů. Zločin, ze kterého byli tito muži usvědčeni, byla 

loupež.“
92

 V italském vydání Kolářova Slovníku metod z roku 1986 najdeme tento 

snímek zařazený pod heslem autentická poezie s datací 1952 a názvem Nalezená 

asambláž [14]. Snímek na Koláře působil natolik silně, že nepovažoval za správné do 

něj jakkoli zasahovat. Vysvětlení toho, jak na snímek a jeho další použití nahlížel Kolář, 

přináší Karel Srp ve své stati Slastná spojení: Krutosti koláží. Srp píše: „Trauma 

z přímé výpovědi se kolážistovi mění v radost z nalezení, zmocnil se konečně silného 

obrazu, jehož objev toužebně očekával. Příklad zdi z Nankingu je dvojznačný: hranice 

finality stupňuje rozkoš. Kolážista dospívá ke svému uspokojení přes násilí páchané na 

vnějším světě, ze kterého si udělal pouze zásobárnu materiálu.“
93

 Pod pojmem 
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autentické básně Kolář nadále shromažďoval snímky, které byly svědky reálných 

událostí, které neměly souvislost se zažitými estetickými myšlenkami. Významný je 

přitom právě okamžik nalezení a nového uchopení předmětu. Tím, že obrazy takto 

recykloval, umožnil jim Jiří Kolář vstoupit do nových souvislostí. Karel Srp k tomu 

dodává: „Jinak vnímá zeď v Nankingu divák, který ji nalezne ve Slovníku metod, tedy 

jako součást práce autora, zabývajícího se koláží téměř celý život, jinak, když je 

vytištěna v denním tisku (…).“
94

 Vyvstává zde samozřejmě otázka autorství daného díla. 

Původní fotografii pořídil Claude Meacham. Kopii, která byla otištěna ve většině 

světových časopisů a novin, pořídil v roce 1903 Albert Percy Godber. Tuto 

reprodukovanou kopii vystřihl Jiří Kolář z časopisu a později ji zařadil mezi svá vlastní 

díla ve Slovníku metod. Pokud Kolář snímek pouze přejmenoval, není autorem stále 

fotograf Claude Meacham? Karel Srp ve výše zmiňované stati předkládá myšlenku, že 

vnitřní obsah koláže je podstatnější, než samotný obraz. Srp píše: „Toto pojetí koláže 

připomíná, že prvotním v koláži není obraz, jenž by případně mohl šokovat, ale teze 

(…)“
95

 Právě definování, přijetí a implantace této teze do snímku je důvodem legitimity 

autorství Jiřího Koláře. Stejným způsobem uvažoval i Vladimír Holub, který si v roce 

1974 zapsal do svého deníku: „Idea je důležitější než provedení.“
96

 

Eduardo Paolozzi byl skotský sochař a kolážista. Mezi lety 1945 a 1947 studoval 

na Slade School of Arts v Londýně. Spolu s Richardem Hamiltonem, Nigelem 

Hendersonem, Johnem McHalem a Williamem Turnbullem byl členem Independent 

Group.
97

 Již během studií sbíral různé výstřižky z časopisů, komiksy a předměty 

spojené s každodenním životem. Hodně času trávil v londýnských muzeích a galeriích. 

Zajímal se mimo jiné, stejně jako Vladimír Holub, o reprodukce strojů a různé 

technické a přírodní nákresy, které zapojoval do svých raných kreseb a koláží. V roce 

1947 odjel do Paříže, kde začal tvořit první kolážové kresby, ve kterých kladl velký 

důraz na detail. Pod vlivem surrealistické skupiny kombinoval přírodní a mechanické 

formy předmětů. Surrealistickou koláž považoval za jeden ze svých zásadních 
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 Independent Group působila v Londýně mezi lety 1952 a 1955. Je spojena s Institutem současného 
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inspiračních zdrojů. Hlavní myšlenkou jeho uměleckého snažení bylo mazat hranice 

mezi jednotlivými obory umění. S Vladimírem Holubem sdílel fascinaci odpadovým 

materiálem a snahu transformovat předměty určené k vyhození do něčeho nového. 

Princip koláže byl přítomný ve všech jeho dílech od kreseb přes tisky až k sochám. 

Koláž v díle Eduarda Paolozziho a Vladimíra Holuba nebyla pouze vyjadřovacím 

prostředkem, nýbrž způsobem jak přistupovat k okolnímu světu a životu. Mezi lety 

1947 a 1952 vytvořil Paolozzi sérii 42 koláží s názvem Bunk
98

. Barbora Ševčíková píše: 

„Bunk představuje hledání nejvhodnějšího nového přístupu k umění. Paolozzi se tu 

nerozpakuje vytrhnout stránku z časopisu a postavit ji na úroveň uměleckého díla.“
99

 

Série Bunk obsahuje podle John-Paula Stonnarda tři druhy koláží. Jedním z nich jsou 

právě tyto stránky vytržené z časopisu, které Stonnard nazývá „ready-made“ typem.
100

 

Eduardo Paolozzi o nich mluví jako o „ready made metaphors“.
101

 Příkladem je koláž 

Fantastic weapons contrived
102

 [15] z roku 1952, která je vytrženou stránkou z časopisu 

s článkem pojednávajícím o tom, jak atomová technologie zvyšuje ekonomické výstupy 

Spojených států amerických. 

Jiří Kolář a Eduardo Paolozzi pracovali s obrazovým materiálem v určitém 

období podobně jako Vladimír Holub. Dokonce k myšlence „ready-made“ a „autentické 

básně“ došli již v roce 1952, o celých deset let dříve než Vladimír Holub vytvořil první 

„přímou koláž“. Důvody, kvůli kterým se k tomuto druhu práce uchýlili, se však u 

každého z nich mírně liší. Jiří Kolář nacházel a sbíral převážně obrazová sdělení se 

silným emotivním účinkem. Šokující obrazy, které považoval za vrchol umění. Obrazy, 

které říkaly samy o sobě vše, a proto nebylo potřeba do nich nějak zasahovat. Obrazy 

zařazené pod kolonkou autentické básně nemají nic společného s hravostí, ironií či 

satirou. Myšlenkový postup Eduarda Paolozziho se spíše blíží postupu Vladimíra 

Holuba. U Paolozziho je znát náznak lehké ironie a výsměchu, zmiňovanou metodu 

však používá velice okrajově, ne tak často jako Vladimír Holub. Ve všech přístupech se 
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ovšem setkáváme s určitým zrelativizováním tématu a tvorbou symbolů ze zdánlivě 

banálních předmětů. 

Je tedy Vladimír Holub vynálezcem přímé koláže nebo nikoli? Na tuto otázku 

neexistuje jednoznačná odpověď. Díla zmíněných autorů mají jistě společné znaky. 

Mají ale i znaky odlišné, a proto je možné považovat každého z nich za vynálezce svého 

typu přímé koláže. Paradoxně totiž není vždy pravidlem, že objevitelem určité techniky 

nebo třeba i technického vynálezu je pouze jeden člověk. Ve stejnou dobu může 

podobná myšlenka napadnout více jedinců zároveň, obzvláště je-li jejich myšlení 

dlouhodobě orientováno podobným směrem. Problém vystihuje jeden z textů 

Holubových Drobných písemností s názvem Text pro pana primáře Dr. C.: „Skutečnost, 

že na určité závěry (či nálezy, objevy) mohou přijít lidi nezávisle na sobě, lidé vzájemně 

o sobě nevědoucí a žijící v protilehlých částech zeměkoule, dokazuje, že určité věci jsou 

v určitém období skutečně ve vzduchu.“
103
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5.2. Klasická koláž 

Klasické koláže v tvorbě Vladimíra Holuba nad dříve zmiňovanými přímými 

kolážemi převládají. V Památníku národního písemnictví se nachází 78 koláží 

datovaných do šedesátých let. Dalších 20 vlastní Museum Wilhelma Lehmbrucka 

v Duisburgu. Muzeum Jindřichohradecka se může pyšnit převážně Holubovými 

objekty, přesto zde ve stálé expozici nazvané Holub ludens nalezneme kromě přímé 

koláže Ostří hoši i čtyři koláže klasické. 

