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Anotace
Československá serigrafie 60. let 20. století

Hlavním  záměrem této  práce  je  popsat  složité  počátky  serigrafie  v Československu

a zasazením  do  politického  a kulturního  kontextu  60. let  20. století  porovnat  tvorbu

československých  a zahraničních  umělců.  Práce  seznamuje  s dílem  jejích  hlavních

tuzemských  představitelů  –  např. Eduarda  Ovčáčka,  Jiřího  Koláře,  Jana  Kubíčka,

Radoslava  Kratiny,  Miloše  Urbáska  a dalších.  Dále  objasňuje  vznik  a techniku

uměleckého  sítotisku  –  serigrafie,  pojednává  o jejím  rozvoji  po  2. světové  válce  ve

Spojených státech a jejím následném rozšíření do západní Evropy. Neopomene rovněž

zmínit umělecké hnutí Pop art, které serigrafii proslavilo a významně přispělo k jejímu

přijetí mezi umělecké grafické techniky. 
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Abstract
Czechoslovak serigraphy in the 1960's

The main purpose of this paper is to describe the complex origins of the screen printing

in Czechoslovakia and to compare the formation of the Czechoslovak and foreign artists

by  placing  them  into  the  political  and  cultural  context  of  the  1960's.  This  paper

introduces the work of important czechoslovak authors - Eduard Ovčáček, Jiří Kolář,

Jan Kubíček, Radoslav Kratina, Miloš Urbásek and others. It also reveals the evolution

and technique of silkscreen - serigraphy, discusses its development after the World War

II in the United States and its subsequent extension to western Europe. The paper also

mentions  the  Pop Art  movement,  which  proclaimed  screenprinting  and significantly

contributed to its acceptance among graphic arts techniques.
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Úvod
Cílem této práce je podat ucelený pohled na úplné počátky a následný vývoj techniky

serigrafie v Československu v průběhu šedesátých let dvacátého století s přihlédnutím

k politickému  a kulturnímu  kontextu  doby,  zmapovat  serigrafickou tvorbu  některých

důležitých osobností československé výtvarné scény a srovnat ji s tvorbou zahraničních

výtvarníků,  kteří  rovněž  vytvářeli  svá  díla  pomocí  techniky  uměleckého  sítotisku

a začínali s prvními pokusy v prakticky stejné době jako jejich tuzemští kolegové.

Práce je rozčleněna do tří větších kapitol, které jsou dále děleny na  menší úseky -

podkapitoly. Na začátku první kapitoly je krátce nastíněna historie techniky sítotisku od

samých kořenů na Dálném východě, přes patentování zdokonaleného šablonového tisku

v Anglii na začátku dvacátého století, až po druhou světovou válku, následuje objasnění

vzniku  pojmů  sítotisk  a serigrafie,  čímž  dochází  i k jejich  vymezení  a vzájemnému

rozlišení. Dále je věnován prostor technologickým aspektům serigrafie, principu tisku,

přípravě tiskové formy a v neposlední řadě také druhům barev a sítovin. Poslední úsek

první kapitoly patří problematice nákladu a signování originálních tisků.

První část druhé kapitoly popisuje počátky techniky serigrafie ve Spojených státech

amerických  spojené  se  sociálně-ekonomickým  programem  „New  Deal“  prezidenta

Franklina  Delano  Roosevelta,  její  další  vývoj  a přijetí  do skupiny  klasických

uměleckých grafických technik a v závěru její proslavení prostřednictvím významných

umělců  amerického  hnutí  Pop  art,  jehož  zástupci  jsou  zde  zmíněni.  Druhá,  a tedy

poslední část této kapitoly je věnována rozvoji techniky uměleckého sítotisku v západní

Evropě,  vzniku  prvních  sítotiskových  dílen,  mezinárodním  výstavám  současného

moderního umění  Documenta pořádaným v německém městě  Kassel  a také následné

obrovské expanzi serigrafie do dalších, nejen evropských, zemí.

Třetí a zároveň nejobsáhlejší kapitola této práce je rozčleněna na pět menších úseků

a má  za  úkol  objasnit  počátky  uměleckého  sítotisku  v Československu  v období

šedesátých let. První úsek této kapitoly osvětluje nejen politickou situaci v šedesátých

letech  a její  vliv na uměleckou scénu,  ale  také seznamuje  s událostmi,  které tomuto

období bezprostředně předcházely a které ho následovaly. V druhém úseku je nastíněna

situace  na  poli  výtvarného  umění,  výsledek  konference  Svazu  československých

výtvarných umělců, obrovská vlna zakládání nových uměleckých uskupení a radikální

organizační i ideové změny, které nastaly po svržení stávajícího vedení Svazu na jeho

sjezdu roku 1964. Další podkapitola stručně líčí historii sítotisku v Československu od
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doby před druhou světovou válkou, přes definitivní nástup serigrafie na naši uměleckou

scénu v polovině  šedesátých let  až  po  její  přijetí  mezi  klasické  tiskové techniky na

začátku let sedmdesátých. Dále popisuje vznik prvních specializovaných serigrafických

tiskových  pracovišť  a postavení  serigrafie  jako  vyučovacího  předmětu  na  středních

i vysokých školách uměleckého zaměření v západoevropském kontextu. Čtvrtý úsek je

věnován  některým  významným  osobnostem  československé  umělecké  scény,  jež  se

podílely  na  uvedení  této  nové  grafické  techniky  na  pole  výtvarného  umění  a jejím

dalším  technickém  zdokonalení.  Poslední  podkapitola  seznamuje  s některými

důležitými výstavami serigrafií v průběhu sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých

let.

