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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 
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ABSTRACT 

 

       The subject of this diploma work is the documentation and presentation of program 

contents of the new exhibition at “Svaz československých výtvarných umělců” in Prague 6 

Dejvice between the years 1964 to 1972, which carried the name of Czech theoretic artist, 

Vincenc Kramář. 

       This diploma work is divided into three distinct parts. The first part focuses on the founders 

of the gallery and briefly about the personality of Vincenc Kramář. The second part is devoted 

to the work posted in the gallery between 1964 and 1972. The final part of the work explores 

the question of what place and position the Vincenc Kramář Gallery holds in comparison to 

other galleries during the same period.  

       The introduction of the work comments on society and politics of the 1960s in the context 

of “fine arts”, which was an era marked by the official tendencies of the socialist realism of the 

decade previous. The introduction also includes the process of creating and building a new 

exhibition hall into this era. 

       The first chapter is dedicated to the patron of the gallery, Vincenc Kramář, and to the 

founding figures of this new gallery including František Doležal, commissioner and chairman 

of the exhibition committee; František Rocman, typographer; secretaries and co-founders of the 

gallery Antonín Kulda, Alena Novotná-Gutfreundová and Luděk Tichý; and art historians in 

close cooperation with the gallery Václav Formánek and Hana Volavková.  

       The defining chapter of this work is the second, which focuses on the relevant artistic and 

historic information taken from exhibition catalogues, introduction speeches, invitations to 

opening ceremonies and reviews in academic and daily print. The exhibition activities of the 

gallery are ordered not in a chronological manner, but rather according to the individual and 

official exhibition programs of the gallery – exhibitions of foreign art, exhibitions of 

retrospective art and finally exhibitions of contemporary art. Within its 8 years of existence, the 

gallery had more than 70 exhibitions. Due to the high frequency of exhibitions, this work 

focuses only on the most important works concerning Czech culture and with the highest 

popularity. The remaining works are briefly commented in the appendix of this document.  

       The final chapter characterizes the location and position of the gallery among other small 

Prague galleries and exhibition halls.  

       The conclusion contains an overview of all the exhibits with photographs from exhibitions 

mainly taken from the archive of Jarmila Štogrová-Doležalová, the daughter of the gallery’s 

founder František Doležal.  

Key Words: Gallery Vincenc Kramář, František Doležal, Vladimír Rocman, painting, graphic 

design, literary illustrations, applied art, scenography  
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Úvod 

       V polovině šedesátých let vstoupila do stojatých vod kulturního života Prahy 6 nová 

výstavní síň Svazu československých výtvarných umělců - Galerie Vincence Kramáře 

v Dejvicích. Šedesátá léta byla pro tento krok mimořádně příznivá a mimořádně tvůrčí. V této 

době totiž mírně ochabovala pozornost a vliv Komunistické strany Československa a její 

direktivní a nesmlouvavý způsob řízení společnosti, včetně kulturní politiky státu. Začala se 

proto profilovat nová kulturní uskupení, začaly se objevovat nové kulturní programy a výrazné 

osobnosti, které byly schopny tyto programy kvalitně naplňovat. Přestože stále všechny galerie 

spadaly pod dohled a vedení Svazu čs. výtvarných umělců, docházelo u výstavních síní a galerií 

k postupnému získávání určité samostatnosti a suverenity. Každá galerie měla svého komisaře, 

což dnešní terminologií znamenalo totéž co kurátor a ten s ostatními členy vedení galerie 

koncipoval výstavní program a nesl svým způsobem určitou uměleckou a politickou 

odpovědnost.  

       2. sjezd Svazu čs. výtvarných umělců, který se konal ve dnech 9. - 11. prosince 1964, tento 

příznivý stav rozvoje kultury ve společnosti formálně-právně svým usnesením potvrdil. Tento 

revoluční a přelomový sjezd byl pro činnost Galerie Vincence Kramáře a pro ostatní galerie 

velmi přínosný. Do čela Svazu čs. výtvarných umělců byl zvolen Adolf Hofmeister. Do funkcí 

místopředsedů byli následně zvoleni např. Stanislav Libenský, Jiří Kotík, Arnošt Paderlík a 

další. Personální změny ve Svazu naznačily ty následné obsahové změny v kulturní politice 

státu.   

       Galerie Vincence Kramáře vznikla především za pomoci a aktivity výtvarníků Prahy 6 pod 

vedením malíře Františka Doležala. Tato pomoc nebyla pouze politická, ideová, nebo 

koncepční, ale jednalo se také o „přiložení ruky k dílu“, když při dobrovolných pracovních 

akcích pomáhali výtvarníci na vybudování této galerie. Galerie vznikala téměř tři roky. Podle 

sdělení Jarmily Štogrové vznikla na místě několika obchodů a vinárny, přeměněné později na 

závodní klub v přízemí domu č. p. 24, v ulici Československé armády v Praze 6.1 Došlo 

k propojení těchto obchodních prostor. [1-3] Velkou zásluhou na budování této pobočky Svazu 

československých výtvarných umělců měli tehdejší předseda Obvodního národního výboru pan 

Klouda a paní Jitka Havelková-Vejvodovská, pracovnice kulturního referátu ONV Praha 6, 

kteří tuto aktivitu politicky zaštiťovali. 

                                                           
1 Josef ŠTOGR: Galerie Vincence Kramáře 1964-1972 (František Doležal, Vladimír Rocman). Katalog výstavy 

Centra současného umění DOX v Praze, 22. 3. 2012-27. 5. 2012, Třebestovice 2012, nepag.  
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       Galerie odvážně rozvinula ve své době unikátní výstavní program a stala se známou síní 

s mezinárodním ohlasem. Ideovými zdroji výstavního programu se stalo moderní české umění 

20. a 30. let., kubismus a surrealismus. Galerie se rovněž soustředila na umělecké osobnosti, 

které nemohly být nebo nebyly z různých důvodů vystavovány po roce 1948. 2 

       Galerie zahájila svůj provoz vernisáží a následnou výstavou děl Pabla Picassa, Georgese 

Braquea, André Deraina, Bohumila Kubišty a Emily Filly ze sbírky Vincence Kramáře. 

Výstavu navštívil pařížský galerista a sběratel obrazů Daniel-Henry Kahnweiler. Proslulý 

galerista navštívil Prahu také následující rok, a to v souvislosti s výstavou Picassovy grafiky. 

František Doležal spolupracoval i nadále s Kahnweilerovou galerií Louise Leirisové. Výstavy, 

které následovaly, byly orientovány právě tímto směrem k tzv. „pařížské škole“. V Praze se 

vůbec poprvé představili osobnosti světového výtvarného umění Pablo Picasso, Marc Chagall, 

Le Corbusier, Georges Rouault, Jean Bazaine, Odilon Redon, a další.  

       V českém prostředí galerie vyhledávala zejména osobnosti již nežijící, ale i současné 

moderní umělce. Byly zorganizovány výstavy Emilu Fillovi, Václavu Špálovi, Bohumilu 

Kubištovi, Františku Tichému, Karlu Teigemu a dalším.  

      Během osmi let výstavní činnosti se uskutečnilo v galerii přes sedmdesát výstav, z toho 

dvacet čtyři zahraničních. Kromě výstav však galerie sloužila jako místo setkávání umělců 

s občany Prahy 6 a jako kulturní centrum, kde byly pořádány hudební koncerty, přednášky, 

diskuze a setkání s umělci. Galerie obdržela v roce 1968 Cenu Národního výboru hlavního 

města Prahy za kulturní přínos a za snahu o přibližování výtvarného umění nejširším vrstvám 

obyvatelstva. Galerie opravdu svojí výstavní, ale i fiskální politikou umožňovala širokým 

vrstvám se seznamovat se současným kulturním děním. Pro děti do 15 let byl vstup zdarma a 

bylo jim umožněno v prostorách galerie malovat a kreslit. Učitelé výtvarné výchovy dostávali 

slevové legitimace.   

       Bohužel v roce 1969, po sjezdu Svazu čs. výtvarných umělců, docházelo v souladu se 

závěry sjezdu k postupným výměnám lidí ve vedení jednotlivých galerií nebo byly některé 

galerie postupně zavírány. To pochopitelně postihlo také Galerii Vincence Kramáře. Budoucím 

plánům na uskutečnění dalších mezinárodních výstav (např. výstava sochaře Zadkina) v Galerii 

Vincence Kramáře zamezila doba „normalizace“ politického a kulturního života až po roce 

1971. Dosavadní výstavní komise byla zrušena a došlo k jejímu personálnímu přeobsazení. 

                                                           
2 Jarmila ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ: Galerie Vincence Kramáře 1964-1972 (František Doležal, Vladimír Rocman). 

Katalog výstavy Centra současného umění DOX v Praze, 22. 3. 2012-27. 5. 2012, Třebestovice 2012, nepag. 
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Činnost galerie pod novým vedením probíhala i po roce 1972, ale svého původního 

programového cíle se nekonečně vzdalovala. Ještě v roce 1989 se František Doležal snažil o 

obnovení původního záměru a programu galerie, ale uskutečnila se pouze výstava jeho 

samotného, která byla vlastně již výstavou posmrtnou. Výstavy nadále probíhaly pod novým 

vedením až do roku 1992, kdy byla galerie definitivně zrušena. 

       Při zpracování této diplomové práce jsem čerpal literaturu z různých zdrojů. Velkou 

oporou mi byl Archiv výtvarného umění, kde bylo možné dohledat soupisy výstav, seznamy 

členů komise galerie, veškeré katalogy k jednotlivým výstavám, ale také pozvánky, recenze 

k výstavám uveřejněné ve výtvarných časopisech či kulturních rubrikách deníků apod.  Nemohl 

jsem se bohužel opřít o soubor výstřižků zachycujících historii Galerie Vincence Kramáře 

v letech 1964-1972, kterou František Doležal v roce 1977 věnoval Národní galerii v Praze. 

Tento soubor se prozatím nezvěstný. [4] 

       Ve své práci jsem podrobně zpracoval téměř veškeré jednotlivé katalogy výstav a další 

informace, které se k činnosti galerie do roku 1972 vztahovaly. Bohužel nevím o žádné 

monografii, s výjimkou diplomové práce Barbory Špičákové3, která by problematiku 

výstavních síní v Praze v 60. až 70. letech komplexně a systematicky pojednávala, takže jsem 

byl odkázán jen na existující katalogy a informace pamětníků. Setkal jsem se také s celou řadou 

těchto pamětníků, kteří mi poskytli důležité informace, např. s dcerou Františka Doležala 

Jarmilou Štogrovou a jejím manželem Josefem, kteří se na činnosti galerie spolupodíleli a 

v současné době pečují o odkaz galerie a odkaz Františka Doležala, s grafikem galerie 

Vladimírem Rocmanem a dalšími. 

  

                                                           
3 Barbora ŠPIČÁKOVÁ: Pražské galerie 1965-70 (diplomová práce na Univerzitě Palackého v Olomouci), Olomouc 

2010. 
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1. Založení a budování nové výstavní síně SČVU v Praze 6 - Galerie Vincence Kramáře 

 

      „Vzdávám hold Vincenci Kramáři, jasnozřivému a odvážnému historiku, našemu 

statečnému druhu v boji za umění naší doby. Zachováme mu pohnutou vzpomínku.“4  Tato 

slova napsal jako vzpomínku na Vincence Kramáře jeden z největších znalců „heroické epochy 

kubismu“ Daniel-Henry Kahnweiler.5 V této vzpomínce vyzdvihl Vincence Kramáře jako 

svého přítele, se kterým se seznámil v době, kdy chodil kupovat obrazy do jeho obchodu 

s kubistickými obrazy. Vážil si ho jako jediného historika umění, který v té době vyznával 

kubismus. Ve své vzpomínce také uvádí, jak byl Kramář pověřen Národní galerií nákupem 

obrazů „Pařížské školy“ a jak ho musel zklamat, jelikož obrazy z předválečného období, o které 

měl Kramář zájem propadly během války konfiskaci.6  

       Vznik Galerie Vincence Kramáře provázely četné projevy sympatií ze strany domácích i 

zahraničních přátel. Jedním z nich byl vroucí projev přízně Kramářova přítele sběratele umění 

Daniela-Henryho Kahnweilera. Podobně reagoval i Ilja Erenburg, který v dopise adresovaném 

Františkovi Doležalovi, předsedovi výstavní komise a komisaři galerie napsal, že pokládá za 

šťastnou myšlenku založit v Praze galerii, která ponese jméno Vincence Kramáře a činnost 

galerie zahájit právě vyhlášenou Kramářovou sbírkou umění, zejména kubistického.7 Tato 

šťastná myšlenka vzešla z hlavy Františka Doležala, který podle sdělení Jarmily Štogrové již 

dávno před otevřením galerie byl rozhodnut, že ponese jméno jeho přítele Vincence Kramáře. 

Mezi oběma panovaly přes určitý věkový odstup velmi vřelé přátelské vztahy. Podle tvrzení 

Jarmily Štogrové-Doležalové existuje také soubor několika dopisů, spíše osobního charakteru, 

které si Kramář s Doležalem vyměnili.  

      V období let 1964-1971 byl František Doležal hlavním komisařem galerie a předsedou 

výstavní komise. Výstavní komise galerie po celou dobu konání výstav pracovala téměř 

v nezměněném složení: Alena Novotná-Gutfreundová, Antonín Kulda, Vladimír Rocman, 

Luděk Tichý a arch. Jaroslav Vaculík. Na její činnosti se v menší míře spolupodíleli také dr. 

Václav Formánek a dr. Hana Volavková. Grafické zpracování katalogů, plakátů a pozvánek 

bylo dílem Vladimíra Rocmana, který prováděl instalace výstav a navrhl logo galerie. Pomáhali 

                                                           
4 Daniel-Henry KAHNWEILER: Vzpomínka na dr. Vincence Kramaře. Picasso, Braque, Derain, Filla, Kubišta ze 

sbírky Vincence Kramáře. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 27. 9. 1964-15. 11. 1964, Praha 

1964, nepag.  
5 Ibidem. 
6 Ibidem.  
7 František DOLEŽAL: Český kubismus. K pátému výročí trvání galerie. Katalog výstavy Galerie Vincence 

Kramáře v Praze, 21. 9. 1969 - 2. 11. 1969, Praha 1969, nepag.  
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mu František Doležal, Luděk Tichý, arch. Jaroslav Vaculík a další kurátoři. Texty do katalogů 

výstav vyvářeli různí komisaři výstav, např. Čestmír Berka, František Dvořák, Eva Petrová, 

Olga Pujmanová, Ludmila Vachtová a mnozí další.   

       František Doležal v úvodním katalogu při příležitosti otevření galerie a první výstavy 

uvedl, že „… pro generaci, jež rozvíjela své úsilí pod jeho vlivem, znamenal Vincenc Kramář 

velkou morální autoritu, vědce a teoretika, který kolem sebe soustřeďoval všechny mladé a 

činorodé síly, posiloval je v jejich tvůrčím hledání a statečně obhajoval progresivní tendence a 

výsledky jejich činnosti. To je také důvodem, proč jeho jméno vpisujeme na štít naší nové 

galerie.“8  

       František Doležal při otevření citoval z dopisu Ilji Erenburga, s jehož plným zněním jsem 

se seznámil ve Večerní Praze ze dne 22. 10. 1964. Erenburg zaslal z Moskvy do Prahy 

blahopřejný telegram, ve kterém gratuluje k založení galerie, které nese jméno Vincence 

Kramáře. Jako zajímavost uvádí, jak jednou Erenburg, Kramář a básník Nezval napsali 

společný dopis Picassovi, že si ho váží a jak ho obdivují jako člověka a umělce. Picassa údajně 

dopis dojal a v odpovědi Erenburgovi uvedl, jak si dobře vzpomíná na Kramáře, který k němu 

chodil nakupovat kubistické obrazy. Jednou prý Kramář kupoval nějaké kubistické zátiší 

s jablky. Když obraz koupil, dal mu Picasso jedno z jablek na stole se slovy, že když koupil 

obraz, ať má i model.9   

       V představách galerie a jejích členů bylo naplňovat základní tři výstavnické okruhy. 

Galerie se měla zaměřit na výstavy retrospektivní, zahraniční a současného umění. Všechny 

cíle byly postupně naplňovány. Mezinárodní část výstavního programu byla uskutečněna 

například výstavami Marca Chagalla, Le Corbusiera, Marty Pan, Pabla Picassa, Odilona 

Redona atd. Retrospektivní výstavy byly například výstava Bohumila Kubišty, Václava Špály, 

Františka Tichého. Pokud je o současnou scénu, tak se v galerii vystřídalo mnoho uměleckých 

skupin (namátkou restaurátorská skupina R 64, Grafis, Profily a celá řada současných umělců 

např. Doležal, Gross, Hák atd.). Tímto realizovaným výstavním programem naplňovala galerie 

postupně svůj program, který formulovala při svém založení. Pro připomenutí uvádím, že to 

bylo oživování starých pokrokových tradic, udržení kontaktu s progresivními proudy 

zahraničního umění a poskytování možnosti vystavovat všem, včetně mladých současných 

umělců.  

                                                           
8 Ibidem 8. 
9 VP (rec): Ilja Erenburg píše Kramářově galerii, in: Večerní Praha X. č. 251, 22. 10. 1964, 3. 
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       Kromě zmíněných výstavních okruhů sloužila galerie také jako místo setkávání umělců a 

veřejnosti. Klub výtvarného umění v galerii pravidelně pořádal krátké kulturní programy za 

účasti herců a zpěváků. Konaly se zde podvečerní koncerty při svíčkách, večery plné poezie 

apod. 

       Pro úplnost je nutné ještě dodat, že v průběhu roku 1969-70 vznikla v Galerii Vincence 

Kramáře stavebně oddělená tzv. Malá síň, kde probíhaly výstavy, které nebyly prostorově 

náročně. Jednalo se převážně o výstavy grafických prací méně známých umělců. V roce 1970 

se v malé síni uskutečnily tyto výstavy: Puška Kučera od 26. 2. 1970-15. 3. 1970, Stanislav Čáp 

od 18. 3. 1970-5. 4. 1970, Rosa Servítová od 9. 4. 1970-26. 4. 1970 a Vladimíra Rocmana od 

5. 11. 1970-29. 11. 1970. 

       V roce 1971 se uskutečnila výstava Jiřího Hrušky, Františka Lukáše od 10. 1. 1971-31. 1. 

1970, Julie Bérové od 4. 2. 1971-21. 2. 1971, dále výstava Otto Ungara názvem Obrazy a kresby 

z Terezína od 25. 2. 1971-14. 3. 1971, Jiřího Šefčíka s názvem Obrazy a kresby od 17. 3. 1971-

12. 4. 1971 a Dany Jandové, která nesla název Grafika z let 1965-71 od 11. 5. 1971-30. 5. 1971. 

Ke všem výstavám existuje katalog, který je stejně jako u velkých výstav prací výsadního 

grafika galerie Vladimíra Rocmana. Katalogy jsou od velkých výstav odlišené velikostí 

katalogu, jsou oproti katalogům velkých výstav poloviční.   

      Otevření galerie se neobešlo bez živého zájmu veřejnosti. Ve sdělovacích prostředcích i 

v novinách se objevovaly zprávy o existenci nové síně. V Literárních novinách například 

zdůrazňovali skutečnost, že se tato galerie otevírá zcela revolučně za hranicemi centra Prahy. I 

v následujícím roce se objevovaly pochvalné reference na činnost galerie. Třeba v Rudém právu 

uvedl Jiří Šmíd, v souvislosti s výstavou grafiky Picassa, že Galerie Vincence Kramáře vyvíjí 

rozmyslnou činnost, která teď dosáhla vrcholu a tvrdí, že se blýská na lepší časy v českém 

výstavnictví10 nebo tentýž autor v souvislosti s výstavou malíře Šimáka uvádí, že Galerie 

Vincence Kramáře si za krátkou dobu vytvořila velmi dobrou pověst svou cílenou výstavní 

činností.11 Už na jaře v roce otevření galerie byl ve Večerní Praze otištěn rozhovor s Františkem 

Doležalem, ve kterém avizuje otevření nové pražské síně s uměním. Pochvalně se zmiňuje o 

tom, že získal 75 m2 výstavních prostor pro galerii, která ponese jméno Vincence Kramáře. 

Vyjadřuje radost z toho, že galerie stojí mimo centrum města, protože vidí velký potenciál ve 

                                                           
10 Jiří ŠMÍD (rec): Picassova premiéra, in: Rudé právo, roč. 45, č. 164, 2. 
11 Jiří ŠMÍD (rec): Šimákovy pohledy na východ, in: Rudé právo 45, č. 132, 14. 5. 1965, 2. 



16 

studentském kampusu a v obvodu Prahy 6, který čítá 130 000 obyvatel. Tím se, podle jeho slov, 

naruší do té doby výlučný výstavnický monopol centra Prahy.12 

       Velká pozornost byla samozřejmě věnována samotnému D. H. Kahnweilerovi, osobnosti 

světového obchodu s uměním. Jeho pětidenní pobyt v Československu byl podrobně mapován. 

Mapoval ho i Jiří Burián v článku pro časopis Výtvarná práce. Kahnweiler Prahu naposledy 

navštívil v roce 1959. V roce 1964 byl tedy v Československu již podruhé. Druhý den po příletu 

se Kahnweiler věnoval divákům Galerie Vincence Kramáře, kteří si přišli pro jeho autogram. 