Vladimír Holub se k technice koláže nepropracoval ze dne na den. Přechodnou 

fázi mezi jeho kresbami a ranými kolážemi demonstruje kresba ženy v zelených šatech 

[16]. Základem kresby je metalografický snímek oceli napadené korozí, která vytvořila 

na oceli nestejně tlusté linie kopírující hrany zrn materiálu. Holub prostor mezi 

některými liniemi vybarvil barevnými tužkami a z technického snímku postupně 

vystoupila žena s hnědými vlasy oblečená v zelených šatech. V této práci je zřetelný 

vliv froasáží Holubova přítele Ladislava Nováka. 

V klasických kolážích Vladimíra Holuba je patrná inspirace surrealismem 

a dadaismem. To platí především pro díla ze začátku šedesátých let. Postupem času se v 

Holubově tvorbě uplatnily i vlivy abstrakce, pop-artu nebo op-artu. Na začátku 

šedesátých let pracoval především s barevnými papíry, k nimž později přidával 

i výstřižky z časopisů, kalendářů, fotografií, obálky knih, reprodukce xylografií, děl 

starých mistrů i ikon moderního umění. Výraznou součástí koláží jsou i monochromní 

lepenky a papíry, na které Holub koláže nalepoval. Oblíbil si především archy fialové, 

béžové, narůžovělé, červené a černé barvy. Mnohdy vrstvil papíry různých velikostí na 

sebe a vytvářel tak pro své koláže několikabarevné rámy. 

Koláže ze souboru, který vznikl v březnu roku 1962, na první pohled upoutají 

svou specifickou barevností. Holub v nich používal převážně modrou, žlutou a zelenou 

barvu, které doplňoval červenými detaily. Výrazným tématem těchto koláží je ženská 

postava. Koláž Žena před zrcátkem [17] je ovlivněna kubismem. Holub složil postavu 

ženy z jednoduchých geometrických tvarů: trojúhelníků, kruhů a obdélníků. Detailně se 

věnoval pouze vlasům a obličeji, který se vzhlíží v zrcátku. Podobná je i koláž ženy, 

která k divákovi stojí zády a prohlíží se v zrcadle [18]. Stavba postavy je téměř totožná 
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jako v předchozím případě. Prvkem odrážejícím Holubovu hravost je samotné zrcadlo 

tvořené etiketou z šamponu na vlasy, která hlásá: „Robí vaše vlasy hladké a lesklé.“ 

Ženskému tělu se Holub věnoval i v koláži s názvem Visitez Coté d´Azur [19]. 

Koláž zobrazuje nahou ženu, která sedí na kameni na pláži a pozoruje plachetnici na 

moři. Jedná se pouze o návrh plakátu, proto se na okraji objevuje poznámka: „Moře 

posunout do výše ramen, plachetnici těsně k levému okraji – aby žena se na ni dívala.“ 

Holub byl přitahován vším, co mělo nějakou spojitost s pařížskou avantgardou. Možná 

snil o tom, jak na sluncem zalitém jihu debatuje o umění s Francisem Picabiou nebo 

Jeanem Cocteauem. 

Vliv pop-artu, který se výrazněji projevuje například v díle Beatnická rodina 

z konce šedesátých let je patrný již v raném díle z března 1962 s názvem Slečna model 

[20]. Mladá dívka s moderním účesem stojí s rukou v bok vedle mopedu, na krku má 

pověšený fotoaparát, na rukou hodinky a v ruce nese tranzistorové rádio. 

Zástupcem prvních pokusů na poli karikatur uměleckých osobností je koláž 

Franz Kafka (Delirantní vize) [21]. K hlavě známého spisovatele připojil Holub ptačí 

tělo vystřižené z černého papíru. Ptáka poté posadil na větev tvořenou plnicím perem. 

Pták Kafka na diváka hledí zmateně, jako by sám nemohl uvěřit tomu, kam se ve svém 

deliriu dostal. 

Koláž Koktavá šipka [22] je nenápadnou úvahou nad smyslem umění. Šipka je 

tvořena novinovými výstřižky, z nichž jeden nese nápis: „Nemáme ani v hudbě ani ve 

fotografii natolik jasno po vědecké stránce, abychom mohli všechno, co lze na tuto 

adresu nezávazně říci nebo intuicí ‚pochopit‛, také dokázali.“ Snad nám má právě sama 

šipka ukázat směr, kterým se moderní umění ubírá. 

Začátky kolážové tvorby Vladimíra Holuba jsou pestré. Již v roce 1962 rozehrál 

několik témat, která ho doprovázela až do začátku let sedmdesátých. Byly to například 

ženské postavy, karikatury umělců nebo zvířecí motivy. Na první pohled je patrné, že se 

Holub věnoval umění aktivně již od mládí. Kreslil, psal, střádal myšlenky a veškeré své 

životní zkušenosti ve svých padesáti letech začal bilancovat a třídit formou koláže. 

Obsáhlý soubor koláží, které vznikly v šedesátých letech, dále dělím na menší tematické 

celky, v rámci nichž se snažím najít souvislosti se soudobým českým a evropským 

uměním. 
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5.2.1. Xylografické koláže 

Xylografickou koláží se od doby jejího vzniku pod rukama Maxe Ernsta zabýval 

nespočet autorů. Z českého prostředí bychom mohli jmenovat Adolfa Hoffmeistera, 

Jiřího Koláře, Karla Teigeho, Jindřicha Štýrského, Toyen, Libora Fáru, Jiřího Tomana, 

Pavla Holeku, Jana Placáka a mnoho dalších. Mezi lety 1966 a 1968 vytvořil několik 

koláží, ve kterých využíval výstřižky ze starých xylografií, i Vladimír Holub. Tyto 

xylografické koláže jsou tematicky závažnější než jeho koláže z barevných papírů. 

V koláži Potopená katedrála z roku 1968 [23] použil Holub jako podklad 

xylografie interiéru katedrály Panny Marie v Toledu
104

 a katedrály sv. Petra v Římě. 

Tyto reprodukované rytiny pochází z dílny Gustava Dorého, francouzského umělce, 

rytce a ilustrátora, který pracoval především s dřevorytem a ocelorytem.
105

 Do prostoru 

katedrály nalepil výstřižky ryb a vytvořil tak novou skutečnost. Snad postapokalyptický 

svět po potopě, ve kterém ryby v tichosti obývají dříve boží příbytek. Potopená 

katedrála připomíná koláž Adolfa Hoffmeistera V souhvězdí Ryb z roku 1963 [24]. Ta 

znázorňuje chlapce ve sklepení domu, jak sedí u stolu a vykládá si karty. Zbylý prostor 

Hoffmeister vyplnil rybami s výraznýma modrýma očima. Motiv interiéru katedrály 

jako podklad pro koláž využil Hoffmeister v díle Invaze v katedrále sv. Pavla z cyklu 

Neštěstí malé Žofie [25]. V katedrále zrovna probíhá mše, když se do prostoru snáší 

malá Žofie následovaná tlupou lenochodů. 

Další paralelou s Hoffmeisterovou prací je Holubova koláž Návrh na plakát 

k desátému výročí vstupu člověkova do Vesmíru z roku 1967 [26]. Na rytinu noční 

oblohy s hvězdami Holub nalepil anatomické schéma svalů, motiv hojně užívaný 

v xylografických kolážích. Kostra obalená svalstvem se vznáší vesmírem a vyplňuje 

přitom většinu prostoru koláže, jako by chtěl Holub znázornit, že člověk si začal vesmír 

podmaňovat a svými zásahy ho může měnit. K metafyzickým otázkám odkazuje i koláž 

Adolfa Hoffmeistera s názvem Poslední barva bude červená [27]. Koláž vznikla v roce 
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 Gustav Doré se narodil v roce 1832 ve Štrasburku a zemřel v roce 1883 v Paříži. Pracoval jako 
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najdeme i tituly jako Dantovu Božskou komedii nebo Ztracený ráj od Johna Miltona. Rytina interiéru 

katedrály v Toledu vznikla v sedmdesátých letech 19. století kdy Gustave Doré spolu se svým přítelem 

baronem Jean-Charles Davillierem navštívil Španělsko.  
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1973 a znázorňuje červený čtverec, který vévodí spleti geometrických tvarů 

inspirovaných op-artem. Celý výjev pozoruje v pravém rohu stojící kostra obalená 

svalstvem. 