Na samotném konci práce je přiložen seznam veškeré použité literatury a pramenů,

seznam vyobrazení a samotná obrazová příloha. Do obrazové přílohy jsem se snažila

zařazovat  zejména  díla,  která  vznikala  od  poloviny  do  konce  šedesátých  let,

korespondující s počátky uměleckého sítotisku u nás. V případech, kde nebylo možné

grafiky z tohoto období dohledat nebo daný autor v této době techniku teprve objevoval

a zkoušel,  zařadila  jsem  do  přílohy  díla  z počátku  let  sedmdesátých.  U některých

výtvarníků jsem se rozhodla publikovat díla dvě, první z nich ukazuje autorovy začátky

tvorby technikou uměleckého sítotisku, druhé je z doby pozdější a měl by v něm být

patrný  jistý  vývoj,  kombinace  s jinou  technikou  nebo  koncipování  díla  za  pomoci

počítačové techniky.
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Kritika pramenů
Problematika politické i kulturní  situace šedesátých let v Československu je velmi

oblíbeným tématem, proto se jí  zabývalo a nadále zabývá mnoho autorů. Co se týká

publikací pojednávajících o technice serigrafie, zvláště pak se zaměřením na konkrétní

období,  už  je  výběr  trochu  užší,  ale  přes  to  se  dá  nalézt  poměrně  velké  množství

cenných pramenů.

Nejcennějším  zdrojem  informací  k situaci  na  kulturním  poli  Československa

v průběhu šedesátých let  mi byla kniha  České umění  1938-1959. Programy, kritické

texty,  dokumenty.  Publikace  obsahuje  programy  a prohlášení  jednotlivých  tvůrčích

uskupení, kritické texty a eseje k některým uměleckým směrům a důležitým dobovým

výstavám  a v neposlední  řadě  také  fotokopie  a přepisy  zásadních  projevů  ze  sjezdů

Svazu  československých  výtvarných  umělců  nebo  Komunistické  strany

Československa.

Z hlediska uceleného pohledu na politicko-kulturní vývoj během šedesátých let mi

byla  velmi  cenným  pramenem  publikace  Dějiny  českého  výtvarného  umění  VI/1

1958/2000, zvláště kapitola Osobitost českého duchovního života šedesátých let autorů

Antonína Mokrejše  a Josefa Hlaváčka,  dále  pak  kapitola  Česká  nová  figurace

šedesátých let,  reflexe  pop artu,  groteska,  asambláž autorky Marie Klimešové a také

kapitola s názvem Panorama grafiky šedesátých let od Jiřího Machalického.

Dále  bych  ještě  z široce  zaměřených  publikací,  ve  kterých  nalezneme  důležité

informace o situaci  v umění  šedesátých let  s přihlédnutím k politickému vývoji,  ráda

jmenovala  Nové umění  v Čechách autora  Jindřicha Chalupeckého,  knihu  Alternativní

kultura.  Příběh  české  společnosti  1945-1989 spisovatelů  Josefa Alana

a Tomáše Bitricha  a v neposlední  řadě  publikaci  (A)symetrické  historie  –  zamlčené

rámce a vytěsněné problémy. Sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského

umění  2. poloviny  20. století,  zvláště  pak  kapitolu  Zlatá  šedesátá  z pera

Tomáše Pospiszyla  pojednávající  o nových  výtvarných  směrech  a zdrojích  informací

v komunistickém Československu.

Velkým přínosem k tematice rozmanitého vývoje české grafiky v šedesátých letech

se mi staly katalogy výstav Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby a

Česká  grafika  šedesátých  let.  Národní  galerie  v Praze,  oba  editované

Jiřím Machalickým  a obsahující  nesmírně  cenné  informace  o výtvarnících,  kteří  se

v této době grafikou zabývali.
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Za  zmínku  také  stojí  dvě  knihy  zabývající  se  technologií  tisku.  První  z nich  je

Grafika autora Aleše Krejči,  která se zaměřuje především na podrobné technologické

postupy jednotlivých grafických technik,  včetně  zevrubného popisu prvků tiskových

forem a složení barev. Sítotisk a serigrafie z pera Oty Kořínka je druhou publikací, která

se, jak název napovídá, zabývá už pouze specifiky technologie sítotisku a také obsahuje

krátkou kapitolu pojednávající o problematice nákladů originálních tisků.

Obrovským přínosem k hlavnímu tématu mé práce mi byly katalogy výstav Grafické

techniky  5:  serigrafie a digitální  tisk  a Česká  serigrafie.  Doprovodné texty  k oběma

publikacím psal  Eduard Ovčáček,  zlehka  nastínil  historii  sítotisku,  ale  především se

v nich podělil o vlastní cenné zkušenosti.  K tématu serigrafie bych ještě ráda zmínila

podnětný článek Jiřího Hůly  Serigrafie snad už bez otazníku publikovaný v odborném

časopise Umění a řemesla z roku 1999 a pak také článek  Sítotisková výročí z časopisu

Panorama z roku 1987. Hlavním zdrojem informací k jednotlivým výtvarníkům mi byly

četné katalogy výstav a monografie.

