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ABSTRAKT 

 

       Předmětem této diplomové práce je zdokumentování a prezentace programové náplně nové 

výstavní síně Svazu československých výtvarných umělců v Praze 6 v Dejvicích v letech 1964-

1972, která nesla název českého teoretika umění Vincence Kramáře.  

       Základní rozdělení diplomové práce se koncentruje do třech nosných okruhů. První okruh 

se věnuje zakladatelským osobnostem galerie a osobnosti patrona galerie Vincenci Kramářovi. 

Druhý stěžejní okruh se zabývá výstavní činností galerie od roku 1964 do roku 1972. Poslední 

je věnován řešení otázky, jaké místo a postavení zaujímala Galerie Vincence Kramáře mezi 

ostatními pražskými galeriemi ve sledovaném období.  

       Úvod práce komentuje kulturně-společenskou a politickou situaci počátku 60. let ve 

výtvarném umění, který byl ještě stále poznamenán oficiální tendencí socialistického realismu 

předchozího desetiletí a do tohoto období zasazuje proces založení a budování nové výstavní 

síně. 

       První kapitola se krátce věnuje patronu galerie Vincenci Kramářovi a zakladatelským 

osobnostem nové galerie zejména Františku Doležalovi, komisaři a předsedovi výstavní komise 

a typografovi Františku Rocmanovi, dále tajemníkům a spoluzakladatelům galerie Antonínu 

Kuldovi, Aleně Novotné-Gutfreundové, Luďku Tichému a historikům umění úzce 

spolupracujícím s galerií Václavu Formánkovi a Haně Volavkové.   

       Těžištěm diplomové práce je druhá kapitola, která z katalogů výstav, úvodních slov, 

pozvánek na vernisáže a recenzí v odborném i denním tisku vytěžila k jednotlivým výstavám 

relevantní umělecko-historické informace. Výstavní činnost galerie je členěna nikoli 

chronologicky, ale podle deklarovaného výstavního programu galerie, a to na výstavy 

zahraničního umění, výstavy retrospektivního a konečně výstavy současného umění. Během 

osmi let činnosti galerie v ní proběhlo více než 70 výstav. Z důvodu velkého počtu konaných 

výstav se práce soustředí jen na výstavy pro české kulturní prostředí nejdůležitější a výstavy 

s největším ohlasem. Ostatní jsou s jednotlivými stručnými komentáři uvedeny v příloze této 

diplomové práce.  

      V závěrečné kapitole je charakterizováno místo a postavení galerie mezi ostatními malými 

pražskými galeriemi a síněmi. 

      Na závěr práce je zařazen přehled všech výstav v galerii a obrazová příloha s fotografiemi 

z vernisáží převážně z archivu dcery zakladatele galerie Františka Doležala Jarmily Štogrové-

Doležalové. 

Klíčová slova: Galerie Vincence Kramáře, František Doležal, Vladimír Rocman, malířství, 

grafika, knižní ilustrace, užité umění, scénografie 

  