Odpoledne byl v Národní galerii, kde shlédl výstavu francouzského umění a pochvalně se 

vyjádřil o této sbírce a o akviziční komisi z roku 1922, která vybrala do sbírky francouzského 

umění úplné unikáty. Údajně strávil dlouhou dobu před obrazy Josefa Šímy a Františka 

Tichého, které znal z jejich francouzského pobytu a jejichž dílo obdivoval. Třetí den věnoval 

cestě do Velvar za sbírkou Jiřího Karse a současně navštívil Fillovu pamětní síň v Peruci u 

Litoměřic. V neděli 18. října 1964 vyvrcholil jeho program přednáškou v kině Kyjev pro více 

než 700 zájemců z řad odborníků i laiků. Jeho přednáška začala vyslovením základních zásad, 

kterými se vždy řídil v práci v galerii. Vzpomínal na Vincence Kramáře a na to, jak dospěli oba 

ve své teoretické práci ke stejným závěrům, že pokrok umělecký nemůže být oddělován od 

společenského. Na přednášce prohlásil, že „… budoucnost umění je v aktivním sdělení emocí, 

vyvolaných vnějším světem v subjektu umělce, který se o ně chce dělit s ostatními lidmi.“13 

 

1.1 Osobnost Vincence Kramáře a jeho vztah k modernímu umění 

  

       Vincenc Kramář se narodil v roce 1877. V roce 1896 vstoupil na Akademii výtvarných 

umění v Praze. Zajímavostí je, že v roce 1896 složil zkoušku a byl přijat k prof. Mařákovi a 

dokonce u něj jeden rok malbu studoval. Tato všeobecně rozšířená informace se ale neshoduje 

s údaji uvedenými v poslední monografii o Juliu Mařákovi a jeho žácích, kde mezi jeho žáky 

není Kramář uvedený.14 Zapsal se také na Filozofickou fakultu University Karlovy na obor 

historie. Učinil tak kvůli rodičům, kterým malířské řemeslo připadalo existenčně nejisté. 

Malířství ho ale nebavilo, a tak toho záhy zanechal a dále se již věnoval jen historii umění. 

                                                           
12 sm (rec): Zeptali jsme se předsedy pobočky SČSVU v Praze 6 Františka Doležala, in: Večerní Praha X, č. 52, 

2. 3. 1964, 4.  
13 Jiří BURIAN (rec): D. H. Kahnweiler v Praze, in: Výtvarná práce XII, č. 21, 5. 12. 1964, 12.  
14 Naděžda BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ (ed.): Julius Mařák a jeho žáci. Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 19. 

10. 1999-30. 1. 2000, 113. 
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Studia ukončil na Vídeňské univerzitě v roce 1906. Měl dva význačné učitele. Franze 

Wickhoffa, který v něm probudil zájem o impresionismus a Aloise Riegla, kterého obdivoval 

pro jeho schopnost umělecké objektivity. Zastával názor, že není rozdílu mezi novým 

moderním a starým uměním. Kramáře zásadně ovlivnilo školení jeho učitelů a celá vídeňská 

uměleckohistorická škola, včetně jeho staršího spolužáka Maxe Dvořáka. Kramář definuje 

umění takto: „Umění je konec konců jenom jedno a není možno rozuměti starému umění a jíti 

životem bez zájmu o soudobou tvorbu…. Neboť jsem-li schopný vnímat starší díla jedné z obou 

základních polarizací, pak musím nutně nalézti něco příbuzného, a tudíž mně se líbícího 

v obdobné tvorbě soudobé.“15 

       V roce 1910 se poprvé setkal s Picassem, v době, kdy již byla vybojována éra analytického 

kubismu. V letech 1907-1910 byl na studijním pobytu v Paříži. V této době se také seznámil 

s Danielem Kahnweilerem, který začínal prosazovat obrazy Picassa. Přátelství s Kahnweilerem 

trvalo až do Kramářovy smrti. Ještě v roce 1959 byl Kahnweiler privátně navštívit tehdy již 

nemocného Kramáře. Z této doby pochází společná fotografie. [5]    

       Těžištěm jeho života byla dlouholetá práce ředitele Obrazárny vlasteneckých přátel umění, 

později Národní galerie. 

       Datum vzniku moderního umění v Československu je nutné podle názoru Vincence 

Kramáře spojovat se vznikem skupiny Osma, která brojila proti akademismu a příslušníkům 

tzv. generace Národního divadla. V tvorbě členů skupiny Kramář spatřoval návrat k původním 

uměleckým hodnotám. V této souvislosti Kramář vidí nutnost pořádání výstav, které mají 

poučit širokou veřejnost a podílet se na dalším vývoji českého umění.16 Jeho vztah k modernímu 

umění, zejména kubismu a deklarovaná a mnoha případy doložená podpora výstavnické 

činnosti, jako činnosti, která má poučit široké obecenstvo, jsou zásadní důvody pro 

pojmenování nově vznikající galerie právě jeho jménem.  

       Pro snazší vysvětlení moderního a avantgardního umění, které nebylo tehdejší veřejností 

kladně přijímáno, hledal paralely v umění impresionistů. Psal o jeho působení na diváka v době 

vzniku, o posměšcích a odmítání, který tento směr ve společnosti způsobil a o jeho vnímání 

a úloze o několik desetiletí později, kdy se tento směr stal vyhledávaným artiklem, jak řady 

sběratelů, tak i muzeí, čímž se samozřejmě začal líbit i širším vrstvám. V této souvislosti zde 

poukazuje na vztah nového umění a kritiky, a nového umění a veřejnosti, ve kterých spatřuje 

                                                           
15 Luboš HLAVÁČEK: Picasso, Braque, Derain, Filla, Kubišta ze sbírky Vincence Kramáře. Katalog výstavy Galerie 

Vincence Kramáře v Praze, 27. 9. 1964-15. 11. 1964, Praha 1964, 13-15. 
16 Vincenc KRAMÁŘ: O obrazech a galeriích, Praha 1983, 61-91. 
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jisté podobnosti. Vyslovuje zde požadavek na kritiku, která se má snažit dílo pochopit a ne jej 

hned odsoudit. A dále dodává, že stejný jev existuje jak v době impresionismu, tak v době 

kubismu a že kritik také není osvícenější ve svých úsudcích. Dle jeho názoru hlavní chyba, 

kterou kritik dělá je ta, že si myslí, že jeho hlavní úlohou je dílo „zkritizovat“. Osobní názor 

mu nikterak nevadí, ale vadí mu tendence laika vyjadřovat se k uměleckému dílu na veřejnosti. 

Kritik má znát dějiny umění již od orientu až po současnou spleť dění a názorů v umění, což, 

jak uvádí, není úloha lehká.17 

       Jedním z ideových zdrojů činnosti galerie byl kubismus. Kubismus, který v českém 

prostředí zprostředkovával pro ostatní právě Vincenc Kramář svou badatelskou a osvětovou 

činností. Domnívám se, že při sestavování výstavního programu galerie se použila idea 

konkrétní Kramářovy statě s názvem O kubismu napsané roku 1921, kde je prostor věnován 

otázce národního umění a požadavku na něj. Kramář mimo jiné uvádí, že „…umělec má vnímat 

kulturní hodnoty svého národa, má znát historii i současnou kulturu a má se sám rozhodnout o 

svém vývoji a výběru. Při budování kulturních hodnot se má však dbát i o vedení obecenstva, 

tedy o jeho výchovu. Prostředky, které k tomu mají sloužit, nachází v poctivé hodnotné tvorbě, 

uvědomělém a pokrokovém vedení časopisů a sbírek, v přednáškách, ale zejména v důsledném 

a promyšleném vedení, které by obecenstvo bylo ochotno přijmout. Národní umění má však 

především spočívat v neustálém směřování kupředu a životní aktivitě, musí však především 

vládnout zájem o aktuální umění a čilý ruch v něm, ale též v zájmu o minulá umění a znalosti 

zahraničního umění. Z těchto zájmů se má živým přístupem k tvorbě a hledáním dospět 

k upřímnému a poctivému umění, vycházející z života a z pravých tradic.“18 Těmito slovy, a 

s odkazem na ně, je možné se přihlásit k deklaraci výstavní činnosti galerie, kterou přednesl při 

zahájení František Doležal. 

  

                                                           
17 Ibidem 11-61. 
18 Ibidem 61-120. 
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                  1.1.1 Zakladatelské osobnosti Galerie Vincence Kramáře 

 

1.1.2 František Doležal 

       Malíř František Doležal byl v období let 1964-1971 komisařem Galerie Vincence Kramáře 

a předsedou výstavní komise. Byl umělcem, kritikem, publicistou a teoretikem umění. Jako 

malíř se věnoval zejména surrealismu. Byl členem výtvarných skupin SČVU Hollar a Index. 

Narodil se 28. 7. 1910 v Kostelci nad Orlicí a zemřel 19. 7.1989 v Praze. Studoval soukromě 

malířství u Antonína Hudečka v Častolovicích, u Karla Gabriela a grafiku u Františka Tichého. 

František Doležal čerpal inspiraci na studijních cestách v Paříži, Itálii a Jugoslávii. Od konce 

20. let kreslil karikatury do časopisu Trn, Tvorba a Haló noviny. Debutoval jako básník 

v Almanachu pro poezii a život 1920-1930. Od roku 1934 působil v divadle E. F. Buriana jako 

grafik. Zde měl také v roce 1936 první společnou veřejnou výstavu. Následně pracoval jako 

redaktor Národního osvobození a Lidové kultury. V roce 1945 vstoupil do Komunistické strany 

z čirého osobního přesvědčení a  životní zkušenosti. V této době také spoluzakládal 

Socialistickou výtvarnou frontu, která měla za hlavní úkol zajišťovat umělce v době jejich stáří 

a nemoci. Rok 1948 však přinesl rozčarování a František Doležal byl z Komunistické strany 

Československa vyškrtnut.19 

       V době založení Galerie Vincence Kramáře pracoval na Ministerstvu kultury ČSSR jako 

vedoucí výtvarného referátu. Tuto funkci převzal, dle informace od dcery Františka Doležala 

Jarmily Štogrové, od teoretika umění Jindřicha Chalupeckého, později spojovaného se 

Špálovou galerií a Galerií Nová síň v Praze. Jeho činnost na ministerstvu kultury je úzce spjata 

s obdobím budování nových galerií a jejich organizačním zajištěním.      

       Jako komisař výstavní síně byl František Doležal zodpovědný za výstavní program galerie. 

Za tuto činnost nebyl nikým honorován. Na bedra komisaře spadala i běžná hospodářská činnost 

provozu galerie. Mezi běžnou hospodářskou činnost však v 60. letech nespadaly takové 

povinnosti jako například platba nájemného, úhrada nákladů související s činností galerie, 

výplata zaměstnanců či úhrada nálezů na vydávání pozvánek, katalogů, pojištění děl apod. Tyto 

náklady hradil Svaz československých výtvarných umělců.20 

                                                           
19 Jan BALEKA: Sen máchovské vzpoury, in: Jarmila ŠTOGROVÁ (ed.): Malířovy dopisy, Praha 2008, 207-233. 
20 Barbora ŠPIČÁKOVÁ (pozn. 3) 16. 
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      Ve své tvorbě byl výrazně ovlivněn imaginativním surrealismem, ruským 

konstruktivismem, ale také sociální malbou (městské periferie). Zabýval se osobností K. H. 

Máchy, kterého umělecky pojednal ve výtvarných máchovských cyklech v roce 1970, 1969-

1973, 1978-1980, 1983-1989. Se stejnou osudovou přitažlivostí se zabýval dalšími tématy např. 

Poselství naděje 1975-1989, Signály času 1980-1985 a námětem ženy, např. Žena v množném 

čísle 1966-1978.21 Podle slov přítele Františka Doležala Jana Baleky byl počátek jeho výtvarné 

tvorby podnícen literaturou a to zejména osobností Wolkerovou. Tomuto levicovému zaměření 

odpovídala i jeho angažovanost v Uměleckém svazu Devětsil a Trnu. František Doležal se 

věnoval se stejnou vášní také divadlu a fotografii. Byl členem divadelní skupiny Levá fronta. 

Je autorem čtyř divadelních her. 22  

       František Doležal byl rovněž výtvarným teoretikem. Napsal různé recenze, úvodní statě 

k domácím i zahraničním výstavám, dále články do deníků Mladá fronta, Rudé právo, Večerní 

Praha, Průboj, Výtvarná práce. Je autorem knihy Umění v pojetí dialektického materialismu 

(vydal Máj v roce 1946).  

      V rozsáhlé literární, vědecké a publicistické pozůstalosti Františka Doležala zůstala celá 

řada autentických svědectví. V roce 2008 vydalo nakladatelství Cherm pod redakcí dcery 

Františka Doležala Jarmily Štogrové knihu s názvem Malířovy dopisy, ve které se můžeme 

seznámit s korespondencí Františka Doležala a jejím prostřednictvím o jeho názorech na život 

a umění.23 

 

1.1.3 Vladimír Rocman 

       Vladimír Rocman je znám především jako ilustrátor, grafik, malíř, tvůrce prostorových 

mobilních papírových hraček a vystřihovánek, je také autorem desítek tapisérií. Své největší 

úspěchy sklízí na poli typografie a knižní grafiky dodnes. V příštím roce se chystá k příležitosti 

umělcových 90. narozenin výstava v jeho rodném městě, v Novém Městě nad Metují. Autor, 

jak jsem se osobně přesvědčil, čile připravuje koncepci výstavy a bude se podílet pochopitelně 

také na instalaci svých děl v několika různorodých výstavních prostorách ve městě. Nejedná se 

pouze o rekapitulační a retrospektivní výstavu, ale i o prezentaci nových děl.  

                                                           
21 Kol. autorů: Doležal František, in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 1950-1998, II. díl D-G, 

Praha 1998, 72. 
22 Jan BALEKA (pozn. 19) 213-216. 
23 Jarmila ŠTOGROVÁ: Malířovy dopisy, Praha 2008. 
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       Vladimíra Rocmana považuji společně s Františkem Doležalem za nejdůležitější 

zakladatelskou osobnost Galerie Vincence Kramáře. Proto se o něm zmíním trochu obsáhleji.  

       Narodil se 8. 9. 1923 v Novém městě nad Metují. Studoval čtyřletý učební obor 

chromolitograf v Grafických závodech Theodora Böhma v Novém Městě nad Metují. Po 

vyučení zde nějaký čas pracoval jako litograf. Poté studoval od roku 1943 na UMPRUM 

(později povýšenou na vysokou školu) u prof. Antonína Strnadela. Svá studia dokončil v roce 

1949. Na svého profesora s velkou láskou dodnes vzpomíná a považuje ho za svůj umělecký i 

lidský vzor. U něho po dva roky pracoval jako asistent. Protože odmítl vstoupit do 

Komunistické strany Československa, byl z tohoto místa propuštěn. Během vojenské služby 

pracoval jako fotograf. Z této doby pochází soubor třiceti kreseb z uhelného dolu, které následně 

sloužily jako předloha pro výzdobu Ministerstva dolů a hutí. Vladimír Rocman působil devět 

let také jako pedagog na Střední odborné škole výtvarné, tzv. Hollarka, kde vyučoval kreslení, 

kaligrafii, typografii a litografii. Přestože měl nabídky učit i na vysoké škole, po devíti letech 

pedagogickou dráhu opustil.24 

       V roce 1993 se z Prahy přestěhoval do Nového Města nad Metují. Do dnešních dnů 

připravil na dvě desítky zájemců ke zkouškám na střední a vysoké školy výtvarného směru.  

     Vladimír Rocman vytvořil více než 4000 ilustrací. Ilustroval kolem osmdesáti knih, desítky 

školních učebnic pro Státní pedagogické nakladatelství. Jedna z prvních dětských knížek, které 

ilustroval v roce 1953, se jmenovala Napucánek. Dalšími známými tituly byly ilustrace knih: 

Na dalekém severu, Paví očko, Siréna, Pohádky stříbrného delfína, Na hradech a pod hrady a 

další. Od této chvíle začíná dlouhodobá spolupráce s mnoha nakladatelstvími, např. SNDK, 

Lidovou demokracií, Mladou frontou, Světem Sovětů, Turistou, Odeonem. V roce 1967 za 

ilustraci a typografii knihy Josefa Holečka s názvem Jak naši žijou a umírají, obdržel ocenění 

pro nejkrásnější knihu roku. Za knihu Úlomky žuly od Terezy Novákové v roce 1974 získal 

totéž ocenění a naposledy v roce 1981 získal ocenění za knihu Píseň o rodné zemi.  

       Ilustrace Vladimíra Rocmana jsou zvláštní tím, že nejsou na první pohled čitelné, nedají se 

snadno rozpoznat podle stylizace či autorského rukopisu. Umělec nemá charakteristickou 

typiku zobrazování osob nebo věcí. Vždy se přizpůsobuje výtvarnou technikou a uměleckým 

                                                           
24 Ludvík BARAN (ed.): Vladimír Rocman. Ilustrace-kresby-obrazy-grafika-vystřihovánky, Nové Město nad 

Metují 2009, 16-21. 
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přednesem ilustrovanému dílu. Každá ilustrovaná kniha je jiná pojetím, výtvarnou technickou, 

typografickou úpravou, stylem a celkovým vyzněním.25 

       Jako grafik se profiloval v první polovině 60. let. Věnoval se především grafické technice 

suché jehly, ale později i linorytům, litografii. Vytvořil několik cyklů, z nichž první s názvem 

Přístavy vznikl jako vzpomínka na Rumunsko. Zajímavý a možná nejzdařilejší cyklus vyvolaný 

srpnovými událostmi roku 1968 se jmenuje lapidárně Srpen 68. Obsahově a pocitově vychází 

z depresí a zklamání souvisejících s okupací naší země sovětskými a spojeneckými vojsky. 

Vrcholem jeho grafického díla jsou cykly vzniklé v 80. letech s názvy Doteky, Vztahy a 

Hudební motivy. Zvláštní místo v umělcově tvorbě zaujímají návrhy na obaly gramofonových 

desek hudebního vydavatelství Panton. Rocman začal rozvíjet novou koncepci řešení obalů. 

Začal desky řešit umělecky. Jednalo se o interpretaci hudby v abstraktní grafické podobě, což 

bylo vlastně rozvinutí tématu, kterému se věnoval v předchozích grafických cyklech Hudební 

motivy. Unikátem jsou dvě suché jehly existující jen ve dvou výtiscích, visící v ateliéru umělce, 

které byly ve své době největšími známými pracemi vyhotovenými grafickou technikou suché 

jehly. Byly vytvořeny pro kancelář technického ředitele letiště Ruzyně a mají rozměry 50 x 200 

cm. 

       Zajímavou uměleckou etapou prošel Vladimír Rocman v 70. letech, kdy navrhl a vytvořil 

přes 30 závěsných tapisérií zpracovaných technikou artprotis a aradekor a začal pracovat na 

vystřihovánkách pro nakladatelství Albatros.26 Začal velmi přesnou maketou hradu Křivoklát a 

postupně se propracoval až pohyblivým vystřihovánkám jako např. Bubeník z roku 1971, 

Marťan, Zvířátka ze ZOO apod.  

       V malířské práci se postupně začal prosazovat zájem o bezpředmětné malířství. Malba se 

zjednodušuje, stylizuje a přechází od symbolů až k abstrakci. „Obrazy byly jedním ze stěžejních 

pilířů mé tvorby. Již v době, kdy jsem se učil litografem, v každé volné chvíli jsem chodil do 

terénu a maloval drobné obrázky, objevoval svět barev a světla“, říká o své zálibě v malbě 

Vladimír Rocman.27 Zajímavým malířským dílem je cyklus barevných abstraktních enkaustik. 

Malířská produkce byla vždy malířem považována za soukromou činnost. Smysl malířství 

                                                           
25 Ibidem 62-63. 
26 Artprotis a aradekor jsou textilní techniky ryze českého původu, které vnikly v polovině 60. let. Jedná se o 

techniku, kdy se obraz vytváří z barevného mykaného vlněného rouna na pevný textilní podklad, který je ještě 

v konečné fázi zpevňován protkáním speciálním stehem. Velký podíl na vzniku této techniky měl Výzkumný ústav 

vlnařský v Brně. Tato technika byla oceněna zlatou medailí na světových výstavách Expo v Montrealu, v Ósace. 

V 60 letech se jednalo o velmi oblíbenou textilní techniku. 
27 Ibidem 226-227. 
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podle Rocmana spočívá v pocitu osvobození a v hledání sama sebe.28 Malíř svá díla, až na 

výjimky, neprodává. Jeho díla vlastní jen několik galerií a nemnoho soukromých sběratelů a 

znalců jeho díla.  

       Pro Galerii Vincence Kramáře od počátečních výstav od roku 1964 navrhoval a realizoval 

návrhy téměř všech katalogů výstav až do výstavy fotografa Miroslava Háka v roce 1971. 

Jednalo se o katalogy jednotných rozměrů o šířce 21 cm a výšce 22, 5 cm. S několika výjimkami 

byl tento formát dodržován. Katalogy umělců vystavujících v Malé síni byly čtvercového tvaru 

o stranách 14 cm. Katalogy vydával Svaz čs. výtvarných umělců Praha, tiskly závody Mír, 

provoz Praha 3, Čáslavská 15. Jako umělec se prezentoval v galerii několika výstavami. 