Reprodukce jednotlivých uměleckých děl československých výtvarníků jsem čerpala

především  z elektronického  katalogu  sbírek  výtvarného  umění  Citem  (Metodické

centrum pro informační technologie v muzejnictví), ale také z katalogů výstav. Zdrojem

reprodukcí děl zahraničních umělců mi byl elektronický katalog britského národního

muzea moderního umění Tate Modern.
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I. Vývoj a objasnění techniky serigrafie

I.1. Historie sítotisku

Ač je sítotisk nejmladší tiskovou technikou, je třeba při sledování jeho vývoje zajít

daleko do minulosti. Historici se domnívají, že již 500 -  1000 př. Kr. byl na Dálném

východě  vynalezen  přímý  předchůdce  dnešního  sítotisku  a serigrafie  -  šablonová

technika tisku, která vznikla na základě potřeby opakovaného zobrazení jednoho motivu

v buddhistických klášterech. Dokladem toho mají být vyobrazení Buddhy nalezené na

zdech  jeskyní  v Tun  Huang  v západní  Číně.  O něco  později  se  šablonová  technika

začala používat k potiskování rituálních oděvů a keramiky v Japonsku. Zde také dochází

během 18. století k jejímu značnému zdokonalení a především k vynálezu použitelného

nosiče šablony, sítě vyrobené z lidských vlasů, na kterou lze za pomoci lepkavé hmoty

přichytit i velmi složité a detailní šablony. Technika se ještě 150 let vyvíjela, než došlo

k nahrazení sítě z lidských vlasů tkaninou z ušlechtilého hedvábí.1

K rozšíření  šablonové  techniky  tisku  z Dálného  východu  na  západ  do  Evropy

a Ameriky  na  konci  19.  století  jistě  přispěl  obrovský  rozkvět  průmyslu,  zejména

textilního. V tomto období dochází k prvním pokusům potiskování hedvábí za pomoci

papírových šablon v textilních továrnách v USA, Velké Británii a Francii, zvláště pak

v Lyonu.  Významnou  událostí  ve  vývoji  šablonového  tisku  je  tzv. „Zdokonalený

šablonový  tisk“,  který  roku  1907  v britském Manchesteru  nechal  patentovat  textilní

návrhář Samuel Simon, 11. ledna 1907 předložil návrh patentnímu úřadu a v červenci

téhož roku již patent vešel v platnost pod číslem 576 AD 1907. Simonova zdokonalená

metoda tisku spočívala v protlačování barvy textilní sítovinou pomocí dvou plstěných

válečků, kartáče nebo gumové stěrky, při čemž šablona nebyla papírová, ale malovaná

vykrývacím roztokem na sítovinu jako negativní kresba.2 „Tento patent byl východiskem

pro vznik tří průtiskových technologií: filmtisku, vlastního sítotisku a serigrafie.“3

Ve 20. století  nastal  velký rozvoj sítotisku ve Spojených státech,  kde později

mladí  umělci  začali  využívat  techniku  průmyslového  sítotisku  pro  vlastní  grafickou

tvorbu.  V roce  1914  byla  Johnem  Pilsworthem  v Kalifornii  patentována  metoda

vícebarevného tisku z jedné tiskové formy, zvaná Selectasine. Metoda se brzy rozšířila

po celých Spojených státech a dále do Evropy, nacházela uplatnění v různých odvětvích,

např. v propagační  grafice  (reklamy  obchodních  domů,  levné  rozmnožování  plakátů

1 KOŘÍNEK 1991, 7
2 KREJČA 2010, 181
3 Panorama 1987, 23
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a obalů zboží) nebo dopravní signalizaci.4 K největšímu rozvoji sítotisku ovšem došlo

až  po  druhé  světové  válce.  Traduje  se,  že  během  války  specializované  jednotky

americké  armády  vybavené  pojízdným  tiskovým  zařízením  užívaly  tuto  techniku

k různým účelům, např. k tisku na papír, označování orientačních tabulí, zbraní, přileb

nebo nádrží na benzín a přiblížily princip sítotisku místnímu obyvatelstvu. Po skončení

druhé světové války došlo k rozšíření znalosti sítotisku do všech odvětví výroby a mimo

to také na kulturní pole západní Evropy.5

I.2. Objasnění vzniku pojmů sítotisk a serigrafie

V důsledku velkého rozvoje šablonové techniky tisku v Anglii a USA na počátku

dvacátého  století vyvstala potřeba vymyslet pro ni  vhodný název. „Postupně vznikaly

různé výrazy –  screen printing, silk screen printing, screen print, screen process

printing a další. V německy mluvících zemích to byl Seidendruck, Seidensiebdruck,

Seidenschablonendruck a nakonec Siebdruck.“6 Český název sítotisk má  původ  v 

německém výrazu Siebdruck.7

Český výraz pro uměleckou tiskovou techniku  serigrafie má  původ v anglickém

výrazu serigraph (nebo serigraphy), tento pojem se poprvé objevil na přelomu třicátých

a čtyřicátých let v New Yorku mezi mladou generací umělců, která používala techniku

průmyslového sítotisku pro svou volnou grafickou tvorbu. Údajně ho vytvořil americký

umělec řeckého původu Anthony Velonis složením řeckých slov sericon (hedvábí)

a graphein (psáti, kresliti) na základě analogie s termínem litografie (kresba na kameni).