Vliv dadaismu se projevil v kolážích PortCtrait a Ruměnec. PortCtrait [28] 

vznikl v roce 1967 a znázorňuje řeznické schéma vepře zasazené do krajiny. Podkladem 

koláže je ilustrace Johna P. Campbella k irské písni My singing bird.
106

 Název je 

dadaistickou hříčkou. Holub spojil francouzský výraz pro portrét (le portrait) a vepře 

(le porc). Snad tím chtěl dát najevo svůj postoj k dobovým oficiálním portrétům, nebo 

portrétům obecně. V koláži Ruměnec [29] Holub symbolicky znázornil stud dívky tak, 

že její hlavu zaměnil s rudou růží. 

Vztah muže a ženy zkoumá Holub v kolážích Sen mladé dívky [30] a koláži Bez 

názvu [31], která znázorňuje muže vznášejícího se v krajině s vavřínovým věncem 

v ruce. V zadní části tohoto výjevu stojí žena a skrývá hlavu v dlaních. Vypadá jako 

když pláče. Na levém okraji se nachází dvě ruce. Jedna z nich ukazuje na ženu a druhá 

na vavřínový věnec. Postava muže je tvořena xylografií mužského těla s pláštěm, 

v němž je ukryta lebka a rozesmátou hlavou vystřiženou z dobového časopisu. Celý 

výjev korunuje sytě růžové nebe, které kontrastuje se zeleným věncem. V koláži je 

zřetelný důraz kladený na rozdíl mezi smutnou ženou a veselým mužem. Spojujícím 

prvkem snad má být vavřínový věnec, který, jak ruce ukazují, by měl náležet oběma. 

Nabízí se tedy interpretace, že pozice muže a ženy ve vztahu by měla být rovnocenná. 

Význam koláže Sen mladé dívky přibližuje dovětek názvu: Aby muž ztratil hlavu. 

Mladá dívka se opírá o obraz, který znázorňuje muže nesoucího svou hlavu v podpaží. 

Výjev není symbolický, ale realistický, čímž dochází k jeho odlehčení. Holub v koláži 

demonstruje svůj pohled na ženu jako na dominu, jejímž jediným cílem je mít muže 

zcela pod kontrolou.
107
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 John Patric Campbell žil mezi lety 1883 a 1962, byl bratrem básníka Josepha Campbella. Irský 

ilustrátor a karikaturista vystupoval také pod jménem Seaghan MacCathmhaoil. V jeho díle je patrný vliv 

secese, stylu art deco a keltské ornamentiky. Ilustroval bezpočet knih týkajících se irských legend 

a folkloru (Irish Songs, Celtic Romances). Působil také jako herec a divadelní návrhář v Ulster Literary 

Theatre. 
107

 Žena domina je výrazným tématem, které se objevuje například i v Holubových kolážích madon. 

Jedné z nich například Holub navlékl pánské rukavice a do rukou jí vložil cigaretu a zapalovač. 
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Surrealistický nádech má nepojmenovaná koláž psa v místnosti [32]. Za psem je 

oknem vidět tajemná nazelenalá krajina. Koláž působí poměrně depresivně. Úsměv na 

tváři diváka však vykouzlí zjištění, že ono okno a tajemná krajina jsou tvořeny 

výstřižkem z vědeckého časopisu, který znázorňuje zmrazené volné radikály. Princip 

vidět v něčem něco jiného se jako zlatá nit vine celou tvorbou Vladimíra Holuba. 

Koláž z roku 1966 v archivu Památníku národního písemnictví pojmenovaná 

Rokoková dívka [33] znázorňuje dívku, která jednou rukou přidržuje u svého ramena 

ptáčka a druhou ochraňuje pár kůzlat. Pod dívkou je nápis „Honny soit qui mal y 

pense!“ Věta je mottem Podvazkového řádu, rytířského řádu Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska, který založil král Eduard III. v polovině čtrnáctého 

století.
108

 Motto bychom do češtiny mohli přeložit jako: Hanba tomu, kdo ve zlém to 

myslí. Dívka z koláže snad chrání slabší po vzoru krále Eduarda III. 

5.2.2. Ikony moderního věku 

Zajímavým tématem, kterému se Vladimír Holub hojně věnuje, jsou portréty 

světců, světic a madon, opatřené moderními doplňky. V koláži s názvem Patronka 

lyžařů [34] z roku 1966 Holub svatou Kateřinu Alexandrijskou překřtil na ochranitelku 

vyznavačů zimních sportů. Mučednici ze známého deskového obrazu Mistra 

Theodorika přiřadil Holub nové atributy – lyže místo palmové ratolesti a meče 

a lyžařskou hůlku místo kola, ve kterém byla Kateřina podle legendy lámána. 

Podobně pracuje i v koláži Milovník růží [35] z roku 1968. Držení těla a výraz 

světce mu připomněly postoj, jaký člověk zaujímá, když si chce přivonět ke květině. 

Světci dal do ruky růži a přimaloval mu zavřená oční víčka. Smazal dokonale 

náboženský základ díla a přetvořil ho na výjev z každodenního života. Základem koláže 

Milovník růží je stránka vytržená z nástěnného kalendáře. Z tohoto kalendáře Holub 

vytrhl ještě několik dalších stran a podobně jako Milovníkovi růží i ostatním světcům 

odebral auru nadpozemskosti a vyzdobil jejich podobizny různými moderními 

předměty. Jeden z nich telefonuje, druhému posadil na hlavu čepičku se střapcem. Další 
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koláží z této série je koláž znázorňující dva poutníky, jak odpočívají a občerstvují se 

[36]. Mezi poutníky Holub posadil moderně oblečenou smějící se ženu, za skupinku 

zaparkoval automobil a kolem nalepil množství různých výstřižků z moderních reklam 

na potraviny a nápoje. Ze dvou odpočívajících poutníků tak poučen postupy britského 

pop-artu vytvořil skupinu lidí na pikniku. S největší pravděpodobností spadají všechny 

koláže z tohoto cyklu do konce šedesátých let, stejně jako Milovník růží. 

V koláži Návrat z biografu [37] z roku 1968 Holub použil pouze hlavu světice, 

kterou oblékl do kostýmku z doby první republiky. Postavu postavil na břeh temného 

rybníku. Ze světice se stala normální dívka, která se vrací v noci domů z kina. Typický 

zbožný výraz hlavy světice, který vytržen z kontextu působí velice smutně, navíc 

umocňuje depresivní pocit, který má divák z osamělého rybníka. 

V díle Madona se slunečníkem [38] zasadil Holub madonu s Ježíškem do krajiny 

a na žezlo jí připevnil rozevřený slunečník. Celý výjev korunoval sluncem, které 

vytvořil ze schématu Petra Apiana, německého humanisty a astrologa.
109

 Náboženské 

téma zasadil Holub do běžného světského života. Madona s Ježíškem vypadají, jako 

kdyby si právě vyšli na procházku, protože je krásný slunečný den. Nutno podotknout, 

že Holubovo zesvětšťování svatých není nijak urážlivé. Z některých zobrazení cítíme 

mírnou ironii, ale celkově se jedná spíše o hru a jakési zlidštění náboženských témat. 

Neznamená to, že by se Vladimír Holub vůči náboženství nějak výrazně distancoval. 