Zejména jako člen místní pobočky Svazu čs. výtvarných umělců Praha 6 a v samostatné výstavě 

v malé síni Galerii Vincence Kramáře, kde koncem roku 1970 vystavil několik desítek svých 

prací z posledních dvou let. Historik umění František Dvořák rozdělil tuto tvorbu pro potřeby 

katalogu k výstavě na dvě skupiny prací. Na práce plné technické vynalézavosti a na práce plné 

lyriky, metaforického zasnění.29 Vladimír Rocman připravoval celou řadu výstav v prostorách 

galerie. Těchto instalací si často všímala i kritika, která zdůrazňovala jednoduchou a účelnou 

výstavní koncepci, která vystihuje povahu samotných exponátů.30   

       Plakáty, které připravoval pro Galerii Vincence Kramáře, se vyznačují plošností, 

geometrizací, grafickou zkratkou, určitou stylizací a jednoduchostí písma. Plakáty jsou tištěny 

technikou serigrafie nebo sítotiskem. Rocman o plakátu říká: „Plakát by měl upoutat i při 

letmém pohledu, má být čitelný i z dálky, vystihnout zkratkou podstatu toho, co propaguje.“31 

       Vladimír Rocman měl zatím přes dvacet samostatných výstav v České republice a čtyři 

v zahraničí (USA, SRN). Zúčastnil se více než padesáti kolektivních výstav doma i v zahraničí. 

Od roku 2001 má stálou expozici v Městské galerii Zázvorka s námětem knižních ilustrací z let 

1953-2003. Vladimír Rocman je od roku 2008 čestným občanem Nového Města nad Metují. 

  

                                                           
28 Ibidem 229. 
29 František DVOŘÁK: Vladimír Rocman. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 5. 11. 1970-29. 11. 

1970, Praha 1970, nepag. 
30 Václav PROCHÁZKA (rec): Alois Sopr, in: Výtvarná práce, 5. 5. 1968 
31 BARAN (pozn. 24) 270. 
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1.1.4 Luděk Tichý 

       Zakládající člen Galerie Vincence Kramáře, její tajemník, sochař a grafik Luděk Tichý se 

narodil v Praze 3. 7. 1925. Během 2. světové války se seznámil s modelovací hlínou ve městě 

hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy. Od roku 1943 do 1944 studoval u prof. Švába v Grafické 

škole. Sochařství se začal věnovat teprve po válce. Vysokou školu však pro vážné onemocnění 

nedokončil. Byl členem SČVU, člen skupiny Index a Profily. Po založení Malé síně Galerie 

Vincence Kramáře se stal jejím vedoucím. V Galerii Vincence Kramáře také samostatně 

vystavoval. Luděk Tichý má asi 25 sochařských realizací převážně sakrálního charakteru (z 

toho je 6 křížových cest). 

       Po roce 1989 založil humanitární organizaci s názvem Dobrá vůle výtvarníků, se kterou 

uspořádal 18 dobročinných výstav.32 

 

1.1.5 Alena Novotná – Gutfreundová 

       Zakládající členka Galerie Vincence Kramáře, její tajemnice, kostýmní výtvarnice, 

grafička a malířka se narodila v Praze 12. 2. 1921. Studovala na Státní grafické škole, obor 

fotografie u Funkeho. Dále studovala na VŠUP u prof. Bendy a Strnadela. Od roku 1949-1954 

pracovala jako kurátorka pro galerii Nová síň v Praze a od roku 1964 výhradně pro Galerii 

Vincence Kramáře.33 

 

1.1.6 Antonín Kulda 

       Zakládající člen Galerie Vincence Kramáře, její tajemník, medailér a sochař se narodil ve 

Rtyni v Podkrkonoší Praze 12. 2. 1921. Během 2. světové války studoval na Státní škole ve 

Zlíně a dokončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1945. Studoval u prof. 

Španiela. Věnoval se zejména portrétní tvorbě. Vymodeloval řadu podobizen např. I. Olbrachta, 

J. Heyrovského, Z. Wirtha. Portrét Z. Wirtha je například umístěn na zděném plotě vily herce 

Jana Wericha na Kampě. Vytvářel také plastiky do veřejného prostoru. Díla pojmenoval 

                                                           
32 Jarmila ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ: Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971. Pocta Františku 

Doležalovi. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 2. 9. 1998-30. 9. 1998, Praha 1998, nepag. 
33 Kol. autorů: Alena Gutfreundová-Novotná, in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 1950-1998, 

II. díl D-G, Praha 1998, 393. 
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Pramen, Lidice, Myšlenka a Matka, České středohoří atd. Byl členem umělecké skupiny Index. 

Měl celou řadu výstav. Samostatnou výstavu měl v Galerii Vincence Kramáře v roce 1976. 34 

 

1.1.7 Václav Formánek 

       Teoreticky zaštiťoval společně s Hanou Volavkovou činnost galerie. Byl výtvarným 

teoretikem, estetikem, který také ale působil jako odborný pracovník Kanceláře prezidenta 

republiky, vedoucí sbírky moderního malířství Národní galerie a vedoucí kabinetu dějin umění 

Československé Akademie věd. Jako teoretik umění se věnoval umění 19. a 20. století. Známé 

jsou jeho monografie malířů Ády Nováka, Vilmy Vrbové -Kotrbové a Josefa Lady.35 

 

1.1.8 Hana Volavková Frankensteinová 

       Historička umění Hana Volavková vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy u prof. Matějčka a Birnbauma. Po dokončení školy pracovala v Národní 

knihovně hl. m. Prahy, poté na UMPRUM v Praze a během války v Ústředním židovském 

muzeu. Odtud také byla deportována do koncentračního tábora v Terezíně. Ve svém díle se 

zajímala nejvíce o dějiny umění 19. století, manýrismus a o židovskou kulturu. Vydala soupis 

díla J. V. Myslbeka, zabývala se kresbami Mikoláše Alše, Maxem Švabinský, Viktorem 

Barvitiusem, Josefem Mánesem atd.36 

  

                                                           
34 Kol. autorů: Kulda Antonín, in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 1950-2001, VI. díl Kon.-

Ky, Praha 2001, 436-7. 
35 Kol. autorů: Formánek Václav, in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 1950-1998, II. díl D-G, 

Praha 1998, 281. 
36 Kol. autorů: Volavková Frankensteinová Hana, in: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 1950-

2009, XX. Díl Vil.-Vz, Praha 2009, 171. 
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2. Výstavní činnost Galerie Vincence Kramáře v letech 1964-1972 

 

2.1 Výstavy zahraničního umění 

       Galerie Vincence Kramáře sehrála pionýrskou úlohu v uvádění významných zahraničních 

výstav do Československa v 60. letech. Naplňovala tím jeden ze svých základních úkolů 

vystavovat ve své galerii současné zahraniční umění. V tomto směru patřila opravdu mezi 

neprogresivnější pražské galerie. Díky výrazné zahraniční aktivitě představitelů galerie se 

podařilo uspořádat desítky kvalitních zahraničních výstav, které napomohly galerii k její 

profilaci a přispívaly k aktuálnímu a živému kontaktu s centrem evropského výtvarného života, 

k němuž je naše kultura vázána pouty dlouholeté tradice.37 

       Nejvýznačnější součástí tohoto výstavního programu byly výstavy francouzského umění. 

Pokusím se přiblížit to nejpodstatnější z každé z nich.  

 

Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírek Dr. Vincence Kramáře, 27. 9. 1964-15. 

11. 1964 

       Úplně první a podle mínění mnohých byla nejdůležitější výstavou v Galerii Vincence 

Kramáře výstava souboru olejů, kreseb a grafických listů z dílny Pabla Picassa, George 

Braquea, André Deraina, Bohumila Kubišty a Emila Filly. Bylo vystaveno celkem 38 děl. 

Jednalo se především o malby a kresby, částečně byla zastoupena také grafika.  

       Předseda obvodní pobočky SČVU a předseda Galerie Vincence Kramáře akademický malíř 

František Doležal v úvodu katalogu této 1. výstavy shrnul důvody vzniku galerie. [6] Uvedl, že 

se jedná o místní pobočku SČVU v Praze 6, která byla založena ve spolupráci s Českým fondem 

výtvarných umění ve snaze vybudovat v této okrajové části Prahy kvalitní galerii a místo, kde 

by se mohli scházet pracovníci nejrůznějších tvůrčích oborů, jako jsou např. herci, novináři, 

malíři, básníci apod. Vyzdvihl vystavovaný soubor děl ze sbírky V. Kramáře, který představuje 

rané ukázky francouzského a českého kubismu.38  

                                                           
37 Jana WITTLICHOVÁ (rec): James Guitet, obrazy, grafika, in: Lidová demokracie, 23. 4. 1969. 
38 František DOLEŽAL: Picasso, Braque, Derain, Filla, Kubišta ze sbírky Vincence Kramáře. Katalog výstavy 

Galerie Vincence Kramáře v Praze, 27. 9. 1964-15. 11. 1964, Praha 1964, 9-12. 
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      Nejvíce vystavených děl patřilo Pablu Picassovi a Emilu Fillovi.39 Díla představil historik 

umění Luboš Hlaváček v katalogu k výstavě. Představují soubor prací pocházejících ze sbírky 

Vincence Kramáře, která v době jejich vystavení byla již ve vlastnictví Národní galerie. Jsou 

to vzácná kubistická díla z let 1907-13, která Kramář zakoupil během svého pobytu v Paříži v 

letech 1910-13. V roce 1910 se poprvé setkal s Picassem, v době, kdy již převládal analytický 

kubismus. Za svého pařížského pobytu se seznámil s Danielem Kahnweilerem, který začínal 

prosazovat obrazy Pabla Picassa. Do roku 1912 se podařilo Kramářovi zakoupit přes dvacet 

Picassových obrazů. Jejich největší význam spočívá v jejich unikátnosti. Dokumentují totiž 

velmi přesně umělecký vývoj Picassa od negerského období až do vzniku syntetického období. 

Později, když byl Kramář ve funkci ředitele Obrazárny, byla některá díla ještě přikoupena. 

Původně měl Vincenc Kramář celou svoji sbírku ve svém bytě v Dejvicích. V 50. letech 

minulého století byl ale Kramář, pod vlivem vnitropolitické situace, nucen napsat prohlášení, 

že svojí sbírku předává státu, aby se zachránil před trestně právním postihem a milionářskou 

daní. Podle vzpomínek prof. Dvořáka prý Kramář vždy chtěl sbírku věnovat státu, ale později 

a nejspíše za jiných pro něj vlídnějších okolností.40 

       Kramář, který jako jeden z prvních vycítil sílu kubismu, později ve své práci O otázkách 

moderního umění z roku 1958 uvedl, že se mu kubismus jevil jako adekvátní prostředek 

vyjádření světa, odpovídající novým poznatkům vědy. „Je to skutečná tvorba a ne napodobení 

něčeho viděného.“ 41  

       Při výkladu a významu pojmu kubismu Vincenc Kramář dospěl rovněž k závěru, že 

kubismus chce věci zobrazovat v jejich reálné podobě, nikoli v nápodobě jejich vizuality. 

Dokonalá stavba obrazu se odehrává podle Kramáře v umělcově představě o zobrazované 

věci.42        

       Zvláštností výstavy byla jediná vystavená bronzová plastika s názvem Hlava ženy o výšce 

40 cm z roku 1909 od Pabla Picassa. Je to raná ukázka sochařské Picassovy tvorby. 

Trojrozměrnost mu zde dovolila lepší využití možností kubistického principu tvarové analýzy. 

Autor katalogu k výstavě Luboš Hlaváček se domnívá, že tato plastika podstatným způsobem 

ovlivnila další vývoj moderního sochařství.43 Dále byla vystavena díla z období analytické fáze 

kubismu např. olejomalba s názvem Žena s kytarou u piana z roku 1911 nebo Přístav 

                                                           
39 Luboš HLAVÁČEK: Picasso, Braque, Derain, Filla, Kubišta ze sbírky Vincence Kramáře. Katalog výstavy Galerie 

Vincence Kramáře v Praze, 27. 9. 1964-15. 11. 1964, Praha 1964, nepag.  
40 František DVOŘÁK: Můj život s uměním. Praha 2006, 179-182. 
41 HLAVÁČEK (pozn. 39) 33-70. 
42 KRAMÁŘ (pozn. 16) 398-399. 
43 HLAVÁČEK (pozn. 39) 20. 
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v Cadaques z roku 1910. Na výstavě byly zastoupeny všechny fáze Picassovy tvorby od roku 

1905-1912.44  

       V porovnání s množstvím prezentovaných prací byl Braque zastoupen pouze jedním dílem 

s názvem Zátiší s klarinetem a houslemi z roku 1913. Kubismus byl ale společným plodem 

obou umělců. Braque přispěl oproti Picassovi tím, že vnesl do kubismu větší pojímání reálných 

prvků, větší realismus, byl také ve svém projevu zdrženlivější a klidnější. Vystavené jediné dílo 

ze sbírky dr. Vincence Kramáře bylo výrazem syntetického kubismu.45  

       André Derain byl třetím vystavovaným francouzským umělcem. Byla vystavena dvě díla, 

která byla výrazně geometricky pojatá. Přísná geometrizace forem, jistá grafičnost a pevný řád 

je typický pro tohoto umělce.46 

       Jediným dílem malíře Kubišty vystaveným na této výstavě byl obraz s názvem Hlava. Byla 

to reprezentativní ukázka jeho rané kubistické tvorby. V bezprostředním srovnání děl Picassa a 

Braquea bylo jasné, že Kubišta své obrazy koncipuje odlišně. Nepřejímá důsledný rozklad 

tvarů, neporušuje tvarovou jasnost, spíše se zabývá symbolikou díla a jeho až matematickou 

přesností výstavby kompozice.47 

       Posledním vystaveným umělcem byl Emil Filla, který byl zastoupen osmi pracemi z období 

let 1914-1947. Byla vystaveny obrazy např. Mísa s rybou z roku 1914, Košík s ovocem z roku 

1917 a další.48 

      K výstavě vyšla celá řada recenzí. Zajímavý článek se objevil v časopisu Výtvarná práce 

z pera Jiřího Buriana, který uvedl slova D. H. Kahnweilera na adresu českých umělců a umění 

při své návštěvě „… že si váží české výtvarné kultury …Praha byla jediným městem, které na 

počátku kubismu stálo po boku Paříže jako svébytné tvůrčí centrum…a nejen v malbě, 

v architektuře. Vaši kubističtí malíři Filla, Kubišta a další stojí hned u Picassa, Braqua, 

Deraina, Legera a daleko přesahují význam „menších kubistů“, kteří nestvořili nové, ale 

rozváděli výsledky zakladatelů.“ 49 

       Výstavou se ve svém příspěvku s názvem Nová výstavní síň ze dne 26. 9. 1964 zabývalo i 

Rudé právo, deník Komunistické strany Československa. V tendenčně zpracované recenzi se 

                                                           
44 Ibidem 22. 
45 Ibidem 25.  
46 Ibidem 24-25. 
47 Ibidem 28-29. 
48 Ibidem 29. 
49 Jiří BURIAN (rec): D. H. Kahnweiler v Praze, in: Výtvarná práce XII, č. 21. 5. 12. 1964, 12. 
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uvádí, že svojí činnost zahajuje nová pražská výstavní síň, která nese jméno Vincence Kramáře. 

Kramáře vyzdvihuje jako člena KSČ a nositele řádu práce. Recenzent uvádí, že Kramář byl typ 

vědce, který proti estétskému teoretizování stavěl pozitivní a důsledně dialektickou metodu, 

která spojovala vždy pokrok umělecký a společenský a jako důsledný marxista zastával 

stanovisko historického materialismu. Připomenul, že se také spolupodílel na vypracování 1. 

programu kulturní revoluce a na kulturním programu KSČ a výtvarného umění v roce 1946.50 

Přesto, že se snažil v tomto programu komunistické ideology poučit o tom, že francouzské 

umění má tvořivé realistické metody a pokusil se vysvětlit, že umělci moderní doby nejsou 

otroci věrného zobrazování reality, tak, jak víme z minulosti, se jeho snaha minula účinkem. 

Na dlouhou dobu se v oficiální poloze výtvarného umění spíše ideologové klonili k sovětskému 

vzoru věrného zobrazování. 

 

Pablo Picasso: Grafické dílo 1905-1964, 30. 5. 1965-31. 8. 1965 

       Koncem května 1965 se do Galerie Vincence Kramáře opět po roce vrátil v podobě svých 

prací malíř Pablo Picasso. Tentokrát vystavoval výlučně své grafické práce. Před zahájením 

výstavy prošla také galerie stavební úpravou interiéru.  

       Vernisáže se zúčastnil francouzský velvyslanec R. Lalouette. Společně se sběratelem a 

mecenášem umění D. H. Kahnweilerem přiletěli manželé Leirisovi, vedoucí jeho galerie a také 

sovětská delegace v čele s ředitelem Treťjakovské galerie Lebeděvem. [7]  

       Vystaveno bylo 149 prací. Úvod ke katalogu napsal předseda galerie a malíř František 

Doležal. Celoživotní grafické Picassovo dílo pocházelo ze sbírky sběratele Daniela-Henry 

Kahnweilera, který o pražské výstavě prohlásil, že je to nejucelenější přehlídka Picassovy 

grafiky, jaká se kdy ve světě konala.51 Výstava představila malíře jako geniálního kreslíře 

s důrazem na tvorbu konce 40. let.52 Větší zastoupení tudíž měly na výstavě litografie a linoryty, 

kdežto suché jehly a lepty, které jsou charakteristické pro jeho ranou tvorbu, jsou pro období 

40. let jen marginální technikou. Výstava byla zajímavá svým mnohotvárným vyjadřováním 

v technice grafiky. Například podobizna D. H. Kahnweilera provedená litograficky v roce 1957 

vypadala naprosto odlišně než ostatní litografie například s dětskými náměty (Matka s dětmi 

                                                           
50 Tento článek byl bez nadpisu otištěn v Rudém právu dne 26. 9. 1964, v čísle 268, ročníku 45 na straně 4 pod 

zkratkou ac. 
51 Informace čerpána z osobních poznámek Františka Doležala. Otištěno v Rolnických novinách, Bratislava, dne 

28. 5. 1965 od autora Jiřího Nožky.  
52 DOLEŽAL (pozn. 38).  
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1953) nebo dílo s názvem Polský plášť z roku 1949. Takových příkladů bychom mohli uvést 

celou řadu. Právě proto je Picasso velmi oblíben u českého publika. Časté proměny a 

mnohotvárnost dodává jeho umění neopakovatelnosti, která může být vysvětlena obavou před 

akademičností projevu, neustálou autokorekcí autora. Proměny jsou však výrazem umělce 

obsáhnout všechny protiklady a asimilovat podněty z různých kultur.53 

       Ani tato výstava neunikla komentáři komunistického deníku Rudého práva, kde se 

k výstavě uvádí, že je to první výstava grafiky a přehledu grafického díla Picassa v naší 

republice. Při této příležitosti se na stránkách deníku objasňuje vznik Picassovy Holubice jako 

symbolu míru, který vytryskl z poválečného opojení životem. Za pozitivní zprávu lze považovat 

pochvalu udělenou Galerii Vincence Kramáře za to, že vytváří smysluplnou a rozumnou 

výstavní činnost.54 Další recenze k výstavě byla otištěna v Literárních novinách. Zde autor 

pouze zalitoval, že výstava se soustředila převážně na poslední dvě dekády umělecké tvorby 

autora a práce z období let 1905-1945 byla vystavena poskrovnu. Pochvaly se dostalo Galerii 

Vincence Kramáře za to, že úspěšně pokračuje ve své vytčené činnosti.55  

 

Odilon Redon: Grafické dílo, 12. 9. 1965-10. 10. 1965 

       Výstava 117 Redonových grafických listů, převážně zapůjčených z Národního muzea 

v Krakově, částečně z Národní galerie v Praze a z Památníku národního písemnictví se 

uskutečnila v září 1965. Předmluvu ke katalogu napsala Eva Petrová. Grafickou úpravu 

katalogu v tomto případě výjimečně nedělal Vladimír Rocman, ale Ivan Strnad. Instalaci 

provedl arch. Jaroslav Vaculík. 

       Odilon Redon se začal grafikou zabývat až po svém příchodu do Paříže.  Jeho grafická 

činnost je vymezena prvním litografickým cyklem nazvaným Ve snu z roku 1879 a poslední 

prací z roku 1899, když na Vollardovu objednávku provedl litografický cyklus nazvaný 

Apokalypsa sv. Jana. Cyklus Ve snu byl v Galerii Vincence Kramáře vystaven kompletní. 

Jednalo se o 10 litografií. Dále následovaly grafické cykly s názvy Původy, Hold Goyovi, Noc, 

Porotce, Pokušení sv. Antonína, Gustavu Flobertovi, Sny, Zakletý dům a konečně 12 dílný 

                                                           
53 Miloslav RACEK: Picasso. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 31. 5. 1965-31. 8. 1965, Praha 

1965, nepag.  
54 Jiří ŠMÍD (rec): Picassova premiéra, in: Rudé právo roč. VL, 15. 6. 1965 v čísle 164, 2-3. 
55 ml (rec): Picasso, in: Literární noviny XIV, č. 25, 19. 6. 1965, 5. 
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cyklus Apokalypsy sv. Jana. Tyto cykly byly vhodně doplněny jednotlivými grafickými listy. 

Vystavený soubor věnoval Národnímu muzeu v Krakově polský sběratel Feliks Jasienski. 