Tím také došlo k odlišení od běžné průmyslově užívané  potiskové techniky nazývané

screen print (sítotisk).8

I.3. Technologie tisku

Sítotisk patří mezi nejmladší tiskové techniky, princip tisku spočívá v protlačování

vazké  tiskové  barvy  z povrchu  sítotiskové  šablony  na  potiskovaný  materiál  přes

propustná místa síta za pomoci pružného tříče, neboli rakle. Díky možnostem potiskovat

různé materiály, např. papír, textil, dřevo, sklo, plasty, kovy a další, a nízkým nákladům

na zhotovení tiskové formy, našla tato technika široké uplatnění v různých odvětvích

průmyslu, propagaci a samozřejmě také na poli umělecké grafiky.

4 KOŘÍNEK 1991, 9; KREJČA 2010, 181
5 KOŘÍNEK 1991, 10; KREJČA 2010, 182
6 KOŘÍNEK 1991, 7
7 Ibidem
8 HŮLA 1999, 50
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„Základní  prvky  serigrafické  tiskové  formy  tvoří:  sítovina,  jakožto  nosník

obrazotvorné šablony  a rám, v němž je  sítovina vypnuta.“9 Šablonový rám musí  být

pravoúhlý,  nejrozšířenějším  (a také  nejlevnějším)  materiálem  pro  jeho  výrobu  bývá

dřevo impregnované proti vodě několikanásobným nátěrem fermeží. Sítovina se k rámu

může připevňovat různými způsoby, pomocí dvojitého rámu, vtlačovací lišty, klínové

lišty,  kovových  skobek,  čalounických  hřebíčků  nebo  ocelových  napínáčků  a  v

neposlední řadě také lepením.10

Nároky kladené na vlastnosti sítoviny jsou poměrně vysoké, ideální sítovina musí být

jemná,  hustá,  dostatečně  pružná,  ale  nesmí  měnit  rozměry.  Je  třeba,  aby  volně

propouštěla  tiskovou  barvu,  ale  nepoutala  ji  k sobě,  kromě  toho  by  měla  být  ještě

dostatečně  odolná  vůči  chemikáliím  a mechanickému  poničení.  Zpočátku  bylo  jako

sítovina  používáno  výhradně  přírodní  hedvábí,  jediný  dostupný  a plně  vyhovující

materiál, spolu s rozvojem průmyslu se začalo od hedvábí pomalu upouštět, nahradily

ho levnější a mnohem odolnější materiály.11 V omezené míře se sice hedvábí používá

dodnes, protože dobře propouští barvu a je tažné, ale postupem času se zhoršuje jeho

průchodnost  rozvlákňováním  nití  po  opakovaném  odvrstvování.  Kovová  sítovina

zhotovená z fosforového broznu nebo nerezavějící oceli nachází nejširší uplatnění při

filmtisku, v keramickém, sklářském a polygrafickém průmyslu, tedy v odvětvích, kde je

požadována velká přesnost  soutisku nebo potřeba výrazného reliéfu.  Kov se snadno

poškodí,  ale  při  šetrném  zacházení  je  jeho  odolnost  poměrně  vysoká.  Mezi

nejoblíbenější a nejrozšířenější materiály patří syntetická textilní vlákna (polyestery a

polyamidy), jsou pevná, pružná, odolná proti chemikáliím, mají vynikající propustnost

a po  namočení  do  horké  vody  se  dobře  vypínají.  Levnějšími,  leč  méně  kvalitními

materiály určenými pro méně náročné práce jsou bavlněné organdy a umělé hedvábí, ty

se obvykle po jednom použití vyhazují.12

Tiskové barvy se dají rozčlenit do tří velkých skupin podle použitého pojiva, a to na

barvy  určené  pro  tisk  na  papír  a příbuzné  materiály,  pro  potiskování  plastu  a pro

potiskování ostatních materiálů. Mimo to ještě existuje širší dělení z hlediska vztahu

k potiskované hmotě (papír, dřevo, plast), vzhledu (lesklé, matné, pololesklé), kryvosti

(krycí, polokrycí, transparentní), způsobu schnutí (oxidací, polymerací), složení pojiva

9 KREJČA 2010, 183
10 KOŘÍNEK 1991, 47-50
11 KOŘÍNEK 1991, 41
12 KREJČA 2010, 184
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(olejové,  syntetické,  kaseinové),  odolnosti  vůči  vnějším  vlivům  nebo  fyzikálně

mechanických vlastností.13

Způsob přípravy serigrafické tiskové formy může být přímý (autor vytváří šablonu

přímo na sítovině),  nepřímý (šablona je zhotovena mimo sítovinu a následně se k ní

přilepuje nebo přenáší z transparentní fólie) nebo kombinovaný (tzv. obojetná šablona).