Pouze mu nebyla vlastní nedotknutelnost autorit, kterou se (nejen) křesťanství 

vyznačuje. Není proto překvapivé, když Vladimír Janovic ve svých vzpomínkách 

nazývá Vladimíra Holuba zbožným ateistou a píše: „Žil františkánsky prostě 

a vyzařovala z něj pokora, jakou bys marně hledal u řady praktikujících křesťanů. Na 

druhé straně jako člověk odkojený surrealismem pěstoval jistý druh hereze a byl zcela 

svobodný vůči církevním i světským autoritám.“
110
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5.2.3. Reakce na současné umění 

Nejvýraznější skupinou koláží Vladimíra Holuba jsou koláže, které reflektují 

osobnosti a tvorbu Holubových současníků a vzorů. Oblíbené umělce portrétoval, 

upravoval jejich ikonická díla nebo tvořil tak zvané vizitky. Vizitky spočívaly 

v grafickém znázornění jména umělce. Portrétování známých osobností se Holub 

věnoval již ve svých raných kresbách ze čtyřicátých let. Kresba, která unikla pozornosti 

Státní bezpečnosti při Holubově zatčení v roce 1948, znázorňuje Vítězslava Nezvala, 

vůdčí osobnost českého surrealistického hnutí [39]. Mladý umělec znázornil spisovatele 

bez přikrášlení s ironickým vhledem. Nakreslil Nezvala s naducanými tvářemi, 

vyšpulenými ústy a zvednutým obočím a zachytil tak jeho samolibost. Spisovatel sedí 

v křesle s dýmkou v ruce a vypadá, že je se sebou nadmíru spokojen. Později začal 

Holub kreslené portréty doplňovat novinovými výstřižky, snad pod vlivem Adolfa 

Hoffmeistera, s jehož karikaturami se poprvé setkal již v roce 1928
111

. Tak vznikla 

zobrazení Jacqua Préverta, Fridricha Dürrenmatta a mnoha dalších. 

Fázi přechodu od kresby ke koláži reprezentuje portrét britské básnířky 

a literární kritičky Edith Sitwell [40], která byla velice excentrickou osobností. Její 

vzhled a vystupování byly námětem kritiky skoro stejně často jako její poezie. Nosila 

brokátové a sametové pláště a množství prstenů. Básnířka zemřela v roce 1964, rok 

poté, co Holub vytvořil její portrét. Stará elegantní dáma sedí u stolku v dlouhém 

černém plášti ozdobená mnoha prsteny a broží. Na stolku vedle ní stojí prázdná váza 

a hlava antické sochy. Odkazem na umění antiky jako by Holub vyjadřoval Sitwell úctu 

a připojil se tak ke skupině těch, kteří její básně považovali za umění a ne za pozérství. 

V koláži s názvem Marcus Chagallus [41] z roku 1964 znázornil Holub známého 

židovského umělce jako kohouta. Práce Marca Chagalla zrcadlí jeho bujnou 

představivost a náboženské přesvědčení. Škála jeho námětů byla velmi široká. 

Znázorňoval život, smrt, cirkusové prostředí nebo náboženská témata, a to často 

symbolicky za pomoci zvířat. Vedle krav, oslů a ryb byl jeho oblíbeným námětem 

i kohout, který symbolizuje odvahu a ostražitost. Černobílá reprodukce, ze které je 

vytvořeno tělo kohouta, připomíná Chagallovy vitráže. Holub znázorňuje Chagalla jako 
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ptáka, tvora, který umí létat. Motiv létání a vznášení se byl totiž jedním z výrazných 

prvků Chagallovy tvorby. 

Niki de Saint Phalle, francouzská sochařka a malířka, podobně jako Vladimír 

Holub neměla žádné umělecké vzdělání. Tvořit začala pod vlivem Maxe Ernsta, 

Henriho Rousseaua, Pabla Picassa a Jeana Dubuffeta. V šedesátých letech vstoupila do 

povědomí širší veřejnosti svými „shooting paintings“. Poté se věnovala tvorbě soch 

z plastu znázorňujících různé ženské archetypy. Tyto „Nany“ se postupem času staly 

symbolem její tvorby a odrážely její feministické smýšlení. Francouzskou feministku 

znázornil Holub v roce 1966 v koláži s příznačným názvem Niki de Saint Phallus [42]. 

Elegantně oblečená žena drží v ruce samopal, z jehož ústí trčí falus. Agresivně 

ironickou koláží dává Holub najevo svůj názor na rozporuplnou osobnost této 

umělkyně. 

V roce 1920 vytvořil Francis Picabia dnes již legendární portrét Tristana Tzary 

[43]. Spodní část schématu Holubovi evokovala oko ryby. Picabiův portrét proto 

vystřihl do podoby ryby, nalepil na modrý papír a doplnil citátem z Bohumila Hrabala: 

„…a vyplul v Paříži a předal štafetu André Bretonovi, který přijal Tzaru jako mesiáše.“ 

[44] 

Asi nejznámějším portrétem, který Vladimír Holub kdy vytvořil, je portrét Paula 

Kleea [45] z roku 1967. Muž v klobouku se smutným výrazem klauna je oblečen 

v džínách a teniskách a sedí na zemi před plakátovací stěnou. V ruce drží cigaretu 

a vedle sebe má položenou sklenici s koňakem a housle. Melancholický portrét upoutá 

diváka především zvláštním prostředím, do kterého Holub Kleea zasadil. Čestmír Lang 

ho popisuje takto: „Pozadí koláže tvoří stará stěna s padající omítkou a zbytky graffiti. 

Klee ve skutečnosti nesedí na chodníku, ale na jakési dřevěné podlaze. Tímto 

dvojznačně působícím místem, situovaným někam mezi exteriér a interiér, jako by 

Holub reflektoval komplexnost Kleeovy tvorby, jejíž obsah i forma sugeruje dvojdomost 

mezi světem vnitřním a vnějším.“
112

 

Radomir Čumlivski ve svých vzpomínkách popisuje, jak Vladimír Holub navrhl 

vizitku pro Salvadora Dalího [46]. Každé písmeno Dalího jména tvořil symbol, atribut 
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z jeho tvorby. Písmeno L tvořil štětec, V byly dvě rukavice, o vavřínový věnec, D 

malířská paleta, a Eiffelova věž a tak dále. Čumlivski zmiňuje, že Holub Dalímu vizitku 

skutečně poslal. Když se později Holuba ptal, zda Dalí navštívenku opravdu užíval, 

Holub mu prý odpověděl: „Já nevím zatím mi neodpověděl. Ale adresu jsem napsal 

pečlivě, 60 km severně od Barcelony. Tak snad to dostal.“
113

 Navštívenku na stejném 

principu vyrobil Holub i pro Maxe Ernsta. 

Ve svých dílech Holub nereagoval pouze na současné umělce, ale i na ikonická 

díla starších období, jako jsou Mona Lisa Leonarda da Vinci nebo Nahá Maja Francisca 

Goyi. V roce 1966 po vzoru Duchampova L.H.O.O.Q. parafrázoval známý portrét, když 

Moně Lise vložil do rukou jednou miniaturní Monu Lisu v peleríně [47] a podruhé 

brečící dítě [48]. Goyův akt Nahá Maja zase vylepšil tak, že nahý klín modelky přelepil 

výstřižkem se slovy „úsek častých nehod“ [49]. Holubova Maja sice není datována do 

šedesátých let, mohla by však být inspirována Kolářovou parafrází téhož obrazu 

s názvem Cesta do ráje [50] z roku 1964. V Kolářově koláži je Maja polepená 

množstvím dopravních značek, které signalizují zákazy všeho druhu. Majin klín 

překrývá značka zákazu vjezdu. 

5.2.4. Vztahy a erotika 

Oblíbeným tématem surrealismu byla erotika a vztahy mezi muži a ženami. 