      V předmluvě katalogu Eva Petrová uvádí, že se Redon učil grafiku od Rodolfa Bresdina a 

Gustava Moreau, který ho obohatil svým vizionářstvím. Redon převzal jeho radu a výtvarnou 

zásadu, která zněla: „Vedle neurčitosti dejte určitost.“ V Redonově díle najdeme dostatek 

obojího, jak jednoznačnost tvarů, tak i mnohoznačnost jejich výkladů. Mnohoznačnost výkladů 

je podpořena i oblíbenou černou barvou, která z počátečních autorových černých uhlů přešla 

do grafik. S černou barvou dovedl mistrně zacházet, jak bylo patrno i na vystavených 

exponátech. Dokázal jí strukturovat a variovat. Jeho mnohoznačné hybridní objekty většinou 

připomínají nové objevy přírodních věd. Petrová píše, že: „…Redon přenesl logiku a strukturu 

organického světa do sféry výtvarné představivosti.“56 Druhý litografický cyklus s názvem 

Původy z roku 1883 je prý narážkou na Darwinův slavný spis O původu druhů. Jednoznačné 

Redonově objekty mívají podobu květu nebo oka. Oko je ikonicky příznačné pro jeho tvorbu. 

Objekt je sice jednoznačný, ale výklad mnohoznačný, oko může symbolizovat život, duši atd. 

Základem pro jeho obrazy jsou dobově aktuální poznatky přírodních věd a vlastní optická 

zkušenost.57     

       V době této výstavy začal být Odilon Redon velmi uznávaným a znovuobjeveným 

umělcem je mu věnována maximální pozornost světových teoretiků umění. V roce 1955 vyšla 

studie od Svena Sandsröma  s názvem Svět představ Odilona Redona. Další monografie 

s názvem Fantazie a barva vyšla v roce 1964 od Klause Bergera. Redon se také začal hojně 

vystavovat, např. v pařížské Orangerii v letech 1956/1957 v roce 1961/1962 v Muzeu 

moderního umění v New Yorku.58 Tím se Galerie Vincence Kramáře zařadila po bok těchto 

velkých světových galerií, což vzbudilo pochopitelný zájem medií. Jaromír Pečírka napsal 

v Květech, že „…pobočce SČSVU vděčíme za výstavu, již připomněla v pravý čas dílo 

probuzené k nové významnosti.“59 

  

                                                           
56 Eva PETROVÁ: Odilon Redon: Grafické dílo. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 12. 9. 1965- 

10. 10. 1965, Praha 1965, nepag. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Informace čerpána z osobních poznámek Františka Doležala. Otištěno v týdeníku Květy dne 16. 10. 1965 od 

autora Jaromíra Pečírky.  
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Giacomo Manzú: Plastiky a kresby, 27. 3. 1966-27. 4. 1966 

       Giacomo Manzú, italský figurální sochař a malíř měl výstavu v Galerii Vincence Kramáře 

od 8. 8. 1966 do 20. 6. 1966. [8] Vystavil 12 soch a 15 kreseb prodchnutých anticko-

renesančním tvaroslovím. V úvodu katalogu Jiří Mašín vyjádřil přesvědčení, že „…anticko-

renesanční ideál vystupuje s velkou přesvědčivostí v Manzúových portrétech a postavách dívek, 

zejména na téma tanečnic.“ Postavy žen a dívek je umělcovo výlučné téma. Poslední jsou 

svlékající se dívky v sérii nazvané Striptease. Vyznačují se kontrastem nahého dívčího těla 

s dokonale vyvedenou drapérií. V Praze byly k vidění některé varianty z roku 1965, i Manzúova 

ikonická plastika kardinála z roku 1961.60 

       Kulturní redaktor Rudého práva v článku Klasik moderního sochařství uvedl: „…výstava 

je jednoznačně z těch, které bychom chtěli v Praze vídat častěji.“ Dále uvedl, že výstava vytváří 

předpoklady pro měření a srovnání naší tvorby se zahraniční.61 O výstavě psaly všechny deníky 

a Luboš Hlaváček článek do slovenské Pravdy dne 27. 10. 1965, kde připomněl, že o osobnost 

Manzúa se projevuje zvýšený celosvětový zájem.62 

 

Marc Chagall: Grafické dílo 1922-1962, 3. 7. 1966-29. 8. 1966 

       Marc Chagall vystavoval v galerii své celoživotní grafické dílo z let 1922-1962 v létě roku 

1966. [9] Bylo vystaveno dvacet děl, která diváka provedla všemi etapami jeho tvorby. Na 

výslovné přání Marca Chagalla byly do Galerie Vincenc Kramáře zapůjčeny z Bibliothéque 

National první otisky. Anna Masaryková v předmluvě ke katalogu uvádí, že vystavený soubor 

byl zastoupen jeho prvními grafickými pracemi, ze kterých vznikl soubor leptů s názvem Můj 

život. Na tyto práce ihned navázaly další lepty a suché jehly k ilustraci Bible (např. Vidění 

Eliášovo, Jeremiáš v cisterně), jeho nejvýznačnějšímu grafickému dílu.63  

       V Literárních novinách byla pochválena Galerie Vincence Kramáře za to, „ …že znovu 

dokazuje, že oživující impuls, který vnesla do našeho výstavnického života, je podložen dobrým 

a systematicky uskutečňovaným programem.“64 Kupodivu přímo v Rudém právu byla zmínka, 

                                                           
60 Jiří MAŠÍN: Giacomo Manzú. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 8. 5. 1966-20. 6. 1966, Praha 

1966, nepag. 
61 Jiří ŠMÍD (rec): Klasik moderního sochařství, in: Rudé právo, roč. 46, č. 135, 18. 5. 1966, 2. 
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63 Anna MASARYKOVÁ: Marc Chagal. Grafické dílo 1922-1962, Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, 3. 7. 1966-29. 8. 1966, Praha 1966, nepag. 
64 ml (rec): Chagallova grafika, in: Literární noviny XV, č. 29, 9. 7. 1966, 5. 
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že díky nové linii kulturní politiky je možné pořádat takovéto výstavy kvalitního mezinárodního 

umění a toto umění konfrontovat s tvorbou českých umělců.65 Tato výstava byla komentována 

i v zahraničním tisku. Podle výstřižků Františka Doležala byla zmínka o výstavě v pařížském 

L´Humanité. Deník Práce nazval výstavu „…jedním z vrcholů letošní pražské výstavní 

sezony…“66 

 

Le Corbusier, 11. 9. 1966-17. 10. 1966 

       Pod záštitou Ministerstva školství ČSSR uspořádal Český svaz výtvarných umělců a Art 

centrum Praha ve spolupráci s La Fondacion Le Corbusier ojedinělou výstavu o životě a díle 

Le Corbusiera. Výstava byla sjednána ještě za života Le Corbusiera. Konala se v Galerii 

Vincence Kramáře od 11. 9. 1966 do 17. 10. 1966 a poté se přesunula do Slovenské národní 

galerie v Bratislavě. Výstava měla ohromný úspěch. K jejímu úspěchu přispěl i pěkný, bohatě 

fotografiemi vybavený katalog s texty Jaroslava Vaculíka a Bohuslava Fukse. Byly vystaveny 

autorovy obrazy a sochy, dále tapisérie a fotografie jeho realizovaných i nerealizovaných 

staveb, stavební dokumentace v takovém rozsahu, že se výstava musela rozdělit na dvě části. 

Druhá se konala v téže galerii od 9. 11.-30. 11. 1969. K této výstavě se již další katalog 

nevydával. 

       Určitou zajímavostí výstavy byly vystavené obrazy a sochy. Le Corbusiera zná veřejnost 

spíše jako architekta. Maloval především pro sebe nebo pro stavby, které sám navrhoval. Jeho 

puristická, malířská tvorba, připomínající analytický kubismus se zintenzívnila ke konci jeho 

života. Jeho obrazy nám připomínají jeho architekturu a naopak. Většinou však jeho díla jsou 

„gesamtkunstwerk“. Výstava v Praze byla jeho posmrtnou výstavou. Le Corbusier prohlašoval, 

že dům je vlastně stroj na bydlení. Dokladem toho prohlášení je i to, že např. vytvořil v Cap 

Martin společně s architekturou ve vzájemné jednotě také nástěnné malby. Jedinými 

realizovanými projekty pro Československo byly návrhy Baťových prodejen z roku 1936 a 

židle pro firmu Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Ostatní práce jako například regulační plán 
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Zlína se neuskutečnily.67 Otakar Nový v Kulturní tvorbě uvedl: „Vernisáž se stala panychidou 

architektů a výtvarných umělců Československa za jejich velkého učitele a druha.“68 

 

André Masson: Obrazy a kresby 1924-1966, 14. 5. 1967-25. 6. 1967 

       Předmluvu katalogu k výstavě malíře André Massona napsal Daniel-Henry Kahnweiler, 

který se s umělcem osobně znal. Tato výstava zahrnovala malířskou tvorbu z let 1924-1966. 

Prezentováno bylo 29 olejomaleb a 30 kreseb. Kahnweiler v úvodu katalogu uvedl, že v tvorbě 

Massona si musíme neustále připomínat a mít na zřeteli jeho válečné útrapy a zkušenosti. Bez 

této souvislosti se nedá jeho tvorba pochopit. Masson se vrátil v roce 1918 z 1. světové války 

po utrpěném těžkém zranění. Do této doby jeho umělecké dílo neznáme. V jeho poválečné 

tvorbě cítíme dozvuky kubismu a zájem o fauvismus. Ještě později vstupuje do jeho obrazů 

fantaskní prvek, který se v různých dílech projevuje různým způsobem. Vždy cítíme v obraze 

něco fantaskního a znepokojivého.69 V průběhu druhé poloviny 20. let se Masson setkává 

s celou řadou umělců, kteří mají blízko k surrealismu. Důležité pro umělcovu tvorbu bylo 

seznámení s Juanem Grisem. Massonova zátiší z těchto let mají hodně blízko ke kubismu. 

Například bych uvedl vystavený obraz s názvem Hrob na břehu moře z roku 1924. Koncem 20. 

let se objevují první erotické kresby, často se sadistickými motivy, jako např. ženy s provazy 

na rukou a nohou, s noži, nebo ženy uzavřené ve sklepě apod.70 

       Po rozpadu surrealistické skupiny v roce 1929 následují motivy jako krveprolití, mučení, 

smrt, které neustále bojují s erotikou, která jak se zdá jediná vzdoruje. V roce 1934 odchází 

Masson do Španělska, kde zůstává dva roky. Maluje býčí zápasy. Z této doby byly na výstavě 

k vidění obrazy s názvem Mythologická corrida z roku 1936 nebo kresba inkoustem s názvem 

Býk z roku 1936.71 

       Před 2. světovou válkou utíká Masson se svojí manželkou, která je židovského původu, do 

New Yorku. V Americe se ale cítí cizincem. Kahnweiler uvádí, že mu v jednom dopisu píše, 

že zde není šťasten, že nerozumí řeči. Přesto se tvorba Massona během jeho pobytu stala 

východiskem pro americké tašisty, pro tzv. Action Painting. Jak přiznává Jackson Pollock, byl 

                                                           
67 Jaroslav VACULÍK: Le Corbusier. Katalog výstavy Galerie Vincence kramáře v Praze, 11. 9. 1966-17. 11. 1966, 

Praha, 1966, nepag.  
68 Otakar NOVÝ (rec): Le Corbusier, in: Kulturní tvorba, 14. 10. 1966 
69 Daniel-Henry KAHNWEILER: Masson, obrazy a kresby 1924-1966. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, 14. 5. 1967-25. 6. 1967, Praha 1967, nepag. 
70 Ibidem. 
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to právě Masson, který se stal jeho vzorem. Do tohoto období se dá zařadit obraz vytvořený 

kombinovanou technikou pastelu a tuše s názvem Martinique z roku 1941. 

       Po válce se vrací zpět do Francie, kde nakonec zakotví v Provence. Zde se nejvíce projevil 

jeho animismus - zobrazování zvěře a vegetace. Poslední výtvarnou etapou je návrat 

k automatickému malování, které ho jako surrealistu vždy lákalo, ale nikdy mu nepodlehl. 

Massonovi se jevilo automatické malování jako technicky nemožné. Spíše se snaží zobrazovat 

předměty i v bezpředmětném abstraktním obrazu. Štětcem do abstraktní malby ryje či kreslí a 

maluje konkrétní předměty. Obrazy z tohoto období byly na výstavě zastoupeny nejhojněji. Za 

všechny uvedu např. obraz Hýření z roku 1962 nebo Dvojice v zahradě z roku 1962-1963.72 

      Karel Miler ve stati ve Výtvarné práci ze dne 15. 6. 1967 pochválil expozici a katalog 

k výstavě, dále také výběr jednotlivých děl v souboru, která považoval za kvalitní.  

 

Georges Rouault: Miserere et La Guerre, 2. 7. 1967-3. 9. 1967 

       Dalším světově uznávaným francouzským umělcem, který vystavoval v Galerii Vincence 

Kramáře, byl Georges Rouault. Vystoupil s cyklem Miserere et La Guerre 1917-1927. Tento 

cyklus  je považován za těžiště a vrchol umělcovy tvorby. Inspirován je obavou z blížící se 

války, což je naprosto přirozená a podobná reakce jako u Massona a ostatních umělců této 

generace. Cyklus vznikal ve dvou uměleckých rovinách. Nejprve jako báseň a posléze byl 

převeden do výtvarné podoby. Tempo obou rovin však se výrazně lišilo. Básně vznikly již 

v roce 1914, ale kreslířské a rytecké práce trvaly až do roku 1927. Nutno dodat, že k vydání 

celého cyklu došlo až v roce 1947. 73 

       Celý cyklus Miserere byl v Galerii Vincence Kramáře vystaven na přelomu července a září 

1967. Jednalo se o 58 grafických prací, které Rouault připravil pro svého přítele a mecenáše 

nakladatele Amboroise Vollarda v celkovém počtu 450 výtisků. Cyklus se dělí na dvě části na 

Miserere a Guerre. Většina námětů pochází z období z let 1914-1918. Obrazy byly vystaveny 

společně s autorskými přípisy k jednotlivým dílům. Tyto přípisy jsou obsaženy i v katalogu 

k výstavě. Nejzajímavější byly desky s námětem Ježíše Krista posmívaného a bičovaného. 

V promyšleném cyklu nacházíme například i dámské portréty, např. grafika s názvem Dáma ze 

společnosti, Oproštěná žena, ale i veduty, např. dílo s názvem Ulička Osamělých, nebo Zapějte, 

                                                           
72 Ibidem. 
73 Hana VOLAVKOVÁ: Rouault-Miserere et La Guerre 1917-1927. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 
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jitřní, nový den se rodí, atd. Výstava byla silným zážitkem a podle pozdějších vyjádření českých 

umělců vystavujících také později v Galerii, je velmi ovlivnila v jejich práci (např. Mrkvičku, 

Horu).74 I tato výstava francouzského umění se setkala s pochvalnými komentáři. „Rouaultova 

výstava znamená jeden z vrcholů pražské výstavní sezony a patří proto pořadatelům i všem, kdo 

ji pro Prahu získali, skutečný dík.“75 

 

Marta Pan: Plovoucí plastiky a mobily 1947-1967, 12. 5. 1968-16. 6. 1968 

       Zajímavé srovnání práce českého sochaře Aloise Sopra a maďarské sochařky Marty Pan 

nabídla hned další výstava věnovaná právě této autorce. K porovnání bylo dvacet jedna soch a 

několik fotografií děl, která nebylo možno na místě prezentovat. [10] Marta Pan pracuje 

s širokým spektrem materiálů. Jejím oblíbeným materiálem je bronz, pálená hlína, dub a 

polystyren, který používá na plovoucí objekty. V Praze vystavila velmi známou plastiku zvanou 

Kyvadlo z roku 1957 nebo plastiku z aluminia z téhož roku. Při své práci vychází z přírody, 

kde čerpá inspiraci. Přírodu respektuje, ale nenapodobuje. Charakteristické jsou pro ni různá 

zobrazení důmyslné stavby rostlinných semínek a struktur listu stromů jako je ořech, kaštan 

apod. V tomto se trochu podobá české sochařce Haně Wichterlové, případně Bedřichu 

Stefanovi, ze zahraničních tvůrců Henry Moorovi. Její nejznámější dílo je Plovoucí plastika na 

rybníčku Muzea Kroeller v Holandsku. Ta byla ve výstavní síni vystavena pouze na 

fotografiích.76 

 

Jean Bazaine: Obrazy a kresby, 24. 11. 1968-5. 1. 1969 

       Výstavou akvarelů, kreseb a grafiky z let 1964-1968 se v Galerii Vincence Kramáře 

představil jeden ze zakladatelů poválečné generace francouzských malířů věnujících se 

abstraktnímu umění Jean Bazaine. Malíř v Praze vystavil přes šedesát děl z posledního období. 

[11] V jeho tvorbě je patrný vliv, který na něho měli malíři Cézanne a Bonnard. Kompozice 

obrazů je většinou podle Cézannova vzoru uspořádána geometricky.  Nejvýraznější je to u 

obrazu s názvem Moře v létě a Moře z roku 1967. Bonnard, byť starší, se stal později jeho 

přítelem. Bazaine si z tohoto přátelství odnesl zkušenost ovlivnění malířského projevu 

                                                           
74 Ibidem. 
75 Jiří ŠMÍD (rec): Rouaultova výstava, in: Rudé právo, 21. 7. 1967. 
76 Ludmila VACHTOVÁ: Marta Pan. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 11. 5. 1968-16. 6. 1968 
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vzdušností, které on sám říká přírodní koupel.77 Základ díla je dotvářen časem, pamětí, 

vzpomínkou, přírodou, prostorem a světlem. Bazaine sám tvrdil, že hledá ztracenou přírodu. 

Hledá jí ve svém díle, které často pojmenovává po přírodních úkazech, jako např. moře, přístav 

skály, rackové apod.78   

 

James Guitet: Obrazy a grafika, 17. 4. 1969-18. 5. 1969 

       Ludmila Vachtová napsala k této výstavě úvodní slovo. Uvedla, že James Guitet se 

zviditelnil v rámci pařížské školy v padesátých letech tvorbou ve stylu „lyrické abstrakce“. 

Odlišoval se od ostatních svojí rozvahou, neokázalostí a klidem. Tato jeho umělecká poloha 

nejvíce vyniká v grafických listech, ve kterých se věnuje zásadnímu tématu - přírodě. Ohni, 

vodě, zemi a vzduchu. Jeho tvorba vychází mentálně ze stejných východisek jako třeba u Jiřího 

Johna. Svá díla přijel umělec do Prahy osobně představit. [12] 

       Působivé jsou texturní kresby, mikropohled a obyčejnost témat. Díla byla zapůjčena 

z pařížské galerie Arnaut. Ludmila Vachtová nazvala Jamese Guitet největším venkovanem 

pařížské školy, protože „…zná chuť země a asi ví své o paměti kamenů…“79 Jana Wittlichová 

označila tvorbu tohoto umělce takto: „Guitetovy obrazy a grafiky nás přivádějí k tomu proudu 

moderní malby, který bývá nazýván lyrickou abstrakcí. Vycházejí především ze zážitku přírody 

a jejích živelných dějů, ze struktury krajiny i jejích jednotlivin.“ 80 

 

Picasso-Villers, 26. 6. 1969-17. 8. 1969 

       Galerii Vincence Kramáře představila album Diurnes, které je velkým uměleckým 

počinem fotografa André Villerse. Je to album 30 dekupáží, na kterých spolupracovali právě 

fotograf André Villers, dále básník Jacques Prévert a malíř Pablo Picasso. Jednalo se o album 

fotografií o stejném rozměru 30 x 40 cm s různými náměty (např. Žena s koněm, Manželka jaká 

je, Hluk, Midas atd.). Přes tyto fotografie jsou technikou dekupáže přelepeny papírové 

vystřihovánky a celé to bylo doprovázeno poetickým textem vztahujícím se k námětu.81 

                                                           
77 Jean-Dominique REY: Jean Bazaine: Obrazy a kresby. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 24. 
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Praha 1969, nepag. 