Mezi  přímé  techniky  patří  vykrývaná  šablona,  malba  litografickou  tuší  a kresba

litografickou  křídou.  Do  nepřímých  technik  řadíme  práci  s papírovou  vyřezávanou

šablonou,  kresbu  nebo  malbu  na  transparentní  fólii,  práci  s šablonovými

senzibilovanými filmy a papíry, kresbu vykrývacím hnědým roztokem a fotochemické

šablonové postupy.14

I.4. Náklad a signování originálních tisků

Nejen  používání  nových  fototechnických  metod  přenosu  na  šablony,  ale  také

vytváření  masových  nákladů  originálních  tisků,15 bylo  hlavním  důvodem  častých

pochybností  o originalitě  grafické  techniky  uměleckého  sítotisku. Řešení  tohoto

problému se ujali sami umělci a omezili náklad na 200 tisků, v případě vyšší produkce

už  byla  díla  považována  za  multiply,  které  se  nečíslovaly.  Tato  praxe  je  obecně

uznávaná dodnes.16

„Originální grafické listy umělců musí nést identifikační znaky, které sdělují majiteli

grafického listu jméno autora, pořadí, v jakém byl tištěn náklad a celkový počet tisků

z tiskové formy.  Měl  by rovněž  nést  datum svého vzniku a název  techniky,  jakou byl

grafický list proveden.“17 Autor hotová díla značí po ukončení tisku nákladu, zpravidla

tužkou nebo perem. Na levém dolním okraji,  několik milimetrů od konce tiskového

obrazu, by mělo být uvedeno pořadové číslo tisku lomené nákladem, místo na pravém

dolním okraji je pak určeno pro vlastnoruční podpis umělce a datum vzniku, v prostoru

mezi  číslováním  a podpisem  se  obvykle  uvádí  název  použité  tiskové  techniky.  Ke

každému originálnímu tisku mimo vlastního značení náleží ještě certifikát podepsaný

autorem  a tiskařem,  který  obsahuje  popis  technologického  postupu,  náklad,  použitý

materiál a potvrzení o zrušení tiskové formy.18

13 KOŘÍNEK 1991, 70
14 KOŘÍNEK 1991, 13-21
15 Jak  tomu bylo  u některých  významných  zahraničních  autorů,  např.  Fernanda  Légera,  Victora

Vasarelyho, Roberta Indiany a dalších. Zde také narážíme na problematiku etiky, i dnes se samozřejmě
můžeme setkat s podepsanými a číslovanými falsy serigrafií.

16 OVČÁČEK 1999, 3
17 KOŘÍNEK 1991, 108-109
18 Ibidem
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Kromě multiplů, určených pro veřejnost dychtící po umění, ještě nejsou číslovány

tisky věnované archivu,  spolupracovníkům, tiskaři  nebo nakladateli,  jejichž počet se

nesmí dostat nad 10 % z celkového počtu tisků. Tyto speciální varianty mívají v levém

dolním rohu značky  E. A.  (éprouve  de'artiste –  autorský  tisk)  nebo  H. C.  (hors  de

commerce – neprodejné).19

19 Ibidem
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II. Serigrafie ve Spojených státech a Evropě

II.1. Vývoj serigrafie ve Spojených státech amerických

Počátky moderního uměleckého sítotisku – serigrafie – nacházíme v období  mezi

světovými válkami v Evropě a Spojených státech amerických. Ve Spojených státech je

její  rozvoj  spojován  se  sociálně-ekonomickým  programem  „New Deal“  prezidenta

Franklina Delano Roosevelta,  na němž nesli  svůj  podíl  i někteří  umělci,  např.  grafik

Anthony Velonis se zhostil úkolu blíže seznámit další umělce s touto novou technikou.

Díky  tomu  se  koncem  třicátých  let  stala  serigrafie  velmi  populární  mezi  mladou

generací výtvarníků, hojně ji užívali pro svou volnou grafickou tvorbu, dále ji rozvíjeli

a pořádali četné výstavy.20

Roku  1940  byla  dvanácti  umělci  založena  skupina  nazvaná  Silk  Screen  Groups

a o pouhé  dva  roky  později  na  její  základně  vzniklo  uskupení  National  Serigraph

Society. V tomto období také Anthony Velonis formuluje termín serigrafie, tím došlo

k odlišení  od  běžné  potiskové  techniky  sítotisku.  Teoretik  výše  zmíněné  skupiny

a kurátor  grafické sbírky Muzea umění  v New Yorku Carl Zigrosser  definoval  obsah

nově  vytvořeného  pojmu.  „Serigrafie je tiskový postup, při kterém umělec podle

vlastního návrhu vytvoří tiskovou formu, ze které sám zhotoví grafické listy.“21

Po třech  letech  svého  působení,  roku  1945,  založila  skupina  National  Serigraph

Society v New Yorku vlastní galerii a při ní ustavila Print Club sdružující nejen umělce,

ale  i pouhé příznivce uměleckého sítotisku. Do roku 1952 uspořádala na 300 výstav