V kapitole o xylografických kolážích jsem se již zmínila o několika kolážích, ve kterých 

Holub tato témata zkoumal. Tématu se však věnoval podrobněji. Koláž Vábení [51] 

z roku 1966 znázorňuje muže s rukama v kapsách, jak přechází ulici. Po opačné straně 

ulice jde žena s kočičí hlavou a uhrančivě muže pozoruje. Ve stejném roce vznikla také 

koláž Rentgen [52]. Základem koláže je barevná fotografie z magazínu pro ženy, která 

znázorňuje kulaté zrcadlo obklopené množstvím kosmetických doplňků. Za ním stojí 

mladá žena s rozpuštěnými vlasy a objímá rám zrcadla. Vnitřní část zrcadla Holub 

vystřihl a podlepil obrázkem chobotnice. Ze zrcadla vytvořil rentgen, který odhaluje 

nitro ženy podle Holubových představ. V koláži Oprávněný údiv [53] z roku 1968 hledí 

muž s otazníky u hlavy na korpulentní ženský akt. Holub jeho údiv považuje za 

oprávněný, neboť je nejspíš sám z ženského pohlaví mírně zmaten. 
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Obecně můžeme konstatovat, že ženy v Holubových kolážích jsou dominantní 

a muži spíše submisivní. Jako by měl Holub pocit, že muži a ženy nejsou rovnocennými 

partnery. To dokládá i koláž Stále vede o prsa [54]. Jedná se o fotografii June 

Wilkinson, anglické modelky a herečky. Wilkinson byla od konce padesátých do konce 

šedesátých let sexuálním symbolem Ameriky. Na fotografii je oblečená v šatech 

s velkým výstřihem. Pod snímek Holub nalepil titulek z novin se slovy „stále vede 

o prsa“. Stejnou fotografii anglické modelky použil Holub i v koláži Madona [55] 

z roku 1966, která je nyní majetkem Muzea Wilhelma Lehmbrucka v Duisburgu. Od 

pasu dolů k fotografii přilepil reprodukci gotické sochy s nařasenou drapérií. Hlavu 

June Wilkinson ozdobil svatozáří a poukázal tak na fakt, že erotika a kult krásy jsou 

novými modlami lidstva. 

5.2.5. Hlavy 

Jedním z velice oblíbených témat Vladimíra Holuba bylo znázorňování hlav 

všech druhů, tvarů a velikostí. Hlav lidí, které potkal během dne i hlav celosvětově 

známých osobností. V koláži z roku 1966 doplnil koláží reprodukci obrazu Františka 

Muziky Elsinor II [56]. Způsob, jakým pracoval s materiálem, připomíná jeho postupy 

používané při tvorbě přímých koláží. Obraz stejně jako Achiamovu plastiku pouze 

natočil a z mytického přírodního symbolu vytvořil hlavu člověka viděnou z profilu. Aby 

podpořil tuto metamorfózu, oblékl imaginárního člověka do košile s ornamentálním 

límečkem. V jiné koláži ze stejného roku [57] použil jako podklad fotografii krajiny 

autorky Libuše Kyndrové
114

. Stromy na fotografii mu po pootočení evokovaly nos 

a vlasy ženy. Nalepil tedy oči a ústa, přikreslil krk a na hlavu nasadil krajkový klobouk 

vystřižený z časopisu Květy. Hravý přístup uplatnil i v koláži, jejímž základem je 

obálka knihy Michela de Montaigne Eseje [58]. Kniha vyšla roku 1966 v nakladatelství 

Odeon. Z obálky vystřihl modrý ovál, ve kterém je graficky znázorněno jméno autora 

a díla. Slovo „eseje“ poté poupravil tuší. První E na ucho, druhé a třetí na oko 

a k písmenu J přimaloval nos a ústa s knírkem. Pod hlavu nalepil skládaný renesanční 

límec a z obálky knihy vytvořil nenápadnou podobiznu autora. 
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Surrealistický nádech mají dvě koláže polopostav z roku 1966. První znázorňuje 

muže v obleku s netradiční hlavou [59]. Tu Holub vystřihl z reklamního letáku polské 

společnosti prodávající sanitární keramiku. Hlavu muže s kloboukem tak tvoří 

umyvadlo. Na druhé koláži zase hlavu vědce bádajícího ve své pracovně nahradil 

technický nákres připomínající plynovou masku [60]. 

Nejpropracovanější koláží hlavy je Spisovatel [61] z roku 1966. Podkladem 

koláže je známá busta Charlese Baudelaira od Raymonda Duchampa Villona. Čelo 

prokletého básníka Holub ozdobil výstřižkem z faksimile Baudelairova vlastního 

rukopisu. Básníka oblékl do košile a na krk mu připevnil motýlka vystřiženého z obalu 

některé z knih Klubu přátel poezie. 

V roce 1970 již Holub kromě surrealismu a dadaismu zkoumal i jiné směry. Jeho 

práce využívaly minimálních výrazových prostředků a odrážely poznatky vizuální 

poezie a textových instalací. Příkladem je koláž s názvem Dvojčata [62]. Jedná se o dvě 

identické ženské hlavy, jejichž rysy jsou tvořeny pomocí psacího stroje. V díle je patrný 

vliv lettrismu, který se v českém prostředí rozvíjel od začátku šedesátých let především 

v tvorbě Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové. Lettristická tvorba se vyznačuje 

osvobozením od vžitých pravidel. Je rozmělňován vztah mezi slovem a jeho významem. 

Dochází k „vymanění slov ze služebné role věty s přímým odkazem ke hře.“
115

 

Uskupením jednotlivých písmen, jimž nebyl přisuzován žádný druhotný význam, 

vznikaly novodobé ornamenty a tvary. S lettrismem se Holub nejspíše setkal skrze své 

přátele Jiřího Koláře a Ladislava Nováka. Textové instalace konzultoval v dopisech také 

s Jiřím Valochem. 

5.2.6. Zvířata 

Ze zvířecí říše si Vladimír Holub nejvíce oblíbil kočky. Ve svém Domečku pod 

zámkem v Jindřichově Hradci jich choval hned několik. Kočky považoval za vznešené 

bytosti a choval se k nim s úctou, jako kdyby to byli lidé. Zcela v souladu se svou 

hravou povahou je pojmenovával po různých vévodkyních a šlechtičnách. Jedna 

z koček se například jmenovala Perchta. Svou náklonnost k tomuto zvířecímu druhu 

vyjádřil v mnoha kolážích. Asi nejznámějšími kolážemi koček jsou koláže Kocour 
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Ovidius (1966) [63] a Kocour Julliard (1968) [64]. Kocour Ovidius stojí na všech 

čtyřech a upřeně sleduje diváka. Jeho tělo je tvořeno nejspíš z obalu některé z knih 

Publia Ovidia Nasa. Holub geniálně využívá bílo černě pruhovaný podklad tak, aby 

nohy zvířete vypadaly plasticky. Zajímavý je i způsob jakým vytvořil kocourovi hlavu. 

Hlava je vystřižena z černobílé reprodukce zachycující dvě sovy stojící vedle sebe. 

Koláž Kocour Julliard je vytvořena z novinového výstřižku, v jehož spodní části se 

nachází nápis Julliard. Julliard je francouzské vydavatelství založené roku 1942, které 

se specializuje na hledání a vydávání děl mladých talentů. Od padesátých let vydávalo 

nakladatelství například knihy „Coco Chanel francouzské literatury“ Francoise Sagan. 

Novinový výstřižek s nápisem Julliard použil Holub také v nedatované koláži Paříž 

[65], která znázorňuje nahou ženu zezadu a je součástí archivu Muzea 

Jindřichohradecka. V šedesátých letech vzniklo nepřeberné množství variací koček ve 

všemožných polohách. Oblíbenému tématu byl Holub věrný i v rámci zkoumání 

možností a hranic op-artu na konci desetiletí. Nedatovanou koláž Koťátka, akumulace 

[66] zasadil Christoph Brockhaus ve svém katalogu do doby kolem roku 1970. Jedná se 

o arch, který je v řadách pod sebou potištěn logy národního podniku Zahraniční 

literatura. Loga Holub vylepšil očima a čumáčkem a tím je přetvořil na obrovskou 

kočičí smečku.  