38 

Charles Lapique, 4. 10. 1970-24. 10. 1970 

       Francouzský malíř, jehož vystavené dílo bylo zapůjčeno do Galerie Vincence Kramáře 

velkými příznivci malíře panem Nathanem a Scharfem, majiteli  Neue Galerie Curych, vystavil 

své olejomalby, kvaše, kresby grafiku, ale také 5 tapisérií. Charles Lapique je dalším z pařížské 

školy, kde společně ve 40. letech působil s Jeanem Bazaine a Maurice Estevem. Jeho dílu je 

nejpříznačnější barevnost fauvistů s formálními odvolávkami na rokoko. Jeho obrazy jsou až 

futuristicky pohyblivé. O tom nás přesvědčuje např. v obraze Mrtvá laguna roku 1955 a 

v dalších jeho krajinomalbách.82 
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2.1.1 Výstavy národních škol zahraničního umění 

 

Krajina v díle arménských malířů, 20. 10. 1966-6. 11. 1966 

       Určitou úlitbou tehdejšímu režimu byla výstava s názvem Krajina v díle arménských 

malířů, kterou uspořádal v rámci dnů Arménské sovětské socialistické republiky a úvodní slovo 

napsal Dušan Konečný. Vystaveno bylo 82 krajinomaleb od 33 arménských umělců, kteří 

zobrazili krásu přírody Sovětského svazu. Už z úvodního slova k výstavě je patrné, že text je 

pojat velmi politicky, tendenčně, k oslavě Sovětského svazu a jeho umělců.83 Nicméně se 

objevily v tisku i kritické hlasy. Předmětem kritiky byla absence příkladů tvorby nejmladší 

současné generace.84 

 

Malíři, sochaři, grafici Socialistické republiky Slovenie, 11. 8. 1968-10. 11. 1968 

       V roce 1965 uzavřela Galerie Vincence Kramáře s jugoslávskými uměleckými svazy 

dohodu o vzájemné spolupráci a výměně výstav. První výsledek této spolupráce je výstava 

slovinských umělců. V dalších letech budou výstavy jugoslávských umělců přibývat. František 

Doležal byl na jedné ze svých zahraničních stáží také v Jugoslávii a měl tudíž tradičně k tomuto 

umění blízko.85 

       Právě ve dnech návštěvy prezidenta Jugoslávie J. B. Tita v Československu se sešli čeští a 

slovenští umělci k besedě a přehlídce současné tvorby se svými kolegy ze Slovinska. Přes 30 

umělců ze Slovinska představil Ivan Sedej v úvodu katalogu české veřejnosti, pro kterou byli 

tito umělci a jejich tvorba neznámým pojmem. Jediným známějším vystavovaným autorem byl 

Stane Kregar, který absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze.86 V Praze vystavil dvě 

díla olejomalbu s názvem Euridika z roku 1960 a obraz s názvem Vítězství tyranů z roku 1965.87 
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Jugoslávské naivní umění: 26. 11. 1969- 6. 1. 1970 

       Jedna z dalších výstav naplňující heslo vzájemné mezinárodní výměny umění se po delší 

době uskutečnila opět v Galerii Vincence Kramáře. Byla v pořadí třetí, po výstavě Krajina v díle 

arménských malířů z roku 1966 a po výstavě malířů ze Slovinska z roku 1968. Předmluvu 

napsal František Doležal. V ní pak představil kořeny a specifický vývoj naivního umění 

Jugoslávie od počátku 30. let až po otázku hledání nových uměleckých forem současnosti. 

Zároveň stručně představil některé z 23 vystavovaných umělců, připomenul existenci různých 

uměleckých škol, spolků a seskupení. Vyzdvihl zejména práce Ivana Generaliče a Ivana 

Večenaje.88  

 

Výtvarní umělci SFR Jugoslávie, 12. 5. 1970-28. 6. 1970 

       Po jugoslávském naivním umění byla v Praze prezentována také umělecká tvorba 

chorvatských malířů, která v rámci ostatních republik Jugoslávie zaujímá čelní postavení. 

Největšího rozkvětu dosáhlo chorvatské umění po roce 1945 ve svém přirozeném centru 

Záhřebu. Tady se etablovaly nové umělecké skupiny jako například Exat 51 se členy Srncem, 

Kristlem, architektem Bernardi aj. Další linií, nikoli tolik avantgardní, byla sociální skupina 

v čele s Krste Hegedušičem. Zajímavými exponáty překvapil Čechy známý sochař Ivan 

Meštrovič.89 

 

Soudobé umění z Rakouska, 18. 3. 1971-18. 4. 1971 

       V Praze v Galerii Vincence Kramáře vystavovalo v rámci kulturní dohody s rakouským 

velvyslanectvím 15 umělců současné generace pohybujících se v okruhu galerie v 

Griechenbeislu ve Vídni. Předmluvu ke katalogu napsal Kristian Sotriffer. Zmínil se o potížích 

soudobého výstavnictví ve Vídni, když uvedl, že opera, koncertní činnost a činohra je cíleně 

státem upřednostňována před výtvarným uměním. Své práce v Praze vystavil například Josef 

Bauer, Otto Eder, Karl Rantl a další.90 Určitou zajímavostí bylo, že katalog nepřipravoval 

Vladimír Rocman, ale významný český umělec, malíř a sochař, žák Františka Tichého Zbyněk 

                                                           
88 František DOLEŽAL: Jugoslávské naivní umění. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 26. 11. 

1969-6. 1. 1970, Praha 1969, nepag. 
89 Ibidem. 
90 Kristian SOTRIFFER: Soudobé rakouské umění. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 18. 3. 1971-

18. 4. 1971, Vídeň 1971, nepag. 



41 

Sekal, který byl v tu dobu v emigraci ve Vídni. Zbyněk Sekal se zhostil nejenom grafické 

úpravy katalogu, ale i překladu předmluvy katalogu. 

 

Současné umění Bosny a Hercegoviny, 14. 9. 1971-17. 10. 1971 

       Tato výstava se uskutečnila v rámci spolupráce mezi muzei a galeriemi Jugoslávie a 

Československa v návaznosti na výstavu České sochařství 20. století konanou v Sarajevu 

v lednu 1971 v Galerii Vincence Kramáře za spolupráce Národní galerie. Úvod katalogu napsal 

Azra Begič, katalog graficky pojednal výtvarník Libor Fára. Vladimír Rocman již nadále 

nespolupracoval s galerií. Výstava byla velmi rozsáhlá, vystavovalo zde čtyřicet mladých 

současných jugoslávských umělců v oboru malířství, kresby, grafiky a sochařství. V úvodu 

katalogu kurátor výstavy především poděkoval za to, že Češi přijali na přelomu 19. a 20. století 

na svou Akademii umělce z Bosny a Hercegoviny (Milivoj Uzelac, Jovan Bijelič, Pero Popovič 

a další) a spolupodíleli se tak na formování této národní výtvarné kultury.91 

 

Dárci lidické galerii, 26. 10. 1971-21. 11. 1971 

       Tato velmi zajímavá výstava představila práce 34 západoberlínských umělců. Tito umělci 

věnovali svá díla, a bylo jich skoro 130, galerii obce Lidice jako připomínku míru a solidarity 

mezi národy. Manifestovali tím společně odpor proti válce a utrpení. Vystavená díla nespojuje 

žádný formální jednotící výraz, ale spíše humanistické přesvědčení. Jedná se o díla různorodá, 

obrazy, kresby, sochy. Zastoupen je expresionismus, surrealismus, pop art a jiné směry.92 

 

 

2. 2 Výstavy retrospektivního umění 

       Galerie Vincence Kramáře nepřestávala pamatovat v plánu svých výstav na zakladatele 

našeho moderního umění, na zakladatele kubismu, surrealismu a dalších uměleckých směrů. 

Výstavy se nevěnovaly pouze malířům a sochařům, ale také fotografovi, scénografovi, 
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architektovi a také spolupracovníkům humoristického časopisu Trn apod. Nezapomínalo se na 

zakladatele kubismu, aby bylo průběžně připomínáno jméno a odkaz Vincence Kramáře. Jméno 

Vincence Kramáře je vlastně částí výstavního programu galerie. Uvážlivým a vypointovaným 

střídáním souborů vystaveného domácí a zahraničního umění, s pohledem do dílen výtvarníků 

kolem galerií sdružených, si galerie vysloužila pochvalu nejen za zahraniční výstavy.  

 

Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944, 14. 2. 1965-17. 3. 1965 

       Výstava fotografa Jaromíra Funkeho vrátila návštěvníky galerie z doby rozvinutého 

socialistického realismu zpět do období první republiky, do období moderny. Jaromír Funke, 

který zemřel v roce 1944, byl pevnou součástí kulturního dění ve dvacátých a třicátých letech. 

Stál v čele skupiny fotografů v období mezi dvěma válkami. Lubomír Linhart v úvodním textu 

katalogu spatřuje vývoj umělecké tvorby Funkeho v linii od piktorialismu ve dvacátých letech 

až k nové věcnosti. Vidí vývoj od hledání tvarové krásy k syntetické emocionální fotografii. 

Zjednodušeně řečeno vývoj od předmětného zobrazování věcí a jevů k zobrazování jevů a věcí 

v jejich skrytém obsahu.93 Na výstavě se vystavilo 52 fotografií. [13] Jednalo se o portréty Karla 

Teigeho, Františka Tichého, Františka Halase, dále byly vystaveny fotografie krajin 

v regionálních cyklech (Louny, Kolín, Kutná Hora) a různé kompozice z let 1927-9. 

 

Georges Kars, 21. 3. 1965-21. 4. 1965 

       Ve dnech 21. 3. 1965-21. 4. 1965 se v Galerii Vincence Kramáře konala výstava Georgese 

Karse. Vystaveno bylo celkem 43 děl. Úvod ke katalogu napsal doc. Antonín Friedl. V katalogu 

uvedl, že se jedná po třiceti letech o soubornou výstavu umělce. [14] Umělce, který studoval 

v Mnichově, poté ve Španělsku a Paříži. Vystavený soubor prací z předválečného období 

pocházel především z veřejných sbírek a ze sbírky Velvarské galerie, který věnovala Nora 

Karsová. Zajímavým exponátem byl obraz Balení citronů na Mallorce z roku 1912 o 

mimořádné velikosti 130 x 180 cm. Je to jeden ze tří obrazů, kde si autor vyzkoušel experiment 

s formou, rozloženého prostoru viděného ze všech pohledových rovin.94 

                                                           
93 Lubomír LINHART: Jaromír Funke: Fotografie z let 1924-1944. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, 14. 2. 1965-17. 3. 1965, Praha 1965, nepag. 
94 Antonín FRIEDL: George Kars 1880-1945. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 21. 3-21. 4. 

1965, Praha 1965, nepag.  
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Karel Teige: Surrealistické koláže 1935-1951, 27. 3. 1966-27. 4. 1966 

       Podtitulek této výstavy zní Výbor 91 koláží z let 1935-1951. Vystaveno tedy bylo celkem 

91 prací z celkových 374. Seznam všech koláží s číslem, případně s názvy a rozměry koláží je 

součástí katalogu k výstavě.  Zajímavostí také je, že katalog obsahuje průvodní text Vratislava 

Effenbergera, který je nejdelší ze všech katalogových textů vydaných Galerií Vincence 

Kramáře do roku 1972. Je to spíše malá monografie Karla Teigeho. V. Effenberger se také 

postaral o výběr prací a přípravu výstavy. Sbírka pochází z řad soukromých vlastníků a ze 

sbírky Domu umění města Brna. Katalog, dnes velice ceněný mezi sběrateli, navrhla společně 

s pozvánkou na vernisáž Clara Istlerová. 

       Effenberger shrnul celé Teigeho dílo od prvních koláží z 20. let až do roku 1951, kdy 

umělec umírá. První fázi nazval jako obrazové básně, což byly první fotomontáže vzniklé ještě 

pod dojmem poetismu, ve kterých slučoval slova a fotografie do jednoho celku. Obrazové básně 

se postupně transformovaly ve formě knižních přebalů v tzv. typografickou poezii. Jednalo se 

o typografické kompozice, které se následně proměňovaly v fotomontážní kompozice. 

Surrealistické koláže se stávají obrazovým deníkem osobnosti K. Teigeho, jeho myšlení a jeho 

zaujetí pro konkrétní činnost. Můžeme v nich spatřit období, kdy se zabýval funkcionalistickou 

architekturou nebo malíři Chiricem, Ernstem, Magrittem, Zrzavým, Štýrským, případně 

zájmem o erotismus. „Až bude Teigeovo dílo zveřejněno v celém rozsahu, tak z něho bude 

patrné, jak důmyslný systém rozvíjel v přístupu k umění“, míní Vratislav Effenberger.95 V době 

konání výstavy znalo totiž celé Teigeovo dílo jen několik nejbližších přátel.  Na tuto skutečnost 

reagovala tehdejší recenze ve Svobodném slovu. „Iniciativní Galerii Vincence Kramáře 

v Dejvicích patří zásluha o to, že u nás první po patnácti letech mlčení představuje veřejnosti 

část díla vůdčí osobnosti naší umělecké avantgardy třicátých let.“ 96 O výstavě tehdy psaly i 

další deníky, např. Lidová demokracie, Práce, Mladý svět a další. 

 

Bohumil Kubišta, 8. 1. 1967-14. 2. 1967 

       Hned v úvodu Nového roku 1967 se Galerie Vincence Kramáře prezentovala výstavou 

Bohumila Kubišty. Důvodem vzniku této výstavy byl, podle slov malířova bratra historika 

umění doc. F. Kubišty, znovuobjevený zájem české veřejnosti o secesi, o tvorbu, ze které 

                                                           
95 Vratislav EFFENBERGER: Karel Teige. Surrealistické koláže 1935-1951. Katalog výstavy Galerie Vincence 

Kramáře v Praze, 27. 3. 1966-27. 4. 1966, Praha 1966, nepag. 
96 Kr (rec): Karel Teige. Surrealistické obrazy 1935-1951, in: Svobodné slovo, 29. 3. 1966. 
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vyrostlo Kubištovo dílo a konfrontace českého a francouzského kubismu na výstavě v Paříži. 

Na výstavě bylo možné spatřit jeho raná díla sestrojená za pomoci geometricko-matematické 

metody. Kubištův racionální přístup vyvěrá z jeho děl, nejvíce z vystavených studií (studie k sv. 

Šebestiánovi z roku 1911, studie k obrazu Jana Zrzavého).97  

       Lidová demokracie výstavu přivítala jménem nové generace, která dosud neměla možnost 

vidět Kubištovo dílo ve větším souboru.98 

 

Bedřich Feuerstein: Architektura, scénické návrhy, obrazy, 17. 9. 1967-15. 10. 1967 

       Další výstavou, která se zabývá architekturou, se stala po Le Corbusierovi, výstava českého 

architekta a malíře Bedřicha Feuersteina. V Galerii Vincence Kramáře bylo vystaveno jeho dílo 

architektonické v podobě fotografií realizovaných staveb, projektů, ideových návrhů. Dále bylo 

k vidění jeho umění kreslířské a malířské, ale také 10 návrhů užitého umění, např. návrhy na 

plakáty a obálky knih. Nejpočetněji bylo zastoupeno jeho nejzávažnější dílo scénáristické. 

Jednalo se asi o 60 scénických návrhů k různým divadelním hrám.99 

       K nejzajímavějším exponátům bezesporu patřily návrhy projektů a maket architektury pro 

Japonsko a Sovětský svaz, např. Dům kultury v Sendai z roku 1929 nebo realizovaná kolonie 

rodinných domů pro úřednictvo v Jokohamě z roku 1926-7. Rovněž zaujme svojí 

monumentalitou maketa a plány na mezinárodní ústřední nemocnici Svatého Lukáše v Tokiu 

z roku 1929. Svoje zkušenosti poté zúročil při přípravě sanatoria v Táboře a Vyšných Hágách 

na Slovensku.100  

       Bedřich Feuerstein byl celý život věrný divadlu. Jeho spolupráce s divadlem začala již 

v roce 1921 v Paříži pro švédský balet, pro který pracovali i Bonnard, Leger a další. Feuerstein 

dělal tehdy návrh plakátů ke všem vystoupením. Již tehdy spolupracoval s Národním divadlem. 

Vyhotovil návrhy scén pro Čapkovo RUR nebo pro představení Zdravý nemocný. Návrhy 

plakátů pro švédský balet vystaveny nebyly, ale akvarelové scénické návrhy k divadelnímu 

představení RUR a Zdravému nemocnému byly na výstavě prezentovány. Autor vytvářel 

scénické výpravy až do předčasného konce svého života. V očích české laické veřejnosti je také 

                                                           
97 František KUBIŠTA: Kubišta. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 28. 1. 1967-14. 2. 1967, Praha 

1967, nepag. 
98 žK (rec): Bohumil Kubišta, in: Lidová demokracie, č. 52, 11. 1.1967, 4. 
99 Anna MASARYKOVÁ: Bedřich Feuerstein-Architektura, scénické návrhy, obrazy. Katalog výstavy Galerie 

Vincence Kramáře v Praze, 19. 9. 1967-10. 10. 1967, Praha 1967, nepag 
100 Ibidem. 
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možná více vnímám jako scénograf, než architekt a malíř. Výstava možná přesvědčila mnohé 

o tom, že toto vnímání je neúplné.101 

 

Emil Filla: Zátiší 1911-1951, 7. 1. 1968-18. 2. 1968 

       Počátkem roku 1968 odstartovala již druhá velmi významná výstava Fillových zátiší z let 

1911-1951, kterou se podařilo zorganizovat Čestmíru Berkovi. Tento znalec Fillova díla do 

katalogu výstavy uvedl: „Genese a dějiny Fillova zátiší jsou dějinami oživování v nové, naší, 

současné podobě tří základních tvárných kmenů naší české národní malby: prostorového, 

plastického a barevně haptického slohu Purkyně, barevně senzuálního, spontánně 

koloristického slohu Navrátilova a plasticko-lineárního, uměřeného, klasického slohu 

Mánesova.“102 

       Tento vztah vývoje tvorby Fillových zátiší k jednotlivým vyjmenovaným malířským 

vzorům se kurátor výstavy pokusil objasnit v obsáhlé předmluvě výstavy a doložit na 65 

vystavených dílech. Zpočátku se Filla vyrovnává s národními tradicemi a kořeny, které právě 

spatřuje v díle Purkyně, všímá si ryze českého zájmu o zátiší, které je založené na české 

mentalitě a realistickému zájmu o svět a jeho věcnost. Tomu odpovídají raná zátiší např. 

vystavený olej s názvem Zátiší s mapou z roku 1914 nebo Láhev, sklenice a dýmka z roku 1911, 

případně obraz s názvem Skleničky z roku 1914 a další. Ve dvacátých letech ho zaujme Josef 

Navrátil koloristickým cítěním a barevnou senzuálností, která se také ihned projeví ve Fillově 

tvorbě. Sem bych zařadil např. oleje s názvy Zátiší věnované Hanince z roku 1923 a Zátiší 

s mandolínou a klarinetem z roku 1929 a další. Ve třicátých letech nastává opět zlom v jeho 

obrazovém podání zátiší. Začíná období tzv. bílých zátiší, revokující klasický, plasticko-

lineární Mánesův styl. Toto období reprezentuje např. olejomalba s názvem Bílé zátiší nebo 

Kytara, klarinet a podnos s ovocem z roku 1929. Fillu téma zátiší, stejně tak jako krajinomalba 

provázela celý život. 103 

  

                                                           
101 Ibidem. 
102 Čestmír BERKA: Filla. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 7. 1. 1968-18. 2. 1968, Praha 1968, 

nepag. 
103 Ibidem. 
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České umění začátku 20. let k padesátiletému výročí republiky, 24. 10. 1968-22. 9. 1968 

      České umění ze začátku 20. let dostalo prostor v Galerii Vincence Kramáře na přelomu října 

a listopadu 1968. Opět zde byla zastoupena celá plejáda různorodých umělců, které 

sjednocovalo jen jediné hledisko, obrazy vyhotovené po 1. světové válce, přesněji kolem roku 

1920. Komisařka výstavy Marie Hovorková tento fakt ani nepopírala, jen konstatovala, že po 

1. světové válce nabyl na významu opět zájem o sociální problematiku, o proletariát, venkovské 

práce bídy a smutku, např. v díle Gutfreunda (sousoší Průmysl), Bedřicha Piskače (obraz 

Pradlena z roku 1921), Rudolfa Kremličky (obraz Myčky z roku 1919).[15] Vystavovali také 

malíři ze skupiny HO-HO-KO-KO, tedy malíři Holý, Holan, Kotík a sochař Kotrba. 

Vystavovali i malíři z generace Osmy (Procházka, Filla). 104   

 

Obrazy, kresby a grafiky Václava Špály z let 1911 - 1923, 9. 1. 1969 - 16. 2. 1969 

       Dalším význačným českým umělcem, kterého si Galerie Vincence Kramáře zvolila, byl 

malíř Václav Špála a jeho dílo v letech 1913-1923. Obrazy z roku 1913 jsou důkazem toho, jak 

specificky česky pojal kubismus. Je to spíše syntéza fauvismu a kubismu, ke kterému přistupuje 

silné zjednodušení obou směrů. Z barevného fauvistického světa přejímá pouze červenou a 

modrou barvu, která vyjadřuje základní přírodní živly - zemi, vodu, vzduch oheň. Z kubismu 

přejímá zejména smysl pro rytmus a členění obrazové plochy. Takovými díly jsou např. obraz 

s názvem Z Dalmácie z roku 1913 a Křivoklát z roku 1915. Zdůraznění a zjednodušení 

kompozice a rytmu je viditelné v obraze Píseň venkova z roku 1915. Čestmír Berka v úvodu 

katalogu uvedl, že zjednodušením námětu se dostává Špála až k pramenům českého lidového 

výtvarného umění, k českým malbám na talířích, džbánech, k malbě na skle apod.105 [16]   

        „Obrazy tohoto Špálova období nejsou hojné, o to větší je však jejich závažnost, a proto 

patří skutečný dík pořadatelům výstavy, že se nezalekli námahy, spojené se stopováním a 

vypůjčováním těchto děl, jež se do Prahy dostala převážně ze soukromých výpůjček a 

z mimopražských galerií.“ 106 Tak by se dala nazvat nejvýstižnější charakteristika výstavy. 