(mnoho  z nich  putovních),  jejichž  hlavní  úlohou  bylo  představení  nové  grafické

techniky po celém světě.22 Koncem 50. let nastal zejména v USA velký rozvoj výroby

nových, dokonalých základních materiálů a také výroby pestrého sortimentu

šablonových a maskovacích filmů.23

Doposud byla, na rozdíl od tzv. „ušlechtilých“  grafických technik (např. dřevořez,

dřevoryt, litografie a další), serigrafie vnímána jako technika průmyslová nebo

reklamní, tím pádem neumělecká, pokleslá, reprodukční. Až roku 1960 mohla být tato

technika přijata do rodiny uměleckých grafických technik. „Na popud světového

sdružení muzejních ředitelů a konzervátorů prohlásila v r. 1960 organizace Print

Council of America tiskařskou techniku známou jako průmyslový sítotisk za

20 OVČÁČEK 2007, 3
21 HŮLA 1999, 50
22 OVČÁČEK 1999, 3
23 KOŘÍNEK 1991, 10
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plnoprávnou grafickou techniku.“24 Na přijetí,  stejně jako na proslavení  techniky ve

světě měli velkou zásluhu především američtí umělci Pop artu, např. Roy Lichtenstein,

Robert  Rauschenberg,  Tony  Wesselmann,  Josef  Albers,  Richard  Estes  nebo  Andy

Warhol.25

II.1. Vývoj serigrafie v západní Evropě

Jak již bylo uvedeno dříve, úplné počátky moderního uměleckého sítotisku spadají

v Evropě i Spojených státech amerických do období mezi světovými válkami, ačkoliv

tento počáteční rozvoj můžeme zasadit do stejného období, tak se serigrafie v západní

Evropě nejprve vyvíjela  nezávisle na Spojených státech a k vzájemnému ovlivňování

došlo až v průběhu šedesátých let.

Od padesátých let začínají někteří významní umělci v západním Německu, Francii

a Anglii používat a rozvíjet tuto novou uměleckou techniku. Můžeme mezi ně zařadit

např.  Williho Baumeistera,  Fritze Wintera,  Rupprechta Geigera,  Allena Jonese,

Victora Vasarelyho  nebo  Richarda Hamiltona.26 Francouzští  umělci  ve  stejné  době

objevují princip fotošablony a na začátku padesátých let organizuje École Supérieure

des Arts et Industries Graphiques Estienne v Paříži kurzy serigrafie pro umělce, kterých

se jako první účastní Pablo Picasso, Fernand Léger, Marc Chagall a Raoul Dufy. Roku

1954  v Paříži  vystavovali  své  serigrafie  Victor Vasarely,  Serge Poliakoff,

Georges Breuil,  Jean Dewasne a další,  jejichž díla  měla  vysokou technickou  úroveň,

mnohá z nich byla zhotovena za pomoci vyřezávacích šablonových filmů. O rok později

se konala také výstava serigrafií Williho Baumeistera ve Wuppertalu.27

Ruku v ruce s rozvojem techniky serigrafie jde v zemích západní Evropy také vznik

význačných sítotiskových dílen. Není proto neobvyklá úzká spolupráce umělců a tiskařů

na společných  pracích,  jako příklad  si  můžeme uvést  dílo  Richarda Hamiltona  „I'm

dreaming of  a  white  Christmas“  [1],  které  autor  vytvořil  v  roce  1967 za  nedílného

přispění tiskaře  Luitpolda Dombergera.  Na  zdokonalování  a modernizaci  neustále  se

vyvíjející techniky sítotisku měli proto velký vliv nejen vědci a umělci, ale i tiskaři.

Ač se již od padesátých let v západní Evropě serigrafie slibně rozmáhala a vyvíjela,

její  skutečně  rozhodující  a definitivní  nástup  na  zdejší  uměleckou  scénu  nastal  až

24 HŮLA 1999, 50
25 OVČÁČEK 1999, 1, 4
26 OVČÁČEK 1999, 3
27 KOŘÍNEK 1991, 10
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v průběhu šedesátých let spolu s americkým hnutím Pop art. V letech 1964 a 1968 se

v německém  městě  Kassel  konaly  pravidelné  mezinárodní  výstavy  současného

moderního  umění  Documenta  III  a  Documenta  IV,28 ty  se  nesly  právě  v duchu

amerických umělců spjatých s Pop artem. Asi nejznámější díla, která mohli návštěvníci

těchto výstav shlédnout, byla série „Marylin“  [2] Andyho Warhola.29 Po uskutečnění

výstav Documenta dochází k obrovské expanzi serigrafie nejen do dalších evropských

zemí,  kupříkladu  do  Polska,  Maďarska,  Československa,  Španělska,  Jugoslávie,

Sovětského  svazu,  ale  i zcela  mimo  evropský  kontinent,  na  Střední  východ  a do

Afriky.30

28 Documenta  jsou  výstavy  současného  moderního  umění  konající  se  v pětiletých  intervalech
v německém  městě  Kassel,  jejichž  tradici  započal  roku  1955  německý  malíř  a kurátor  Arnold Bode,
konají se pravidelně dodnes.