Z ptáků si nejvíce oblíbil sovy. Snad mu na nich bylo sympatické to, že jsou 

považovány za symbol moudrosti, které si velmi cenil na lidech. Koláže sov jsou jedny 

z nejrozměrnějších koláží, které kdy vytvořil. Velká sova [67] z roku 1966 je vytvořena 

z obálky knihy Jak se světlo naučilo kreslit. Sovy jsou charakteristické svýma 

výraznýma očima, která jsou akcentována i v koláži. Jedno oko je navíc oproti druhému 

pootočené, což má za následek hypnotizující výraz nočního dravce. V roce 1966 

vytvořil Holub pro něj poměrně netypickou koláž ptáka doplněnou frotáží a kresbou 

[68]. Pták má netradiční postoj s pozvednutou hlavou a roztaženými křídly. Tělo tvoří 

frotáž listu vyvedená červenou barvou, která dodává zvířeti poměrně morbidní výraz. 

Noha obutá do sandálu supluje hlavu a nákres plící zase křídla. Ptáka Holubovi 

připomněl i nákres průřezu kyčelní kosti, který objevil v časopisu [69]. Aby ho přetvořil 

na kosa, či snad sluku, stačilo pouze domalovat dvě zahnuté čárky místo nohou. 

Koláži Co se odehrálo za kulisami [70] z roku 1970 vévodí motýl, který se 

chystá dosednout na květinu. Trhaná koláž motýla je vyrobena ze stejnojmenné knihy 
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Jánose Bacsóa z roku 1964. Kniha je reportáží o tajemném pozadí historických událostí 

spojených s nacismem a fašismem, které měly významný vliv na vývoj celé Evropy. 

Květina, ke které se motýl snáší je rudá jako krev a tvoří ji pět zlověstných lebek 

stojících na pahýlu. Motýl jako by byl odsouzen k smrti, stejně jako milióny nevinných 

obětí diktátorských a totalitních režimů. 

Mezi další Holubem znázorňovaná zvířata patří ryba, býk, ježek nebo pes. Jejich 

četnost je ale v porovnání s oblíbenými kočkami a sovami nepatrná. Pro všechny koláže 

zvířat je charakteristické zvýrazňování očí, které mají většinou podobu velkých kruhů. 

Koláže zvířat jsou v kontextu ostatní tvorby spíše méně závažné a můžeme na nich 

pozorovat především vlivy dadaismu a op-artu. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo představit koláže Vladimíra Holuba, které vytvořil v 

šedesátých letech dvacátého století, a zasadit je do kontextu soudobého výtvarného 

umění. V práci jsem se po shrnutí stavu bádání o Vladimíru Holubovi a vylíčení 

politické a kulturní situace v Československu věnovala zdrojům jeho tvorby 

a jednotlivým souborům koláží. Holubovy koláže byly ze začátku ovlivněny především 

surrealismem, se kterým se blíže seznámil v průběhu svého pobytu v Paříži ve třicátých 

letech, a dadaismem. Postupem času do koláží pronikaly prvky op-artu, pop-artu 

a vizuální a konceptuální poezie, o které často debatoval se svým přítelem Jiřím 

Valochem. Nejvýraznějším rysem Holubových koláží se stala hravost a ironie, kterou 

bychom v takové míře v díle jiných autorů těžko hledali. Holub byl mistrem zrakových 

klamů a hádanek. Předmětům a jejich částem přisuzoval nové významy, konfrontoval 

živé s neživým, lidské se zvířecím, moderní dobu s dobou dávno minulou. 

Domnívám se, že Vladimír Holub nebyl vynálezcem přímé koláže, jak tvrdí 

někteří badatelé. Ukazuje se to, když jeho principy práce porovnáme s postupy Jiřího 

Koláře a Eduarda Paolozziho. Co se týče Holubových klasických koláží, podařilo se mi 

nalézt několik paralel mezi jeho tvorbou a tvorbou Jiřího Koláře, Adolfa Hoffmeistera 

a Marcela Duchampa. Moje práce se jako první systematičtěji věnovala kolážím 

z šedesátých let a může se stát východiskem pro vročení řady dosud nedatovaných 

Holubových koláží. Důležitou součástí díla Vladimíra Holuba byly různorodé objekty 

a návrhy gobelínů pro Olgu Teinitzerovou, které by si rovněž zasloužily větší 

pozornost. 

Na význam Vladimíra Holuba na české, potažmo evropské, výtvarné scéně 

poukazují mimo jiné osobnosti z oblasti kultury, se kterými se stýkal. Navštěvoval ho 

Jindřich Chalupecký, Josef Škvorecký a další. Dopisy si s ním vyměňoval Vratislav 

Effenberg, Alén Diviš, Jan Koblasa, Miroslav Pechánek nebo Jaroslav Kovanda. Vážili 

si jeho moudrosti a sečtělosti. Možnou příčinou toho, proč se neprosadil na oficiální 

výtvarné scéně, byla jeho přílišná skromnost. Olga Teinitzerová například často 

vzpomínala na to, jak Holub svoje díla rozdával přátelům. Považoval je za hříčky 

a neměl odvahu se porovnávat s ostatními umělci své doby. Na druhou stranu právě 

díky těmto vlastnostem mohlo vzniknout dílo tak citlivé a hravé. 
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Z koláží Vladimíra Holuba je patrné, že byl obeznámen s principy moderních 

uměleckých směrů a měl potřebu je nějakým způsobem reflektovat. Přesto, 

že jednotlivé postupy implantoval do své tvorby, nedá se o něm hovořit jako o zástupci 

určitého uměleckého stylu nebo směru. Byl solitérem. Nebylo mu vlastní členství ve 

skupinách a zavazování se k určitým pravidlům a postupům podpisem manifestů 

a prohlášení. Vladimír Holub působí trochu jako houba nasávající veškeré informace 

a podněty z okolí, které považoval za zajímavé. Tyto podněty zařazoval do svého trochu 

bláznivého světa a dále je přepracovával. Nutno ovšem podotknout, že co se týče 

myšlenek a výtvarných postupů, velkým inovátorem nebyl. Vlastní invence vyzařuje 

spíše z jeho textů a objektů než z koláží. Nejoriginálnějšími počiny se vyznamenal 

v oblasti přímé koláže, a to především v satirických kolážích, reagujících na politické 

události. Především bych vyzdvihla Holubovu hravost, neuvěřitelnou vnímavost a smysl 

pro detail. Přesto považuji za správné zmírnit možná někdy trochu přehnané nadšení, 

které doprovází každý objev neznámého a přehlíženého umělce. 
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Obrazová příloha 

  

1. Vladimír Holub: The Survival, 1962, čistá koláž, papír, 420 x 296 mm. PNP 

2. Vladimír Holub: Profil, ready.made, 1966, čistá koláž, papír, 468 x 320 mm. PNP 
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3. Vladimír Holub: Podmínka úspěchu v jakémkoli oboru, 1967, čistá 

koláž, papír, 562 x 413 mm. PNP 

4. Vladimír Holub: Bez názvu, 1968, čistá koláž, papír, 208 x 295 mm. PNP 

5. Vladimír Holub: Bez názvu, 1968, čistá koláž, papír, 163 x 516 mm. PNP 
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6. Vladimír Holub: Hlava, 1968, čistá koláž, 223 x 164 mm. PNP 

7. Vladimír Holub: Bez názvu, 1970, čistá koláž, 295 x210 mm. PNP 
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8. Vladimír Holub: Bez názvu, 1970, čistá koláž, 208 x 242 mm. PNP 

9. Vladimír Holub: Stroj-panák, 1970, čistá koláž, 294 x 298 mm. PNP 
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10. Vladimír Holub: Hlemýžď, nedatováno, čistá dokreslovaná koláž, 295 x 205 mm. PNP 

11. Vladimír Holub: Otevřená ústa, 1970, čistá koláž, 220 x 279 mm. PNP 

12. Jiří Kolář: Nová inkunábule, 1970, proláž, 250 x 175 mm. Sbírka Jana a Medy Mládkových 
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13. Vladimír Holub: Tvář, 1966, čistá koláž, 429 x 304 mm. PNP 

14. Jiří Kolář: Nalezená asambláž, 1952, asambláž – koláž (autentická báseň), 100 x 160 mm. 
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15. Eduardo Paolozzi: Fantastic weapons contrived, koláž – ready made, 1952, 260 x 350 mm. 