 

                                                           
104 Marie HOVORKOVÁ: České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky. Katalog výstavy Galerie 

Vincence Kramáře v Praze, 24. 10. 1968-17. 11. 1968, Praha 1968, nepag. 
105 Čestmír BERKA: Obrazy, kresby a grafiky Václava Špály z let 1911-1923. Katalog výstavy Galerie Vincence 

Kramáře v Praze, 9. 1. 1969-16. 2. 1969, Praha 1969, nepag. 
106 b (rec): Václav Špála, in: Zemědělské noviny, 4. 2. 1969. 
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František Tichý: Francouzská léta 1930-1935, 22. 5. 1969 -22. 6. 1966 

       Posmrtnou výstavu připravili v galerii malíři Františku Tichému. Komisařem výstavy byl 

jeho přítel z francouzského období diplomat a také autor monografie o malíři Tichém Miloš 

Šafránek. Výstava, tak jako zmíněná monografie, byla zaměřená na francouzské (marseillské a 

pařížské) umělecké období malíře, tedy na léta 1930-1935. Součástí výstavy byl i kvaš s názvem 

Harmonikář z roku 1931, který Tichý sám nazval předělem v jeho malířské tvorbě. Zajímavým 

a zde vystaveným obrazem byla olejomalba větších rozměrů s názvem Kouzelník s kartami, na 

kterém začal pracovat již v roce 1934 v Paříži. Po návratu do Prahy na něm během války 

pracoval a ještě v roce 1952, a přesto zůstal tento obraz nedokončený. V Galerii Vincence 

Kramáře bylo vystaveno 73 děl řazených chronologicky od roku 1930 až do roku 1935. Jednalo 

se téměř o kompletní prezentaci celého jednoho období malířovy tvorby.107  

       Výstava byla hojně navštěvovaná. Recenze nešetřily chválou. Jana Wittlichová napsala: 

„Mýtus, kterým se postupem doby stalo dílo i osobnost Františka Tichého, je narušen 

zpřítomněním a přiblížením na dosah ruky.“108 

 

Český kubismus: K pátému výročí trvání galerie, 21. 9. 1969-2. 11. 1969 

       Touto výstavou navazuje Galerie Vincence Kramáře na zahajovací výstavu v roce 1964, 

ve které uvedla rané kubistické práce Picassa, Braquea, Deraina, Kubišty a Filly. Zároveň tato 

výstava vzdala hold Vincenci Kramářovi, prvnímu historikovi umění, který se zabýval 

kubismem a stal se jeho prvním teoretikem. Díky němu má pojem český kubismus zvuk i ve 

světě. Tato výstava byla vskutku manifestační, výrazná, zastoupena výtvarným uměním i 

uměním užitým. Nechyběly ani fotografie kubistické architektury. Celkem se do galerie vešlo 

přes 120 exponátů, z toho obrazů celkem 42 od všech známých umělců, kteří mají blízko ke 

kubismu, např. od Beneše, Čapka, Filly, Justitze, Kubína, Kubišty, Procházky, Špály. 

Vystavené byly také plastiky a sochy od Otty Gutfreunda, Emily Filly a Bohumila Kubišty. 

Nejvíce bylo zastoupeno v expozici užité umění a dotvářelo tak ráz výstavy. Od renomovaných 

autorů bylo možné vidět sklenice, porcelán, věšáky, nábytkové kusy, ale i fotodokumentace 

scénických výprav a fotografie kubistických architektur.109 

                                                           
107 Miloš ŠAFRÁNEK: František Tichý: Francouzská léta 1930-1935. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, 22. 5. 1969-22. 6. 1969, Praha 1969, nepag. 
108 jw (rec): Pařížská léta Františka Tichého, in: Lidová demokracie, 28. 5. 1969. 
109 Čestmír BERKA: Český kubismus. K pátému výročí trvání galerie. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, 21. 9. 1969-2. 11. 1969, Praha 1969, nepag. 
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František Tröster, 11. 1. 1970-22. 2. 1970 

       Začátkem nového roku uspořádala Galerie Vincence Kramáře posmrtnou výstavu českému 

scénografovi Františku Trösterovi, který byl komisařem výstavy Františkem Dvořákem 

považován po Vlastimilu Hofmanovi za nejznámějšího českého scénografa. Tomu také 

odpovídá počet domácích a zahraničních ocenění za jeho práci. Za úspěšného scénografa byl 

považován již za svého života, získal dokonce titul národního umělce. Jeho zručnost galerie 

doložila scénickými návrhy a fotografiemi realizovaných i nerealizovaných představení a 

výstavou několika kostýmních návrhů. Zastoupen byl několika představeními W. Shakespeara 

nebo ruskou klasikou (Gogol, Čechov).110 „Dokumenty vybrané se zasvěcenou znalostí 

umělcova díla, tvoří soubor plně postihující jeho polohu a význam.“, tak výstavu pochválila 

Jana Wittlichová.111 

 

Avantgarda Trnu, 10. 1. 1971-14. 2. 1971 

       Zajímavým výstavním počinem byla výstava několika umělců, kteří kdysi spolupracovali 

s humoristickým časopisem Trn. Předmluvu ke katalogu obstaral bývalý zakladatel, redaktor a 

majitel časopisu Zdeno Ančík. Trn vycházel od roku 1921 do roku 1932, kdy z ekonomických 

důvodů zanikl. Jako ilustrátoři a výtvarní přispěvatelé redakce se vystřídali různí umělci. Mezi 

nimi nechyběli František Tichý, Franta Bidlo, Jan Bauch, E. A. Longen, František Muzika, 

Zdeněk Rykr, Vojtěch Tittelbach a další. Jejich kreslené vtipy tvořily kostru výstavy. V 

publikovaných pracích Františka Tichého se jednalo o práce před jeho odjezdem do Francie.112 

 

Otakar Mrkvička, 18. 2. 1971-14. 3. 1971 

       Výstava byla věnována malbám, kresbám, ilustracím a scénografickým návrhům 

významné postavě naší avantgardy. Výstava se věnovala dvěma desetiletím práce autora mezi 

světovými válkami. 

  

                                                           
110 František DVOŘÁK: František Tröster. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 11. 1. 1970-22. 2. 

1970, Praha 1970, nepag. 
111 jw (rec): František Tröster, in: Lidová demokracie, 17. 12. 1970 
112 Zdeno ANČÍK: Avantgarda Trnu. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 10. 1. 1971-14. 2. 1971, 

Praha 1971, nepag. 
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2.3. Výstavy současného umění 

 

Neznámý František Hudeček, 10. 1. 1965-8. 2. 1965 

       Třetí velmi důležitá výstava s názvem „Neznámý František Hudeček“, probíhala od 10. 1. 

1965 do 8. 2. 1965. [17] Úvodní slovo napsala Eva Petrová. Bylo vystaveno celkem 73 děl 

umělce.113 

       V úvodu katalogu uvedla Petrová k Františku Hudečkovi, že se nám stal synonymem 

představy Nočního chodce. Tento námět byl na výstavě hojně zastoupen. Zvláštní hudečkovská 

poetika z raných čtyřicátých let, jež zrodila tato nokturna, byla právě stěžejním výstavním 

artiklem galerie. Jinak se dá říct, že výstava byla průřezem činnosti malíře od roku 1931, kdy 

vystavil například olejomalby s názvem Do prostoru I a II, kvaš Pomník aj. až k poslední práci 

s názvem Noční chodec z roku 1964. Eva Petrová uvedla: „Hudečkův cyklus Nočních chodců 

je básnickou esencí nového pocitu. K poezii a fantazii se pojí romantická filozofie prostoru, 

kosmické dění, průnik světla tmou, vřazení postavy do geometrie sfér. V průsečíku sil je člověk 

osamocený a smutný. Lidská postava je zavěšena na paprscích městských světel vpletena do 

stínů a trolejí nočních tramvají. Tato díla jsou malá blues.“114 

       Na výstavě se představilo i první dílo Hudečka, kterým se prezentoval na výstavě Sdružení 

výtvarníků. Jedná se o obraz s názvem Laokoon z roku 1932. Obraz zkroucených fantaskních 

šlahounů organické a vegetabilní povahy. Vystavené práce z prvních let jsou značně rozdílné 

z pohledu rozmanitosti nápadů, plynoucích z umělcovy povahy a vyjadřovacích schopností. 

Tato díla z třicátých let hodně vypovídají o jeho inklinaci k surrealismu. Hudeček se však nikdy 

nestal členem surrealistické skupiny. Vadila mu určitá sektářská nevraživost proti všemu 

konvenčnímu a oficiálnímu. To odporovalo jeho venkovské, samorostlé povaze, kdy si dokázal, 

dělat legraci jak z ostatních, tak hlavně ze sebe. Na vystavených obrazech (Vesnice v noci) 

z této doby můžeme pozorovat i zvláštní techniku stírání barev, kterou vznikají měňavé povrchy 

a plísně. Tak jako ostatní surrealisté hledá nové umělecké výrazy a materiály. Pozoruje 

skupenství škrobových papírů, ve kterých se jakoby náhodou zjevují lidé a zvířata. Vytvořil 

                                                           
113 Eva PETROVÁ: Neznámý František Hudeček, Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře. 10. 1. 1965 - 8. 2. 

1965, Praha, 1965, nepag. 
114 Ibidem. 
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třeba hadrový reliéf s názvem Sokrates a Faidros čili O kráse z roku 1934. Je to jeho provokace 

klasické krásy.115 

       Období těsně před 2. světovou válkou a válečné období bylo prezentováno několika obrazy. 

Z předválečného období jsou to obrazy Těžká chvíle a Válka z roku 1938 a Španělsko 1939 

nebo nevelká malba 15. březen 1939.116 

       Období války František Hudeček ve své tvorbě přímo nereflektoval. Z pozice surrealismu 

se postupně přesunul do „světa, ve kterém žijeme“, jak toto období nazval Jindřich Chalupecký, 

který formoval program Skupiny 42. Na výstavě bylo toto období zastoupeno mnoha obrazy, 

např. obrazy s názvem Sládka na Julisce z roku 1940, Ulice, Křižovatka, Město apod. Obrazy 

z posledních let zastoupené na výstavě směřují spíše ke geometrickému řádu, zabývající se 

spektrálním rozpadem světla a světelnými harmoniemi, např. obraz nazvaný Světlo z roku 

1964.117 

 

Lev Šimák: Pohledy na východ, 25. 4. 1965-24. 5. 1965 

       Malíř Lev Šimák vystavil v Galerii Vincence Kramáře následně celkem 54 prací, a to 

zejména v technice olejomalby, akvarelu, kresby a leptu. Úvod do katalogu napsal Karel 

Konrád. Zajímavostí této výstavy bylo to, že se jednalo o vystavení Šimákových obrazů z roku 

1932-1934, které nebyly nikdy vystavené, protože v době jejich vzniku je Umělecká beseda 

odmítla vystavit. Umělec je měl po celou dobu u sebe doma.118 Rudé právo v článku Šimákovy 

pohledy na východ uvedlo, že obrazy pochází z Šimákovy cesty do SSR s tím, že „…autor 

zachytil sovětskou skutečnost bez růžových brýlí“, což bylo dobově značně odvážné 

konstatování.119 

 

Karel Valter: Obrazy z let 1962-1965, 9. 1. 1966-14. 2. 1966 

       Desátou výstavou pořádanou Galerií Vincence Kramáře byla výstava jihočeského malíře 

Karla Valtera. [18] Karel Valter měl blízko ke Galerii Vincence Kramáře a k osobnosti jejího 

                                                           
115 Ibidem.  
116 Ibidem.   
117 Ibidem.   
118 Karel KONRÁD: Lev Šimák. Pohledy na východ. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 25. 4. 

1965-24. 5. 1965, Praha 1965, nepag. 
119 Jiří ŠMÍD (rec): Šimákovy pohledy na východ, in: Rudé právo 45, č. 132, 14. 5. 1965, 2. 
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předsedy Františka Doležala. Malíř předložil k posouzení veřejnosti 65 obrazů v malířské 

technice oleje a tempery. Katalog vybavil svým úvodním slovem Miloslav Racek. Zmiňuje se 

především o jisté jihočeské determinaci malíře, který celý svůj život prožívá v krásné krajině 

jižních Čech. To je jeho inspirační zdroj a zdroj síly k další umělecké práci. Dalším poznávacím 

znamením tohoto malíře je jiskrná barevnost jeho obrazů a velká expresívnost uměleckého 

výrazu. Sotva nalezneme dělení obrazové plochy na zemi, oblohu a vodu. Vytváří je nenápadně 

barevností, výškou hmoty a její strukturou.120     

       Recenze, které jsem našel k této výstavě, podtrhují Valtrovo jihočešství. V Kulturní tvorbě 

se píše, že „…v současné kolekci táborského malíře Karla Valtera se podařilo ukázat 

sympatické úsilí výtvarníka patřícího k charakteristickým zjevům jihočeské tvorby.“121 

 

Gross, Hák, Zívr, 19. 2. 1967-27. 3. 1967 

       Další výstavou byla výstava třech umělců, které nespojuje jen stejný umělecký názor, 

přibližně stejný věk, ale autorem předmluvy katalogu Jiřím Šetlíkem zdůrazňovaný společný 

původ, společné rodiště a místo prvních veřejných výstav. Jsou to malíř František Gross, sochař 

Ladislav Zívr a fotograf Miroslav Hák. Přes společné vystoupení na chodbě Burianova Dečka 

v roce 1937 byl už jen krok k založení Skupiny 42 a následně ke skupinové účasti v skupině 

Radar, kde se opět sešli. Výstava obsahovala celé období tvorby této trojice. Bohužel neexistuje 

přesný seznam vystavených prací.122 

 

František Doležal, 2. 4. 1967-9. 5. 1967 

       František Doležal vystavil v galerii 100 obrazů. Tyto obrazy by se daly rozdělit do 

vývojových etap jeho tvorby. První pocházely z doby od roku 1928 do poloviny třicátých let. 

Jsou to díla tzv. konstruktivního období. Podle Miloslava Racka k těmto prvním malířským 

pokusům zavdala podnět sociálně revoluční poezie Jiřího Wolkera.123  

                                                           
120 Miloslav RACEK: Karel Valter. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 9. 1. 1966-14. 2. 1966, 

Praha 1966, 2-8. 
121 šH (rec): Karel Valter, in: Kulturní tvorba, 3. 2. 1966 
122 Jiří ŠETLÍK: Gross, Hák, Zívr. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 19. 2. 1967-27. 3. 1967, 

Praha 1967, nepag. 
123 Miloslav RACEK: František Doležal. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 2. 4. 1967-9. 5. 1967, 

Praha 1967, nepag. 
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       Po něm následovalo období snového surrealismu do roku 1939. Výsledky své malířské 

práce, jednalo se zejména o koláže a kresby, poprvé zveřejnil na výstavě v roce 1936 v divadle 

E. F. Buriana v tzv. Saloně na chodbě.  

       Zvláštní je, že na této výstavě nebyly vystaveny obrazy válečného období, kdy věnoval 

svojí sílu a um zobrazování krajiny městských periferií, interiéry starých bytů. Tehdy měl hodně 

blízko ke Skupině 42 a k jejím čelným představitelům, s nimiž se potkal o desetiletí dříve na 

výstavách v divadle E. F. Buriana. 

       Vystaven byl rovněž Máchovský cyklus z let 1963-1964, který obsahoval úctyhodných 23 

děl v různých výtvarných technikách. Františka Doležala si zcela v tuto dobu podmanila krajina 

Českého středohoří a fenomén osobnosti K. H. Máchy.  

       Poslední obrazy pochází z roku konání výstavy, tedy z roku 1967 zakončené cyklem 

s názvem Deník Marie.124 

 

Jiří Ščerbakov: Kresby a grafiky, 22. 10. 1967-12. 11. 1967 

       Jiří Ščerbakov, dnes téměř neznámý umělec, vystavoval v Galerii Vincence Kramáře 114 

převážně grafických děl s náměty čerpanými především z jeho cest do Sovětského svazu. 

Politická kresba, karikatura se staly nejvýraznějším výtvarným projevem autora. Své náměty 

zobrazoval zejména v neobvyklé grafické technice linorytů. 125 Studoval na Střední odborné 

škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou a na VŠUP v Praze v ateliéru prof. Emila 

Filly a prof. J. Nováka. Po absolutoriu se zabýval především grafickou tvorbou. Věnoval se 

politické grafice, úpravě knih a knižní ilustraci, návrhům plakátů či tvorbě pro dobový tisk. 

 

Alois Sopr: Plastiky, reliéfy, kresby, 31. 3. 1968-21. 4. 1968 

       Sochař Alois Sopr se vyučil rytcem, poté studoval na Uměleckoprůmyslové škole u J. 

Horejce a následně ještě na AVU v Praze u B. Kafky a O. Španiela. Je členem Skupiny 58. Jako 

člen této skupiny také vystavoval v Galerii Vincence Kramáře 60 reliéfů a plastik. Na výstavě 

byly zastoupeny hlavně sochy z opuky a glazované keramiky. Sochy vyjadřují myšlenku autora 

zejména svým objemem a zjednodušeným ztvárněním, např. Polední odpočinek z roku 1966 

                                                           
124 Ibidem. 
125 Jan BALEKA: Ščerbakov. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 22. 10. 1967- 19. 11. 1967, Praha 

1967, nepag. 
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nebo socha s názvem Muž s poraněnou rukou z roku 1966. Oproti tomu reliéfy z glazované 

keramiky nebo z cínu jsou detailnější, propracovanější jako například reliéf s názvem 

Sochařský ateliér z roku 1967.126 

 

Pavel Laška: Obrazy, kresby a objekty, Luděk Tichý: Sochy, 20. 3. 1969-13. 4. 1969 

       Jihočeský výtvarník Pavel Laška a sochař Luděk Tichý se sešli nad společnou výstavou 

v galerii na přelomu března a dubna 1969. Laška zde vystavil 39 děl, převážně malířských a 

Luděk Tichý 16 dřevěných soch. Pavel Laška nebyl ani v šedesátých letech známým umělcem. 

Jiří Padrta k Laškovi uvedl, že žil svůj umělecký život v klausuře, ale přesto má co říci k dnešku. 

Jeho obrazy jsou založené na technické čistotě projevu a na geometrické skladbě. Umělec sám 

svojí tvorbu charakterizuje jako lyrickou geometrii.127 K výstavě neznámého P. Lašky jsem 

dohledal recenzi Ivana Jirouse, který uvedl, že „…Laška směřuje k myšlence komplexního 

malířství a plastiky a že v této konkurenci obstál.“128 

       Pro umělecké snažení sochaře Tichého je charakteristická jeho práce se dřevem. Jeho sochy 

vzdáleně připomínají totemy archaických kultur. Jeho sochy jsou hodně plastické, oblé 

vyklenuté, až vypjaté. V galerii vystavil sochy oblíbených námětů matek, rodin a piet, 

zbavených všech nepodstatných detailů zachovávající si rudimentární charakter.129 Tichý má 

ke Galerii Vincence Kramáře blízko. Vystavoval zde již se skupinou Index, na výstavách 

obvodní pobočky SČSU a ještě v roce 1972. František Dvořák charakterizuje dílo Tichého jako 

snahu ztotožnit se se slohem současné tvorby, ale s tím, že dílo svým obsahem zůstává vázáno 

na středověkou plastiku, na její duchovnost či mystickou vážnost, jako by chtělo být 

pokračovatelem anonymních sochařů středověkých katedrál.130 

       Jan Wittlichová k této výstav uvedla, že se umělci na této výstavě setkávají na principu 

kontrastu na pozadí jednotícího momentu vysoké kvality a vzájemně respektující se 

instalace.131 

                                                           
126 František DVOŘÁK: Alois Sopr, plastika 1963-1968. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 31. 

3. 1968-21. 4. 1968, Praha, nepag. 
127 Jiří PADRTA: Pavel Laška: Obrazy, kresby a objekty, Luděk Tichý: Sochy. Katalog výstavy Galerie Vincence 

Kramáře v Praze, 20. 3. 1969-13. 4. 1969, Praha 1969, nepag. 
128 Ivan JIROUS (rec): Pavel Laška-Luděk Tichý, in: Výtvarná práce, 28. 7. 1969 
129 Miroslav RACEK: Obrazy, kresby a objekty, Luděk Tichý: Sochy. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, 20. 3. 1969-13. 4. 1969, Praha 1969, nepag. 
130 František DVOŘÁK (rec): Pavel Laška-Luděk Tichý, in: Výtvarná práce, 28. 7. 1969 
131 jw (rec): Pavel Laška- Luděk Tichý, in: Lidová demokracie, 20. 3. 1969 
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František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70) k 160. výročí básníkova 

narození, 5. 11. 1970-29. 11. 1970 

       Po Doležalově výstavě obrazů z let 1963-67, která probíhala v roce 1967 a po několika 

skupinových výstavách se můžeme v Galerii Vincence Kramáře opět setkat s dílem předsedy 

galerie a komisaře výstavy Františka Doležala. Výstava byla zahájena 5. 11. 1970, dne 22. 11. 

1970 se konala beseda s umělcem. Zkraje večera zahrála skupina Traxleři a poté vystoupil herec 

Radovan Lukavský, který recitoval Máchův Máj. Výstava byla věnována básníkovi Karlu 

Hynku Máchovi k jeho 160. výročí narození. [19] Básník Karel Hynek Mácha nepřestával 

vzrušovat celé generace umělců, kteří se hlásili k jeho odkazu. Jedním z nich byl také malíř 

František Doležal, pro kterého se stal K. H. Mácha celoživotní obsesí. Baladická krajina 

Máchova Středohoří poskytla Doležalovi oporu pro jeho tvorbu v padesátých letech, což je 

období, kdy doznívala 2. vlna českého surrealismu. Máchův intimní deník se stal pro Františka 

Doležala východiskem pro jeho tvorbu, pro vystavení celého uměleckého Máchovského cyklu. 