29 OVČÁČEK 1999, 4
30 KOŘÍNEK 1991, 10
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III. Počátky serigrafie v Československu a zasazení do
kontextu doby

III.1. Politická situace a její vliv na uměleckou scénu

Po osvobození  Československa  od  německé  nadvlády  v roce  1945  nastalo  velmi

krátké  období  nadějného  rozvoje  kultury  a umění,  které  velmi  záhy  přerušil

komunistický převrat  v únoru roku 1948.  Nastolení  nového totalitního  režimu vedlo

k rozsáhlým  čistkám,  procesům,  útlaku  obyvatelstva,  ostré  protináboženské

a proticírkevní ofenzivě, uzavření a přísné kontrole hranic, což bylo příčinou velké vlny

emigrace a obrovského ekonomického úpadku státu. Uzavřením hranic došlo nejen ke

zrušení  možnosti  vycestovat,  ale  i k zpřetrhání  dosavadních  vztahů  se  zahraničím

a značnému omezení přílivu informací ze západu. Kromě nedostatečné informovanosti

zasáhlo  kulturní  scénu  také  násilné  ukončování  činnosti  uměleckých  skupin

a nemožnost vystavovat, většina děl proto vznikala v soukromí ateliérů a na veřejnost se

nedostala. Pozvolnou proměnu stávající situace v Československu přinesla až padesátá

léta, kdy k nám začal pronikat vliv světových poválečných výtvarných proudů a začala

vznikat  nová  umělecká  uskupení.31 Ačkoliv  bylo  povědomí  o nových  tendencích  ve

výtvarném umění stále omezené, informace se sem prostřednictvím katalogů, časopisů

a knih dostávaly, přístup k nim měli hlavně členové kulturních elit, kteří je dále šířili

mezi skupiny svých známých a kolegů.32

Klíčovým rokem předznamenávajícím uvolnění  atmosféry v nadcházejícím období

šedesátých let  byl rok 1956, ve kterém se konal  dvacátý sjezd Komunistické strany

Sovětského svazu, na němž došlo mimo jiné k oficiálnímu připuštění možnosti krize

uvnitř  socialistické společnosti.  Na počátku šedesátých let  ještě Komunistická strana

ovládala  většinu  důležitých  mocenských  pozic,  ale  uvnitř  strany  již  začal  narůstat

politický konflikt mezi zastánci a odpůrci reformních tendencí, začala se formovat silná

opozice  a kvůli  této  vnitrostranické  nejednotnosti  strana  přestala  mít  dostatek sil  na

uplatňování  své  vedoucí  role.33 Následkem  těchto  událostí  strana  ztratila  vliv  na

produktivní duchovní síly společnosti, kterou stmeloval vnitřní odpor vůči pokrytectví

existující moci a uvědomění si hluboké politické, hospodářské a duchovní krize. Tím se

také otevřela příležitost k hledání nových řešení  a duchovní orientace, ale poúnorové

události  zasáhly  společnost  natolik,  že  bylo  nejprve  zapotřebí  obnovit  její  základní

31 MACHALICKÝ 2002, 14-15
32 POSPISZYL 2008, 135
33 ALAN/BITRICH 2001, 12
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funkce, překonat izolaci, navázat na přerušenou kontinuitu vývoje a znovu oživit styky

se světem, teprve poté mohlo následovat objevování zcela nových možností.34

Krátké období slibného rozvoje a uvolnění atmosféry během šedesátých let ukončila

v roce 1968 okupace sovětskou armádou a vojsky Varšavské smlouvy. Byla obnovena

cenzura, znovu uzavřeny hranice, rušilo se mnoho zájmových i politických organizací.

Pro uměleckou scénu Československa tento zvrat znamenal četné zákazy vystavování

a zakládání nových uskupení, opětovné přerušení činnosti spolků a výtvarných skupin,

došlo k rozpuštění  Sdružení českých umělců grafiků Hollar a veškeré výstavy se směly

pořádat pouze pod záštitou Svazu československých výtvarných umělců (SČSVU) nebo

jiných oficiálních institucí,  samozřejmě korigovaných politickou mocí.35 Tato situace

přetrvávala  až  do  pádu  komunistického režimu,  vítězství  demokracie  a definitivního

uvolnění poměrů v roce 1989.

III.2. Situace ve výtvarném umění

Liberalizaci kultury v období šedesátých let předcházelo několik důležitých událostí.

Kromě výše zmíněného dvacátého sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu roku

1956 se v témže roce konala celostátní konference Ústředního svazu českloslovenských

výtvarných  umělců  (ÚSČVSU).  Po rozpuštění  tradičních  spolků  a skupin  v průběhu

padesátých let byli umělci podle bydliště rozdělováni do jednotlivých středisek SČSVU,

což  samozřejmě  bránilo  volným  diskusím  výtvarníků  v rámci  jejich  zaměření

a přirozenému vývoji umění. Z řad mladé generace umělců proto vyšel požadavek na

povolení  možnosti  opět  zakládat  volná  ideová  uskupení.  „Otevřeně  zazněl  tento

požadavek poprvé v článku: Hlas mladých, Výtvarná práce III, č. 24, 1955, s. 2, který

podepsalo  69  mladých  výtvarníků.“36 Tvůrčí  skupiny,  jejichž  úkolem  bylo

zprostředkovávání  výstav,  pořádání  přednášek  nebo  besed,  vydávání  sborníků

a publikování  v  časopisech,  měly  vznikat  zcela  volně,  bez  diktování  jakýchkoliv

podmínek  vzniku Svazem.  V článku  dále  výtvarníci  požadovali  právo  samostatných

výstav, rozšíření a zlepšení služby Fondu výtvarných umění a pravidelné vymezování

části  finančních  prostředků  Fondu  pro  mladé  umělce.  Téma  se  projednávalo  na

konferenci  ÚSČVSU  a 22. prosince  1956  došlo  změnou  ve  stanovách  Svazu

k definitivnímu potvrzení možnosti zakládat skupiny v rámci SČSVU.37 Mimo to měla

34 ŠVÁCHA/PLATOVSKÁ 2007, 22
35 MACHALICKÝ 2002, 30
36 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001, 184
37 Ibidem
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konference  za  důsledek  ustavení  dvou  samostatných  organizačních  jednotek,  Svazu

československých architektů a Svazu československých výtvarných umělců.