Krazy Kat Archive 

16. Vladimír Holub: Ženská postava v zelených šatech, 1962, čistá koláž, kolorováno, 

223 x 164 mm. PNP 
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17. Vladimír Holub: Ženský akt se zrcátkem, 1962, koláž z barevných papírů, 420 x 296 mm. PNP 

18. Vladimír Holub: Ženský akt zezadu před zrcadlem, 1962, koláž z barevných papírů, 

420 x 296 mm. PNP 
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19. Vladimír Holub: Návrh na plakát “Visitez Cote d´Azur“, 1962, koláž, papír, 296 x 209 mm. PNP 

20. Vladimír Holub: Slečna model, 1962, koláž, papír, 296 x 209 mm. PNP 
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22. Vladimír Holub: Koktavá šipka, 1962, koláž, papír, 296 x 209 mm. PNP 

21. Vladimír Holub: Franz Kafka (Delirantní vize), 1962, koláž, kresba perem a tuší, 296 x 209 mm. PNP 
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23. Vladimír Holub: Potopená katedrála, 1968, koláž, papír, 327 x 440 mm. PNP 

24. Adolf Hoffmeister: V souhvězdí ryb, 1963, koláž, papír, 370 x 370 mm. Soukromá sbírka 

25. Adolf Hoffmeister: Invaze v katedrále sv. Pavla (z cyklu Neštěstí malé Žofie), 1963, koláž, 

papír, 470 x 340 mm. Soukromá sbírka 
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26. Vladimír Holub: Návrh na plakát k desátému výročí člověkova vstupu do Vesmíru, 1967, 

koláž, papír, 429 x 307 mm. PNP 

27. Adolf Hoffmeister: Poslední barva bude červená, 1973, koláž, papír, 345x 400 mm. 

Soukromá sbírka. 
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28. Vladimír Holub: PortCtrait, 1967, koláž, papír, 427 x 305 mm. PNP 

29. Vladimír Holub: Ruměnec, 1966, koláž, papír, 396 x 293 mm. PNP 

30. Vladimír Holub: Sen mladé dívky /Aby muž ztratil hlavu/, 1966, koláž, papír, 433 x 304 mm. PNP 
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31. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 429 x 305 mm. PNP 

32. Vladimír Holub: Bez názvu, 1968, koláž, papír, 487 x 374 mm. PNP 
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33. Vladimír Holub: Rokoková dívka, 1966, koláž, papír, 423 x 300 mm. PNP 

34. Vladimír Holub: Patronka lyžařů, 1966, koláž, papír, 429 x 307 mm. PNP 
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35. Vladimír Holub: Milovník růží, 1968, koláž, papír, 621 x 453 mm. PNP 

36. Vladimír Holub: Bez názvu (Piknik), nedatováno, koláž, papír, 447 x 296 mm. PNP 
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37. Vladimír Holub: Návrat z biografu, 1968, koláž, papír, 410 x 330 mm. PNP 

38. Vladimír Holub: Madona se slunečníkem, 1968, koláž, papír, 623 x 452 mm. PNP 
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39. Vladimír Holub: Portrét Vítězslava Nezvala, 1940, perokresba, papír, 318 x 210 mm. PNP 

 

40. Vladimír Holub: Edith Sitwell, 1963, kolorovaná kresba doplněná koláží, 

rozměry nezjištěny. Muzeum Jindřichohradecka 
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41. Vladimír Holub: Marcus Chagallus, 1964, koláž, papír, 295 x 210 mm. PNP 

42. Vladimír Holub: Niki de Saint Phallus, 1966, koláž, papír, 296 x 211 mm. PNP 



78 

 

  

43. Francis Picabia: Portrait de Tristan 

Tzara, 1920, perokresba na papíře, 

241 x 161 mm. 

44. Vladimír Holub: Portrét Tristana Tzary, 1966, koláž, 

papír, 444 x 320 mm. PNP 

45. Vladimír Holub: Portrét Paula Kleea, 1967, koláž, papír, 434 x 306 mm. PNP 
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46. Vladimír Holub: Vizitka pro Salvadora Dalího, 1962, koláž, papír, 702 x 195 mm. PNP 

47. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 614 x 431 mm. PNP 

48. Vladimír Holub: Mona Lisa s dcérou, 1966, koláž, papír, 427 x 305 mm. PNP 
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49. Vladimír Holub: Bez názvu, nedatováno, koláž, papír, 468 x 319 mm. PNP 

50. Jiří Kolář: Cesta do ráje, 1964, koláž, 155 x 290 mm. Sbírka Jana a Medy Mládkových 
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51. Vladimír Holub: Vábení, 1968, koláž, papír, 432 x 304 mm. PNP 

52. Vladimír Holub: Rentgen, 1966, koláž, papír, 424 x 305 mm. PNP 

53. Vladimír Holub: Oprávněný údiv, 1968, koláž, papír, 351 x 361 mm. PNP 
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54. Vladimír Holub: Stále vede o prsa, nedatováno, koláž, papír, 210 x 142 mm. PNP 

55. Vladimír Holub: Madona, 1966, koláž, papír, 400 x 338 mm. Muzeum Wilhelma Lehmbrucka 
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56. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 468 x 320 mm. PNP 

57. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 427 x 300 mm. PNP 
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58. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 464 x 320 mm. PNP 

59. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 427 x 300 mm. PNP 
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60. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 627 x 456 mm. PNP 

61. Vladimír Holub: Spisovatel, 1966, koláž, papír, 270 x 154 mm. Muzeum Wilhelma 

Lehmbrucka 
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62. Vladimír Holub: Dvojčata, 1968, koláž, papír, 496 x 354 mm. PNP 

63. Vladimír Holub: Kocour Ovidius, 1966, koláž, papír, 430 x 305 mm. PNP 
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64. Vladimír Holub: Kocour Julliard, 1968, koláž, papír, 447 x 325 mm. PNP 

65. Vladimír Holub: Paříž, nedatováno, koláž, papír, rozměry nezjištěny. Muzeum 

Jindřichohradecka 
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66. Vladimír Holub: Koťátka, Akumulace, 1970, koláž, balicí papír, kresba, 622 x 452 mm. PNP 

67. Vladimír Holub: Velká sova, 1966, koláž, papír, 806 x 600 mm. PNP 
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68. Vladimír Holub: Pták, 1966, koláž, frotáž, kresba, 299 x 210 mm. PNP 

69. Vladimír Holub: Ptáček z cyklu metamorfózy, 1968, koláž, papír, 430 x 305 mm. PNP 

70. Vladimír Holub: Co se odehrálo za kulisami, 1970, koláž, papír, 425 x 300 mm. Muzeum Wilhelma 

Lehmbrucka 
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Seznam vyobrazení 

1. Vladimír Holub: The Survival, 1962, čistá koláž, papír, 420 x 296 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

2. Vladimír Holub: Profil, ready.made, 1966, čistá koláž, papír, 468 x 320 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

3. Vladimír Holub Podmínka úspěchu v jakémkoli oboru, 1967, čistá koláž, 

papír, 562 x 413 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

4. Vladimír Holub: Bez názvu, 1968, čistá koláž, papír, 208 x 295 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

5. Vladimír Holub: Bez názvu, 1968, čistá koláž, papír, 163 x 516 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

6. Vladimír Holub: Hlava, 1968, čistá koláž, 223 x 164 mm. PNP. Zdroj: archiv 

autorky 

7. Vladimír Holub: Bez názvu, 1970, čistá koláž, 295 x210 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

8. Vladimír Holub: Bez názvu, 1970, čistá koláž, 208 x 242 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

9. Vladimír Holub: Stroj-panák, 1970, čistá koláž, 294 x 298 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

10. Vladimír Holub: Hlemýžď, nedatováno, čistá dokreslovaná koláž, 295 x 205 

mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

11. Vladimír Holub: Otevřená ústa, 1970, čistá koláž, 220 x 279 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

12. Jiří Kolář: Nová inkunábule, 1970, proláž, 250 x 175 mm. Sbírka Jana 

a Medy Mládkových. Zdroj: MLÁDKOVÁ 1994, 97. 