Křehký lyrismus je znakem tohoto cyklu i jeho vystavených obrazů, např. obraz Marinka z roku 

1970 nebo Máj z roku 1963. V galerii vystavil 42 olejomaleb a kombinovaných technik, 

převážně větších rozměrů, s námětem Máchova Máje.132 

       Redaktorka deníku Práce D. Hubená považuje výstavu za „… cenný portrét umělce, jenž 

po léta skromně a opravdově staví své dílo.“133 

 

Miroslav Hák: Fotografie z let 1927-1968, 25. 4. 1971-30. 5. 1971 

       Velmi podmanivou a poutavou byla výstava fotografa Miroslava Háka, připravená jako 

pocta umělci k jeho šedesátinám. Vystaveno bylo 121 fotografií z celého období jeho tvorby 

z majetku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Anna Fárová v předmluvě ke katalogu 

uvedla, že Hákovo dílo je již uzavřenou kapitolou. Poslední fotografie nafotil v roce 1968. 

Výstava neměla výlučně chronologické uspořádání. Byla ohlédnutím za celoživotní dráhou 

umělce a seskupena do ideových a optických celků charakterizujících tvorbu jednotlivých 

období. Byly například vystaveny fotografie z 30. let, kdy byl úzce spojen s divadlem E. F. 

Buriana, a které dokumentují tvorbu tohoto uměleckého souboru. Také fotografie ze čtyřicátých 

let z  tzv. skupinového období. Během tohoto období se soustředil na poetismus městských 

                                                           
132 Miloslav RACEK: František Doležal. Obrazy z máchovského cyklu (1963-70). Katalog výstavy Galerie 

Vincence Kramáře v Praze, 5. 11. 1970-29. 11. 1970, Praha 1970, nepag. 
133  Informace čerpána z osobních poznámek Františka Doležala. Otištěno v deníku Práce dne 25. 4. 1967 od 

autorky D. Hubené. 
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periferií. Zde můžeme vypozorovat fascinaci plechových ohrad, opadaných zdí, strhaných 

plakátovacích ploch, uzavřených pražských pasáží apod. Do tohoto období také spadá 

obsedance libeňským plynojemem. V této souvislosti byly vystaveny všechny i přípravné 

fotografie a varianty konečné fotky Libeňského plynojemu z roku 1942.134 

 

Eva Brýdlová/Ludmila Vojířová, 28. 11. 1971-31. 12. 1971 

       Výstava dvou umělkyň žijících v Praze 6 byla pokračováním programu prosazování 

umělců sdružených v místní pobočce Svazu československých výtvarných umělců a zároveň 

žijících v tomto městském obvodu. Brýdlová je malířkou a vystavila přes 30 děl vypracovaných 

nezvyklou technikou vosku (enkaustikou). Vojířová představila své kresby, a především 20 

plastik. V galerii již vystavovala se skupinou Profily a Index v předchozích letech. 

 

Luděk Tichý/Karel Valter, 6. 1. 1972-21. 1. 1972 

       Luděk Tichý je sochař těsně spjatý s Galerií Vincence Kramáře. Po celou dobu vykonával 

funkci tajemníka galerie. Měl ve své domovské galerii již několik výstav, především jako 

umělec organizovaný v místní pobočce Svazu československých výtvarných umělců, např. 

v rámci výstavy Malíři a sochaři Prahy 6 v roce 1965, se skupinou Profily v roce 1967, se 

skupinou Index v roce 1968 a konečně samostatnou výstavu v roce 1969, na které se 

spolupodílel s malířem Pavlem Laškou. Během této výstavy společně vystavil s malířem 

Karlem Valterem 15 dřevěných soch z cyklu Co se rodí a co umírá z roku 1968-1971. Kurátor 

výstavy uvedl, že „ … Tichý dnes již myslí a cítí se dřevem a jeho umělecké představy 

odpovídají struktuře a kvalitě tohoto materiálu. Jeho náměty zůstávají stále stejné. Je to Matka 

a dítě, Rodina, Pieta.“ Tyto staronové náměty v poslední době obohatil o nové téma 

potkávajících se a navzájem rozmlouvajících lidí.135 

      Karel Valter také již v galerii několikrát vystavoval, a to především jako člen umělecké 

skupiny Index a v roce 1966 měl samostatnou výstavu s názvem Obrazy z let 1962-65. 

Tentokrát vystavil obrazy a grafiku z posledních dvou let své umělecké činnosti. Také v případě 

Karla Valtera zdůraznil kurátor výstavy Miloslav Racek, k jak velkému výtvarnému posunu u 

                                                           
134 Anna FÁROVÁ: Miroslav Hák. Fotografie z let 1927-68. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 

25. 4. 1971-30. 5. 1971, Praha 1971, nepag. 
135 Miroslav RACEK: Luděk Tichý/Karel Valter. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 6. 1. 1972-

21. 1. 1972, Praha 1972, nepag. 
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umělce došlo mezi oběma výstavami v Galerii Vincence Kramáře, za období pěti let. 

V krajinomalbě se objevuje nová poetičnost, jeho obrazy jsou doplňovány motýly, trsy trávy, 

osvětlenými palouky. Obrazy jsou nyní více dynamické, kresba začíná mít stejnou pozici v jeho 

obrazech jako barva. Dochází k jejich vzájemnému prolínání.136 

 

 

2.3.1. Výstavy současného skupinového umění 

 

Skupina restaurátorů R 64, 17. 10. 1965-14. 11. 1965 

      Velmi zajímavou a neobvyklou výstavou byla výstava skupiny restaurátorů s názvem R 64, 

která v Galerii Vincence Kramáře probíhala od 17. 10. 1965. Výstava prezentovala úroveň 

dobového restaurování uměleckých předmětů. Porovnávala technologie a postupy při 

restaurování v době před 2. světovou válkou s tehdy aktuálními technologiemi. Zároveň byla 

nově restaurovaná díla vystavena a byl poskytnut postup restaurátora, jakási restaurátorská 

zpráva. Úvod ke katalogu napsal restaurátor prof. Bohuslav Slánský. Uvádí, že se o rozvoj 

restaurátorství, jako velmi mladé vědní disciplíny zasloužil především rozvoj moderních 

přírodních a technických věd společně s historickým poznáním. Poznání také přispělo k 

založení restaurátorské školy na AVU v Praze. Svůj vztah ke galerii nesoucí jméno dr. Kramáře 

demonstroval na skutečnosti, že to byl právě dr. Kramář, který požadoval při restaurátorských 

zásazích dodržování principu respektování a zachování původnosti opravovaného díla. V duchu 

těchto Kramářových zásad byly poté restaurovány mnohé obrazy pocházející z Obrazárny 

vlasteneckých přátel umění pod vedením ředitele této obrazárny dr. Kramáře. Byl to také on, 

kdo první experimentálně nechal na obrazech mistra Theodorika vyzkoušet retušování pomocí 

lokálních a neutrálních tónů, čímž se upustilo od dokomponovávání ztracených částí.137   

       Vystaveno bylo celkem 40 děl od mnoha významných českých restaurátorů. Například 

Mojmír Hamsík předvedl restauraci analýzy rukopisu Rembrandtova zlomku Zvěstování Panně 

                                                           
136 Ibidem. 
137 Bohumil SLÁNSKÝ: R 64. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 17. 10. 1965-14. 11. 1965, Praha 

1965, nepag. 
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Marii. Bohuslav a Marie Slánští předvedli restaurovaná díla Mistra Theodorika. Restaurována 

nebyla jen díla středověku, ale např. také Kupkova Varianta na vanoucí moře z roku 1925.138  

       K výstavě uvedl obsáhlou recenzi na stránkách Rudého práva Adolf Hofmeister. Výstavu 

nazval jako jedinečnou senzací tohoto výstavního roku. Doporučil, aby výstava získala větší 

podporu médií a byla více propagována jak doma, tak i v zahraničí, aby bylo zřejmé, jak 

výbornou restaurátorskou školu máme a jakou péči věnuje socialistický stát svým památkám.139  

 

Malíři a sochaři Prahy 6, 21. 11. 1965-31. 12. 1965 

       Naplněním jednoho z cílů založení Galerie Vincence Kramáře v Praze v Dejvicích bylo 

uspořádání výstavy malířů a sochařů z Prahy 6. Vystaveno bylo na 100 děl od autorů, kteří žili 

nebo k datu konání této výstavy tvořili v obvodu Prahy 6. Vystavoval zde třeba Jan Bauch, 

Alois Sopr, komisař galerie František Doležal, Karel Franta, Luděk Tichý, Willy Novák, 

Vincenc Beneš a další. Výstava náhodně, jen na základě bydliště autorů, spojila různé autory. 

Tomu odpovídala i nejednotná tvorby, přesto ale i zde byla díla velmi hodnotná třeba od Jana 

Baucha např. Zátiší s maskou nebo od Františka Doležala, olejomalba s názvem Srpnová 

etuda.140 Někteří autoři se později dočkali samostatných výstav v galerii, třeba Alois Sopr, 

František Doležal, několikrát Luděk Tichý apod. Podobná výstava, jejíž jediné kritérium bylo 

bydliště autora na území Prahy 6, se uskutečnila následně v únoru 1966 pod názvem Grafika a 

plakát a v roce 1968 výstava užitého umění pod názvem Umění a byt. 

      Domnívám se, že se jednalo o záměr, aby i přes nižší úroveň takové výstavy, byl naplněn 

jeden z cílů galerie, a to vystavovat místní současné umělce. Je nutné si připomenout, že galerie 

byla místní pobočkou Svazu československých výtvarných umělců v Praze 6, která byla 

založena ve spolupráci s Českým fondem výtvarných umění ve snaze vybudovat v této okrajové 

části Prahy kvalitní galerii a místo, kde by se mohli scházet pracovníci nejrůznějších tvůrčích 

oborů. Proti mému názoru stojí recenze z deníku Lidová demokracie, ve které se uvádí, že 

„…soubor svou kvalitou a přitažlivostí se vymyká tomu, co jsme dosud ve většině případů na 

výstavách poboček viděli…“141 

                                                           
138 Údaje převzaty ze seznamu vystavených restaurovaných uměleckých děl z katalogu výstavy Galerie Vincence 

Kramáře v Praze. 
139 Adolf HOFMEISTER (rec): Odkryté tajemství, in: Rudé právo 46, č. 295, Nedělní příloha, 24. 10. 1965. 
140 Václav FORMÁNEK: Malíři a sochaři Prahy 6. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 21. 11. 1965-

31. 12. 1965, Praha 1965, nepag. 
141 Informace čerpána z osobních poznámek Františka Doležala. Otištěno v Lidové demokracii dne 4. 12. 1965 

pod zkratkou žk. 
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Grafika, plakát, 20. 2. 1966-20. 3. 1966 

       Jedenáctou výstavou v pořadí byla výstava grafiky a plakátu umělců žijících v Praze 6. 

Byla to vlastně doplňková výstava k výstavě předešlé, která se soustředila pouze na olejomalby. 

Tentokrát byla vystavena grafická díla a plakáty Aleny Novotné-Gutfreundové, Jiřího 

Rathouského, Vladimíra Rocmana, Pavla Sukdoláka a dalších. Celá řada vystavujících autorů 

pocházela z okruhu Galerie Vincence Kramáře (Novotná-Gutfreundová, Rocman, 

Rathouský).142 Tato nenápadná výstava vzbudila pozitivní ohlas kritiky. Psaly o ní veškeré 

české deníky a v časopisu Československý architekt ze dne 15. 4. 1966 byla vyzdvižena 

povedená instalace arch. Vaculíka a Vladimíra Rocmana na neutrálních černých rastrech a 

černých drátěných sítích.  

 

Profily, 4. 12. 1966-1. 1. 1967 

       Herec Václav Voska uvedl dne 4. 12. 1966 do Galerie Vincence Kramáře literárně-

výtvarnou skupinu Profily, jejíž byl také členem. Jednalo se o výstavu, která svým charakterem 

připomínala výstavy umělců sdružených v místní pobočce SČVU v Praze 6. Vystavovali 

například sochaři blízcí Galerii Luděk Tichý a Ludmila Vojířová, malíř Oldřich Holub a 

další.143 

       Vyzdviženy byly mezi všemi ostatními práce Luďka Tichého a Ludmily Vojířové pro 

jejich bezprostřednost a intenzitu.144 

       Ještě jedna výstava této literárně-výtvarné skupiny se odehrála v roce 1970. Místo 

úvodního slova byla v katalogu uvedena báseň Ivo Fischera s názvem Písnička o barevném 

světě. Vystaveni v GVK byli tentokrát členové skupiny Benjamin Hejlek, sklář, Oldřich Holub, 

malíř, Karel Knöchl, grafik a František Turek, malíř. 145 

  

                                                           
142 František DVOŘÁK: Grafika-plakát. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 20. 2. 1966-20. 3. 

1966, Praha 1965, nepag. 
143 Informace převzaty z Katalogu literárně výtvarné skupiny Profily z výstavy v Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, konané od 4. 12. 1966-31. 12. 1966. 
144 rm (rec): Profily, in: Výtvarná práce, 12. 1. 1966 
145 Informace převzaty z Katalogu literárně výtvarné skupiny Profily z výstavy v Galerie Vincence Kramáře 

v Praze, konané od 26. 2. 1970-22. 3. 1970. 
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Ilustrace, 3. 3. 1968-24. 3. 1968 

       Prostor pro ilustrační tvorbu dala tentokrát galerie celé plejádě umělců na následující 

výstavě. Vystaveny byly ilustrace 26 umělců. Opět vystavovali i umělci spjatí s Galerií 

Vincence Kramáře, jako například malíř, grafik a typograf galerie Vladimír Rocman nebo 

Alena Novotná-Gutfreundová. Ze známějších ilustrátorů zde byl zastoupen Zdeněk Seydl, 

Pavel Sukdolák, František Hudeček, ale třeba i herec Josef Hlinomaz a další. Předmluvu ke 

katalogu napsal Jan Baleka, který byl také kurátorem výstavy. 146       

 

Tvůrčí kolektiv Index, 30. 6. 1968-11. 8. 1968 

       Tvůrčí skupina Index vystavovala práce svých členů v červnu roku 1968. Index bylo 

otevřené seskupení malířů a sochařů, kteří usilovali o tvorbu zbavenou konvencí a závislostí na 

úvodníkových heslech, odborné a módní reklamě, zbavených propagačních a jiných zřetelů. 

Jinými slovy to byla na tehdejší dobu alternativní výtvarná skupina vybočující z rámce 

výtvarných organizací. Ve skupině se sešli zajímavé osobnosti. Na straně jedné zasloužilý 

umělec Alois Sopr a na straně druhé Milan Grygar. Společně s nimi vystavovali zejména umělci 

tvořící na území Prahy 6 Jaroslav Bobek, Pavel Laška, Stanislav Čáp, ale příležitost vystavit 

svá díla měl i předseda výstavní komise František Doležal a jeho tajemník Antonín Kulda.147  

 

Grafika tvůrčí skupiny Grafis, 20. 2. 1969-18. 3. 1969 

       Již poněkolikáté se projevila místní pobočka Svazu čs. výtvarných umělců tvořících na 

území Prahy 6. Tentokrát její grafická patnáctičlenná odnož. V katalogu komisař výstavy 

František Dvořák uvedl, že„ … nevzniká žádný nový soupeřící celek s ostatními sdruženími 

grafiků, ale jde spíše o seskupení stavovské v rámci jedné „půdorysné“ oblasti současného 

uměleckého dění.“148 Přestože má tvůrčí skupina regionální charakter, tak jejich první společná 

výstava se konala v Paříži v roce 1967. Ve skupině jsou sdruženi takoví umělci jako např. 

Sukdolák, Hořánek, Rocman, Kučerová, Švengsbír, Šerých, Toroň a další. Vystavoval zde i 

                                                           
146 Jan BALEKA: Ilustrace. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 25. 2. 1968-24. 3. 1968, Praha 

1968, nepag. 
147 František DOLEŽAL: Index. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 30. 6. 1968-4. 8. 1968, Praha 

1968, nepag. 
148 František DVOŘÁK: Grafis. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 20. 2. 1969-18. 3. 1969, Praha 

1969, nepag. 
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Vladimír Rocman cyklus suchých jehel nazvaný Křižovatky, které reagovaly na společenský a 

politický stav v zemi. S následnou normalizací zmizely nadlouho v archivu autora.    

       Slova Františka Dvořáka o pouhé „půdorysné oblasti“ bez společných proklamací 

podpořila také recenze Svobodného slova. „Ač nepracují v duchu nějaké společné proklamace, 

působí jejich výstava harmonicky. Každý z tvůrců představuje už vyhraněnou individualitu, 

takže celek nabízí pohled na nejrůznější tendence současné grafiky.“149 

 

2.3.2. Výstavy současného užitého umění 

       Výstavy užitého umění byly v 60. letech v pražském kulturním prostředí velmi divácky 

atraktivní. Nebylo totiž mnoho příležitostí porovnat designové návrhy užitého výstavního 

umění s běžně nabízenou sériovou produkcí socialistického nábytkářského, sklářského či jiného 

sektoru. 

       V Galerii Vincence Kramáře se uskutečnily pouze tři. Všechny se týkaly prací užitého 

charakteru od umělců žijících na území Prahy 6. 

 

Domov a vkus, 22. 11. 1964-31. 12. 1964 

       Druhá výstava v pořadí, která se v Galerii Vincence Kramáře uskutečnila, nesla název 

Domov a vkus a trvala od 22. 11. 1964 do 31. 12.1964. K výstavě neexistuje katalog, pouze 

pozvánka na vernisáž výstavy150. 

 

Umění a byt, 19. 11. 1967-5. 1. 1968 

      Výstava s názvem Umění a byt, která následovala po Jiřím Ščerbakovovi, volně navazovala 

na výstavu užitého umění z roku 1964 s názvem Domov a vkus. Bylo vystaveno přes sto prací 

užitého charakteru od umělců žijících na území Prahy 6. Byly to práce ze skla, keramiky, různé 

druhy textilií, nábytku apod. Vystaveny byly práce sochaře Jana Kutálka, nábytek od Antonína 

Kropáčka, gobelíny od Rosy Servítové a jiných.  Autorka předmluvy Melniková-Papoušková 

                                                           
149 kr (rec): Skupina Grafis, in: Svobodné slovo, 11. 3. 1969 
150 Pozvánka na výstavu Domov a vkus byla o velikosti 105 x 300 mm a byla přeložena. Na pozvánce byly údaje 

k datu zahájení a místu výstavy. Informace převzaty z www. abart.cz.   
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vyzdvihla především účelnost vystavených předmětů spojenou se základními estetickými 

požadavky soudobého člověka.151 

       Pochvalně se o výstavě Umění a byt například vyjádřila Jana Hofmeistrová. V Mladé frontě 

vyzdvihla vysokou uměleckou úroveň. Výstavě předpověděla hojnou diváckou účast.152 

 

Ludvika Smrčková, 26. 3. 1970-26. 4. 1970 

       Následná výstava byla věnována užitému umění, sklářské výrobě, kterou zastupovala jedna 

z nejlepších českých sklářských výtvarných umělkyň Ludmila Smrčková. Tato autorka 

vystavila své unikátní práce, které připravovala pro celou řadu sklářských podniků, počínaje 

Sklárnou Moser, Sklárnou Bohemia Poděbrady a konče Sklárnami Inwald Teplice. Představila 

výrobky z hutního skla, olovnatého křišťálu a květinové řezané motivy. Zajímavé byly také 

výrobky pro Pražský Hrad a banketový soubor pro interhotel Jalta.153 Výstava byla bilancí práce 

posledního desetiletí, která byla veřejnosti ve svém celku předkládána poprvé.154 

  

                                                           
151 Naděžda MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ: Umění a byt. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 19. 11. 

1967-5. 1. 1968, Praha 1967, nepag. 
152 Jana HOFMEISTEROVÁ (rec): Umění a byt, in: Mladá fronta, 12. 12. 1967 
153 Alena ADLEROVÁ: Ludvika Smrčková: Sklo. Katalog výstavy Galerie Vincence Kramáře v Praze, 26. 3. 1970-

26. 4. 1970, Praha 1970, nepag. 
154 Alena ADLEROVÁ (rec): Sklo Ludmily Smrčkové, in: Výtvarná práce, 14. 4. 1970 
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3. Recenze a dobové ohlasy 

       Pro posouzení kvality a dobového ohlasu veřejnosti jsou velmi cennou pomůckou recenze 

uveřejněné v tisku. Na základě těchto ohlasů je možné jednotlivé výstavy retrospektivně 

porovnávat a hodnotit v rámci celostátní výstavní koncepce. Velkému zájmu kritiky se těšily 

pochopitelně větší pražské galerie. Z těch menších se velká pozornost věnovala právě Galerii 

Vincence Kramáře, Špálově galerii, Nové síni nebo Galerii Mladých. Nejvíce recenzí k činnosti 

Galerie Vincence Kramáře lze nalézt v kulturních rubrikách jednotlivých deníků např. v Rudém 

právu, Večerní Praze, Mladé frontě, Lidové demokracii, Svobodném slovu a jinde. 

V měsíčnících Výtvarná práce a Výtvarné umění je recenzí poskrovnu. Mezi největší 

přispěvatele patřili Jiří Burian, Adolf Hofmeister Jana Hofmeistrová, Jaromír Pečírka, Jiří 

Šmíd, Jana Wittlichová a další. 

       Jednotlivé recenze, které jsem v dostupných materiálech k výstavám dohledal, jsem umístil 

pro větší přehlednost za konkrétní výstavu, ke které se recenze vztahovala. 
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4. Místo a postavení Galerie Vincence Kramáře mezi ostatními pražskými galeriemi 

v 60-70 letech. 

       Výstavní program velkých pražských galerií a síní koncipovala výstavní rada Svazu 

československých výtvarných umělců ve spolupráci s Národní galerií nebo Galerií hlavního 

města Prahy. Národní galerie a Galerie hlavního města Prahy měly k dispozici reprezentační 

výstavní prostory jako třeba budovu Mánesa nebo Jízdárnu pražského Hradu. V těchto 

prostorách ale probíhaly pouze výstavy renomovaných umělců nebo výstavy posmrtné. V roce 

1968 měl například v jízdárně výstavu František Kupka s Josefem Šímou. V budově Mánesu 

vystavoval v roce 1967 Jindřich Štýrský, Jan Kotík a Václav Tikal. Nejúspěšnější výstavu zde 

měl Pablo Picasso, kterou na přelomu let 1967 a 1968 navštívilo více než 40 000 návštěvníků. 

Dalšími pražskými výstavními prostorami byla křížová chodba Staroměstské radnice a další.155  

       V době, kdy zahájila činnost Galerie Vincence Kramáře, byly již tyto výstavní prostory 

v provozu nebo byly zakládány tehdy nejsilnější z těch menších pražských galerií. Tento trend 

byl nastartován významným 2. sjezdem Svazu československých výtvarných umělců v roce 

1964. Kromě Galerie Vincence Kramáře v Praze působily nejaktivněji s nejasnější koncepcí 

dále tyto galerie: 

 

Galerie na Karlově náměstí 

       Tato galerie sídlila v Praze 2 na Karlově nám. 5. Původní název do roku 1960 zněl Síň 

Lidové demokracie. Název síně souvisel s tím, že galerie svoji činnost provozovala v přízemí 

paláce Charitas, kde se vydával deník Lidová demokracie. K největšímu rozkvětu galerie došlo 

mezi lety 1965-1969, kdy galerii vedla Ludmila Vachtová. Tato kunsthistorička se stala vedoucí 

výstavní komise galerie, ale současně také dělala kurátorku mnoha jiným galeriím. Právě pro 

Galerii Vincence Kramáře připravila na přelomu dubna a května 1969 výstavu Jamese Guiteta 

s názvem Obrazy a grafika. U příležitosti této výstavy připravila také katalog výstavy s úvodním 

slovem nebo výstavu sochařky Marty Pan s názvem Plovoucí objekty. Pro tuto příležitost 

rovněž připravila katalog výstavy s úvodním slovem. 

                                                           
155 ŠPIČÁKOVÁ (pozn. 3) 17-21. 
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       Jako kurátorka preferovala výstavní program, který akcentoval tvorbu nejenom současné 

generace, ale z té starší také zástupce lyrické abstraktní malby. Proto uspořádala v Galerii na 

Karlově náměstí výstavu třeba Františku Kupkovi, Vladimíru Boudníkovi a Karlu Malichovi.156 

      Význam této galerie spočívá především v osobnosti teoretičky umění Ludmily Vachtové, 

která svým citem a předvídavostí dokázala reagovat na nově vznikající soudobé umělecké 

směry a proudy a vystavovala vždy jen kvalitní autory převážně se zaměřením na lyrickou a 

geometrickou abstrakci. Ludmila Vachtová při besedě v Akademii výtvarných umělců 21. 

listopadu 2012 hovořila o určité autorské a kurátorské autonomii, kterou tehdy disponovala. 

Byla jmenována předsedou galerie s veškerou odpovědností za svojí činnost. Výstavní program 

prý nikdy s nikým nekonzultovala. Rada galerie (Sýkora, Kolíbal) se údajně nescházela. Při 

koncepci výstav spoléhala se na svůj instinkt a náhodu. Věděla pouze, že chce začít výstavou 

Františka Kupky, kterému se věnovala již za dob studií na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy.  

       Galerie na Karlově náměstí a Galerie Vincence Kramáře společně kladly vysoký důraz na 

zpracování pozvánek na výstavy a katalogů výstav. Pozvánky vytvářela Ludmila Vachtová. 

Katalogy výlučně připravoval jako černobílá jednostránková leporela Jan Kotík. Katalogy 

obsahovaly vždy životopis autora, několik černobílých reprodukcí vystavených děl, přehled 

vystavených děl a úvodní slovo, které připravovala Ludmila Vachtová nebo některý jiný 

komisař. V tom spatřuji podobnost v přístupu obou galerií a především podobnou typografickou 

kvalitu prací Vladimíra Rocmana a Jana Kotíka, kteří vytvářeli katalogy jednotlivých výstav.  

 

Galerie Václava Špály 

       Předchůdcem Galerie Václava Špály byla Rubešova galerie, kde se konaly výstavy 

v období let 1919-1938. Po nákladné rekonstrukci domu, včetně výstavních prostor 

nakladatelem a vydavatelem Vilímkem, byla v roce 1941 otevřena Vilímkova galerie, kde se 

během války uskutečnilo několik silných výstav Františka Tichého, Maxe Švabinského, Jana 

Zrzavého apod. Po 2. světové válce vystřídala galerie několik jmen, až v roce 1959 dostala 

název Galerie Václava Špály. Velmi známou a úspěšnou se stala galerie v 60. letech pod 

vedením komisaře galerie Jindřicha Chalupeckého. Eva Petrová byla členkou výtvarné komise 

a spolupodílela se také na jejím programu. Eva Petrová měla úzké kontakty s Galerií Vincence 

                                                           
156 Ibidem 17-21. 
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Kramáře. Pro tuto galerii zkraje roku 1965 připravila výstavu Františka Hudečka s názvem 

Neznámý František Hudeček. Tato galerie měla velkou výhodu v tom, že disponovala opravdu 

reprezentativními velkými výstavními prostory, které vybízely i k výstavám konfrontačním, 

architektonickým apod. 

       Význam Špálovy galerie spočíval především v tom, že se zde pořádaly výstavy tematické 

(např. Objekt 1965, Obraz a písmo 1966), výstavy konfrontační, zahraniční (Marcel Duchamp) 

a retrospektivní (Vojtěch Preissig). V tomto ohledu měla galerie podobný program jako Galerie 

Vincence Kramáře. Podobnost také spatřuji v tom, že kolem obou galerií se vytvořil autorský 

tým umělců úzce spolupracujících. Galerie měla jasný program deklarovaný Zbyňkem Sekalem 

ve stati nazvané Co budeme vystavovat z roku 1965. Připomíná to koncepční a organizátorskou 

práci Františka Doležala na výstavnickém programu Galerie Vincence Kramáře. Konečně i 

grafické zpracování katalogu bylo na vysoké úrovni. Zabýval se tím Jiří Balcar. Kromě katalogů 

se podílel na tvorbě pozvánek a plakátů. Po něm tuto typografickou práci převzal v roce 1970 

Václav Boštík. V roce 1970 byla jmenována nová výstavní komise, která ale neměla dlouhého 

trvání, jelikož v témže roce byla galerie uzavřena. K uzavření došlo pod záminkou rekonstrukce 

domu, ke které ale nikdy nedošlo, a tak v roce 1971 byla galerie opět zprovozněna, ale již 

pod jiným vedením a s programem, který konvenoval oficiální kultuře 70. a 80. let.157 

 

Galerie Nová síň 

       Galerie Nová síň ve Voršilské ulici se specializovala na výstavy umělců střední generace. 

Vystavoval zde třeba Václav Boštík, Mikuláš Medek, Stanislav Kolíbal, Jiří John, Adriena 

Šimotová atd. Byli to umělci napojeni na skupinu UB 12. Nová síň měla největší prostory 

z menších galerií, proto se zde mohly konat i výstavy prostornějších sochařských děl, objektů 

a plastik. Založena byla v roce 1934 jako výstavní síně Jednoty umělců výtvarných. Největšího 

věhlasu dosáhla síň v 60. letech, kdy se stal komisařem Alois Vitík, který úzce spolupracoval 

s Miroslavem Lamačem. Na tento trend navázala v roce 1970, kdy nastoupila Eva Petrová ze 

zrušené Špálovy galerie. Společně s Jindřichem Chalupeckým zřídili v 1. patře tzv. Galerii 

Nova. Nastartovaný výstavní program byl bohužel po dvou realizovaných výstavách v roce 

1971 ukončen.158  

                                                           
157 Ibidem 53-71. 
158 Ibidem 52-53. 
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Galerie Mladých 

       Galerie mladých zahájila svojí činnost již v roce 1956 v domě u Řečických ve Vodičkově 

ulici v Praze v místech, kde bývala kdysi Pošova galerie. Uskutečnily se tady tehdy výstavy 

nastupujících umělců např. Roberta Piesena v roce 1957. V tomto domě nesídlila tato galerie 

dlouho. V roce 1964 se musela přestěhovat na Malou Stranu a rok poté do budovy Mánesa. 

Galerie mladých v budově Mánesa, jak již z názvu vyplývá, vystavovala mladé autory, kteří 

dosud nikde nevystavovali, většinou studenty Akademie výtvarných umění a Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové, nebo čerstvé absolventy těchto škol. Pro mnohé současné umělce to byla 

jejich první autorská výstava. Počet výstav do konce roku 1970 byl obdobný jako u Galerie 

Vincence Kramáře. Bylo jich kolem 70, střídaly se asi po třech týdnech až měsíci po celou dobu 

existence galerie. Své první výstavy zde měli Otakar Slavík, Jiří Načeradský a Naděžda 

Plíšková. Galerie ukončila svojí činnost ze stejných důvodů jako Galerie Vincence Kramáře 

v roce 1971. Význam Galerie mladých spočíval v objevování nových výtvarných talentů a 

v jejich popularizaci. Především umožnil začínajícím umělcům vystavovat a poskytl jim 

základnu pro jejich další vývoj.159 

       V tom je rozdíl proti Galerii Vincence Kramáře, která ve svých cílem měla také prezentaci 

současného českého umění, ale vystavovala převážně umělce, kteří již měli za sebou první 

zkušenosti. 

       Pro úplnost je zapotřebí zmínit i další, menší galerie a síně, které se od těch nejznámějších 

vyznačovaly tím, že neměly ucelenou koncepci výstavního programu. Mezi tyto patřila třeba 

Galerie Československý spisovatel s velkými výstavami Jana Koblasy a Adrieny Šimotové. 

       Dále Galerie bratří Čapků na Vinohradech. Zde vystavovala např. Milan Grygar. Pod 

vedením Karla Vysušila fungovala galerie Portheimka na Smíchově. 

       Velmi velkou změnou prošla pod vedením Ludmily Vachtové v letech 1965-1971 Galerie 

Platýz na Národní třídě, která se změnila z původní prodejny Díla v prestižní centrum 

společenského a kulturního života v centru Prahy. Byla to jedna z mála galerií, kde bylo možné 

si výtvarné nebo užité umění i zakoupit. V Platýzu se konaly i jiné nežli výtvarné akce, 

probíhala zde tzv. čtení na koberci, různé koncerty, recitály apod. 

       Galerie a výstavní síně byly pochopitelně provázány především výstavními komisaři, kteří 

připravovali výstavy pro více galerií. Podobnost byla i ve výstavních programech, i když, jak 

                                                           
159 Ibidem 27-28. 
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níže uvedu, se snažila mít každá galerie svou „vlastní tvář “ a soustředila se na jiný okruh 

umělců. Galerie Vincence Kramáře měla mezi ostatními galeriemi výsadní postavení proto, že 

od vzniku galerie až do jejího personálního přeobsazení do roku 1972 uspořádala dvacet čtyři 

velkých zahraničních výstav. Stala se tak velmi známou i v zahraničí díky dobrým vztahům, 

které měl předseda výstavní komise František Doležal se zahraničními galeristy a umělci. Tito 

měli postupně sami velký zájem v galerii vystavovat. Například sochař Ossip Zadkine v roce 

1972, kterému se to bohužel pod vlivem probíhající normalizace socialistického výstavnictví a 

kvůli zrušení původní sestavy komisařů Galerie Vincence Kramáře již nepovedlo. 
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5. Závěr 

       Výtvarné umění je zrcadlem společnosti, odrazem doby. Obzvláště v padesátých letech 

byla kultura a výtvarné umění předmětem intenzivního zájmu Komunistické strany 

Československa. To se na umění nutně muselo projevit. Komunistická strana vládla tzv. 

metodou cukru a biče. Politicky loajálním umělcům udělovala různá vyznamenání, řády a 

přiznávala sociální výhody. Naproti tomu umělce nekonformní rafinovanými způsoby 

ponižovala, ztěžovala jim nejenom umělecký život a represemi je často donutila až k emigraci. 

      Právním rámcem úpravy činnosti práce v galeriích této doby a výrazem moci komunistické 

strany byl zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích. Účelem tohoto zákona podle ustanovení 

§1 zajistit, aby sbírky umění v galeriích byly zachovány, doplňovány a řádně spravovány, aby 

jich bylo účelně využíváno a aby byly zpřístupněny lidu k poučení, obohacení jeho estetického 

cítění a podněcování k tvořivé práci pro socialistickou společnost. Podle obvodu působnosti se 

tehdy rozlišovaly galerie na ústřední, krajské a okresní, popřípadě místní nebo podle zaměření 

činnosti. Pracovníci v galeriích museli mít pro výkon své funkce potřebnou politickou a 

odbornou kvalifikaci.160  

       Z tohoto právního zákonného rámce vznikaly nebo se transformovaly galerie v 60. letech. 

Každý profesionální umělec, který chtěl prodávat svá díla, musel být organizován buď ve Svazu 

československých výtvarných umělců, anebo v Českém fondu výtvarných umělců. Tyto 

organizace měly, řečeno právní terminologií, zajišťovat umělcům podmínky pro jejich veškerou 

uměleckou činnost. Praktický důsledek ale byl takový, že tyto organizace nakonec dohlížely na 

obsah i formu práce umělců, jejich občanskou a politickou angažovanost. Byl to nástroj 

ideologického i faktického výkonu moci nad profesionálními výtvarníky. 

       Jak jsem již v úvodu této práce naznačil, zlomovým mezníkem šedesátých let se stal 2. 

sjezd Svazu československých výtvarných umělců, který se konal ve dnech 9. -11. prosince 

1964. Tento revoluční a přelomový sjezd byl pro činnost všech galerií velmi přínosný. Závěry 

tohoto sjezdu byly mimořádně zásadní a měly podstatný vliv na vývoj kultury 

v Československu v celých 60. letech 20. století. Ze závěrů sjezdu mimo jiné vyplynulo, že 

místo proklamovaných ideových uměleckých zásad je nutné se více věnovat praktickým 

otázkám fungování výtvarné scény. Sjezd dále potvrdil, že zajistí více peněz na zakoupení 

významných zahraničních a českých výtvarných děl a současně zajistí dovoz a nákup 

zahraničních monografií, katalogu výstav, zahraničních časopisů a ostatní umělecké literatury. 

                                                           
160 Viz. zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích 



69 

Zajímavou myšlenkou bylo zavedení výuky estetiky na všech úrovních uměleckých škol. Co 

se týkalo koncepce výstavnictví, Sjezd zavedl konání celostátních konfrontačních výstav a 

nových forem výstavnictví. Plán výstav měla připravovat výstavní komise promyšlenou 

koncepcí, kterou připraví jmenovaný komisař. Připustila se tudíž možnost jednotlivých galerií 

vyhranit svůj profil a dávat prostor celostátním konfrontačním výstavám. Dále potvrdil nutnost 

zabývat se výstavbou důstojné budovy pro umístění sbírky moderního umění. Některé 

navrhované změny se staly rychle skutečností, právě například změny ve výstavní činnosti 

galerií. Jiné změny se nepodařilo prosadit vůbec, např. zavedení výuky estetiky na školách nebo 

zajištění důstojné budovy pro sbírku moderního umění. 161 

       Nelze ale opomenout rok 1956, kdy proběhla celostátní konference delegátů Ústředního 

svazu československých výtvarných umělců. Výsledkem této konference bylo, že z jednoho 

svazu se vytvořily svazy dva. Vznikl Svaz československých architektů a Svaz 

československých výtvarných umělců. Podle závěrů této konference měly postupně vznikat 

„volné ideové skupiny umělců, výtvarným názorem sobě blízkým, které by zejména výstavami 

a tvůrčími diskuzemi uvedly v život svobodný boj názorů“, jak uvedl časopis Výtvarná práce 

č. 22 na první straně. Funkcionáři měli představu o tom, že budou vznikat „ideové skupiny“ 

tvořící pod vlivem sovětského socialistického realismu ovlivněné domácí formou. Někteří 

výtvarníci si však tato slova vyložili odlišně a podle mého názoru byl toto první poválečný 

impuls pro vznik určité volnosti, která naplno vypukla po 2. sjezdu Svazu československých 

výtvarných umělců, kdy se namísto „ideových skupin“ začaly vytvářet „tvůrčí skupiny“ 

s rozličným uměleckým obsahem.162 

       Pro vznik nových galerií, jak se později ukázalo, bylo také rozhodující obsazení místa 

hlavního komisaře. Byla to osoba odpovědná za hospodářský chod galerie, ale především za 

uskutečňování navrženého a schváleného výstavního programu. Z předchozí kapitoly této práce 

vyplynulo, že osobnost hlavního komisaře měla také velký vliv na výstavní koncepce 

jednotlivých pražských galerií. V osobnostech komisařů se koncentrovaly a profilovaly nové 

výstavní směry. Zjednodušeně se dá říci, že jednotlivé odlišnosti výstavních koncepcí galerií, 

výběry vystavených umělců souvisely s odlišnostmi, zkušenostmi a názory jednotlivých 

                                                           
161 K otázkám výstavní politiky. Usnesení sjezdu Svazu čs. výtvarných umělců, in: Výtvarná práce XII, 1964, 1-

2, 8. 
162 Vojtěch LAHODA: MÁJ 57, Trasa a obroda modernismu, in: Dějiny českého výtvarného umění VI/1 1958/2000, 

Rostislav ŠvÁCHA / Marie PLATOVSKÁ (ed.), Praha 2007, 79. 
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komisařů. Kurátorskou činností ve svých galeriích nepůsobili komisaři jen ve vztahu k vlastní 

galerii, ale také spoluvytvářeli samotné umělecké podhoubí 60. let. V Galerii Vincence 

Kramáře pomáhal toto pražské umělecké podhoubí vyvářet František Doležal ve společenství 

dalších pražských komisařů, jakými byla např. Ludmila Vachtová, Eva Petrová, Jindřich 

Chalupecký, Miroslav Lamač, Alois Vitík a další. 

       Hlavní komisař byl velmi výraznou, nikoliv však jedinou osobností v galeriích. S odstupem 

času je zřejmé, že velký vliv na výstavní činnost měli i další výrazné osobnosti spolupracující 

s jednotlivou galerií. Byli to především tajemníci hlavního komisaře a členové výstavní komise. 

Výstavní komise Galerie Vincence Kramáře po celou dobu konání výstav pracovala téměř 

v nezměněném složení: Alena Novotná-Gutfreundová, Antonín Kulda, Vladimír Rocman, 

Luděk Tichý a arch. Jaroslav Vaculík. Na její činnosti se dále spolupodíleli také dr. Václav 

Formánek a dr. Hana Volavková.  

       Neméně důležitou pozici v rámci galerie měl grafik. Grafické zpracování katalogů, plakátů 

a pozvánek bylo dílem Vladimíra Rocmana, který také prováděl instalace výstav a navrhl logo 

galerie. Pomáhali mu František Doležal, Luděk Tichý, arch. Jaroslav Vaculík a další kurátoři. 

Domnívám se, že v osobě Vladimíra Rocmana se stala galerie Vincence Kramáře 

nedostižitelná. Vytvoření loga galerie, jednotícího formátu katalogů a pozvánek při zachování 

umělecké autonomie velmi přispělo k nezaměnitelnosti grafické prezentace této síně.  O 

srovnatelné kvalitě můžeme hovořit snad jedině v osobě Jana Kotíka, grafika galerie Na 

Karlově náměstí. 

      V neposlední řadě byly významným činitelem úspěchu vazby galerie na umělce, na 

sběratele umění a teoretiky umění, kteří se většinou zhostili úlohy napsat krátký úvodní text do 

katalogu, zahájit výstavu, případně konat k vystavenému dílu přednášky. Galerie Vincence 

Kramáře měla v osobě Františka Doležala velké štěstí. Znal se osobně s D. H. Kahnweilerem, 

který byl velkým příznivcem Vincence Kramáře, takže prostřednictvím tohoto mecenáše a 

sběratele umění bylo možné připravit vynikající výstavy umělců tzv. pařížské školy, které byly 

v Čechách tehdy výjimečné a ojedinělé. Tím, že výstavy v galerii vzbudily tak velký a široký 

ohlas veřejnost, všímala si také logicky veřejnost této galerie. To byl vlastně základní kapitál, 

ze kterého galerie těžila po celou dobu své existence.    

       Přestože doba svobodného trvání, která byla galeriím vyměřena, se počítala na roky, 

můžeme konstatovat, že shora uvedené předpoklady daly postupně vzniknout určité profilaci a 

charakteristice Galerie Vincence Kramáře. Tato přínosná profilace obohacovala výstavní 
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program galerie ve vztahu k ostatním galeriím. Profilace Galerie Vincence Kramáře na oblast 

zahraničního umění přinášela do českého výtvarného života také nové impulsy. 

      Myslím, že se v dnešní době zapomíná na velký přínos pražských galerií druhé poloviny 

60. let českému výtvarnému umění a výstavnictví. Tomu nasvědčuje i absence monografické 

literatury. Pokusil jsem se tuto plodnou a úspěšnou dobu pražského výstavnictví svojí prací 

připomenout. 
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