13. Vladimír Holub: Tvář, 1966, čistá koláž, 429 x 304 mm. PNP. Zdroj: archiv 

autorky 

14. Jiří Kolář: Nalezená asambláž, 1952, asambláž – koláž (autentická báseň), 

100 x 160 mm. Zdroj: MACHALICKÝ / POKORNÁ 1997, 112. 

15. Eduardo Paolozzi: Fantastic weapons contrived, koláž – ready made, 1952, 

260 x 350 mm. Krazy Kat Archive. Zdroj: ŠEVČÍKOVÁ, 2012, 69. 
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16. Vladimír Holub: Ženská postava v zelených šatech, 1962, čistá koláž, 

kolorováno, 223 x 164 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

17. Vladimír Holub: Ženský akt se zrcátkem, 1962, koláž z barevných papírů, 

420 x 296 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

18. Vladimír Holub: Ženský akt zezadu před zrcadlem, 1962, koláž z barevných 

papírů, 420 x 296 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

19. Vladimír Holub: Návrh na plakát “Visitez Cote d´Azur“, 1962, koláž, papír, 

296 x 209 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

20. Vladimír Holub: Slečna model, 1962, koláž, papír, 296 x 209 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

21. Vladimír Holub: Franz Kafka (Delirantní vize), 1962, koláž, kresba perem 

a tuší, 296 x 209 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

22. Vladimír Holub: Koktavá šipka, 1962, koláž, papír, 296 x 209 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

23. Vladimír Holub: Potopená katedrála, 1968, koláž, papír, 327 x 440 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

24. Adolf Hoffmeister: V souhvězdí ryb, 1963, koláž, papír, 370 x 370 mm. 

Soukromá sbírka. Zdroj: SRP 2004, 248. 

25. Adolf Hoffmeister: Invaze v katedrále sv. Pavla (z cyklu Neštěstí malé 

Žofie), 1963, koláž, papír, 470 x 340 mm. Soukromá sbírka. 

Zdroj: SRP 2004, 249. 

26. Vladimír Holub: Návrh na plakát k desátému výročí člověkova vstupu do 

Vesmíru, 1967, koláž, papír, 429 x 307 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

27. Adolf Hoffmeister: Poslední barva bude červená, 1973, koláž, papír, 

345 x 400 mm. Soukromá sbírka. Zdroj: SRP 2004, 322. 

28. Vladimír Holub: PortCtrait, 1967, koláž, papír, 427 x 305 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

29. Vladimír Holub: Ruměnec, 1966, koláž, papír, 396 x 293 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

30. Vladimír Holub: Sen mladé dívky /Aby muž ztratil hlavu/, 1966, koláž, 

papír, 433 x 304 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

31. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 429 x 305 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 
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32. Vladimír Holub: Bez názvu, 1968, koláž, papír, 487 x 374 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

33. Vladimír Holub: Rokoková dívka, 1966, koláž, papír, 423 x 300 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

34. Vladimír Holub: Patronka lyžařů, 1966, koláž, papír, 429 x 307 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

35. Vladimír Holub: Milovník růží, 1968, koláž, papír, 621 x 453 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

36. Vladimír Holub: Bez názvu (Piknik), nedatováno, koláž, papír, 447 x 296 

mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

37. Vladimír Holub: Návrat z biografu, 1968, koláž, papír, 410 x 330 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

38. Vladimír Holub: Madona se slunečníkem, 1968, koláž, papír, 623 x 452 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

39. Vladimír Holub: Portrét Vítězslava Nezvala, 1940, perokresba, papír, 

318 x 210 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

40. Vladimír Holub: Edith Sitwell, 1963, kolorovaná kresba doplněná koláží, 

rozměry nezjištěny. Muzeum Jindřichohradecka. Zdroj: archiv autorky 

41. Vladimír Holub: Marcus Chagallus, 1964, koláž, papír, 295 x 210 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

42. Vladimír Holub: Niki de Saint Phallus, 1966, koláž, papír, 296 x 211 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

43. Francis Picabia: Portrait de Tristan Tzara, 1920, perokresba na papíře, 

241 x 161 mm. Zdroj: http://www.artnet.de/magazine/portrat-ohne-antlitz-in-

der-kunsthalle-zu-kiel/images/5/ 

44. Vladimír Holub: Portrét Tristana Tzary, 1966, koláž, papír, 444 x 320 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

45. Vladimír Holub: Portrét Paula Kleea, 1967, koláž, papír, 434 x 306 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

46. Vladimír Holub: Vizitka pro Salvadora Dalího, 1962, koláž, papír, 

702 x 195 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

47. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 614 x 431 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 
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48. Vladimír Holub: Mona Lisa s dcérou, 1966, koláž, papír, 427 x 305 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

49. Vladimír Holub: Bez názvu, nedatováno, koláž, papír, 468 x 319 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

50. Jiří Kolář: Cesta do ráje, 1964, koláž, 155 x 290 mm. Sbírka Jana a Medy 

Mládkových. Zdroj: MLÁDKOVÁ 1994, 38. 

51. Vladimír Holub: Vábení, 1968, koláž, papír, 432 x 304 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

52. Vladimír Holub: Rentgen, 1966, koláž, papír, 424 x 305 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

53. Vladimír Holub: Oprávněný údiv, 1968, koláž, papír, 351 x 361 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

54. Vladimír Holub: Stále vede o prsa, nedatováno, koláž, papír, 210 x 142 mm. 

PNP. Zdroj: archiv autorky 

55. Vladimír Holub: Madona, 1966, koláž, papír, 400 x 338 mm. Muzeum 

Wilhelma Lehmbrucka. Zdroj: BROCKHAUS 2001, nepag. 

56. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 468 x 320 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

57. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 427 x 300 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

58. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 464 x 320 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

59. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 427 x 300 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

60. Vladimír Holub: Bez názvu, 1966, koláž, papír, 627 x 456 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

61. Vladimír Holub: Spisovatel, 1966, koláž, papír, 270 x 154 mm. Muzeum 

Wilhelma Lehmbrucka. Zdroj: BROCKHAUS 2001, nepag. 

62. Vladimír Holub: Dvojčata, 1968, koláž, papír, 496 x 354 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

63. Vladimír Holub: Kocour Ovidius, 1966, koláž, papír, 430 x 305 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 
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64. Vladimír Holub: Kocour Julliard, 1968, koláž, papír, 447 x 325 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

65. Vladimír Holub: Paříž, nedatováno, koláž, papír, rozměry nezjištěny. 

Muzeum Jindřichohradecka. Zdroj: archiv autorky 

66. Vladimír Holub: Koťátka, Akumulace, 1970, koláž, balicí papír, kresba, 

622 x 452 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

67. Vladimír Holub: Velká sova, 1966, koláž, papír, 806 x 600 mm. PNP. Zdroj: 

archiv autorky 

68. Vladimír Holub: Pták, 1966, koláž, frotáž, kresba, 299 x 210 mm. PNP. 

Zdroj: archiv autorky 

69. Vladimír Holub: Ptáček z cyklu metamorfózy, 1968, koláž, papír, 

430 x 305 mm. PNP. Zdroj: archiv autorky 

70. Vladimír Holub: Co se odehrálo za kulisami, 1970, koláž, papír, 

425 x 300 mm. Muzeum Wilhelma Lehmbrucka. Zdroj: BROCKHAUS 

2001, nepag. 

 

Seznam použitých zkratek 

ICA – Institut of Conterporary Art (Institut současného umění) 

KSSS – Komunistická strana socialistického svazu 

LA – Literární archiv 

PNP – Památník národního písemnictví 

SČSVU – Svaz československých výtvarných umělců 

TASS – Tisková agentura Sovětského svazu 

ÚV – Ústřední výbor 
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