Po oficiálním odsouhlasení a potvrzení možnosti vytvářet nová umělecká uskupení

pod  hlavičkou  SČSVU  nastala  v rámci  mladé  generace  výtvarníků  obrovská  vlna

zakládání skupin.  „Podstatným jevem české respektive československé výtvarné scény

druhé  poloviny  50. let  bylo  zakládání  tvůrčích  skupin.  Přestože  jejich  nenadálá

tolerance  ze  strany  unifikovaného  svazu  byla  přirozeně  prostým  taktickým  krokem

k zamezení  nekontrolovatelného  setkávání  v ateliérech,  přinesla  mladé  generaci

nevídanou možnost obhájit v rámci svazu potřebnou autonomii.“38 Těsně za sebou jako

první vlaštovky byly založeny roku 1957 skupiny Máj 57 a Trasa 54, o rok později je

následovala skupina UB 12, která zůstala ještě do roku 1962 součástí Umělecké besedy.

V tomto období  vzniklo ještě více než deset  dalších skupin,  některé z nich  spolu se

třemi již výše zmíněnými vytvořily roku 1960 volné neformální seskupení - tzv. Blok

tvůrčích skupin, jehož hlavní myšlenkou bylo proniknout do vedení SČSVU, což se

podařilo až na Sjezdu Svazu v roce 1964.39

Sjezd SČSVU roku 1964 se nesl v duchu radikálních organizačních i ideových změn,

skupině umělců mladé a střední generace se podařilo svrhnout stávající konzervativní

vedení Svazu a do svého čela si v tajném hlasování zvolili Adolfa Hoffmeistera. Až do

konce  šedesátých  let  díky  tomu  následovalo  období  politické  nezainteresovanosti,

umělecké svobody,  rozšiřování výstavních aktivit,  ediční činnosti  a v neposlední řadě

také čilého navazování zahraničních vztahů.40

V šedesátých letech došlo následkem uvolnění poměrů na politické i výtvarné scéně

k rozdělení umění na dva proudy. První, oficiální proud nadále pokračoval ve službě

komunistickému  režimu,  tvorbě  v souladu  s oficiální  kulturní  politikou,  v duchu

socialistického realismu bez jakýchkoliv výrazných tvůrčích a alternativních tendencí.

Ovšem druhý proud se  stal  nositelem zásadní  změny v umění,  snažil  se  reflektovat

aktuální dění u nás i v zahraničí,  reagoval na nové zahraniční  směry a vyznačoval se

velkým  množstvím  různých  směrů  a rozmanitých  tendencí.  „V umělecké  sféře  bylo

nutné obnovit porozumění pro moderní umění a pro experimenty avantgardních tvůrců.

Ukázalo se, že efekt zakázaného ovoce sehrál užitečnou úlohu a naladil nemalou část

společnosti k příznivému postoji.“41

38 VÍCHOVÁ 2004, 290
39 CHALUPECKÝ 1994, 26
40 CHALUPECKÝ 1994, 28
41 ŠVÁCHA/PLATOVSKÁ 2007, 24
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Ještě  v závěru  padesátých  let  se  na  Československé  výtvarné  scéně  objevily

imaginativní tendence reprezentované klubem Šmidrů. Uskupení Šmidrů vzniklo roku

1957 k jeho členům patřil například Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak, Čestmír Janošek

nebo  Jan Koblasa.  Navazovali  na  poválečný  surrealismus,  těžili  z neodadaistické

absurdity,  městského  folklóru,  nalézali  východisko  v mystifikaci  nebo  primitivismu

a vyznávali tzv. estetiku divnosti, tím také vyjadřovali negativní postoj vůči oficiální

umělecké politice Svazu. Část z nich postupně přešla k radikální strukturální abstrakci

a vystavovala na začátku šedesátých let v rámci Konfrontací.42

Do jednoho ze směrů zásadně utvářejících neoficiální proud umění šedesátých let

patří  také  neveřejné  výstavy  Konfrontace I  a Konfrontace II  pořádané  v ateliérech

Jiřího Valenty a Aleše Veselého roku 1960, na kterých vystavovali výtvarníci hlásící se

k informelu  a strukturální  abstrakci,  jež  se  svými  díly  snažili  vyjádřit  ztrátu  hodnot

a existenciální problémy spojené s hlubokou krizí společnosti.43

V neposlední  řadě  je  nutné  sem  zařadit konstruktivní  tendence  výtvarníků

směřujících ke geometrické abstrakci a pevně stanovenému řádu, spojované se skupinou

Křižovatka a Klubem konkretistů.  Skupina Křižovatka vznikla roku 1963 a mezi  její

nejvýznamnější členy patřil například Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Karel Malich

nebo  Jiří Kolář.  U vzniku  Klubu  konkretistů  v roce  1967  stál  Radoslav Kratina,

Eduard Ovčáček   a teoretik  Arsén Pohribný,  dalšími  členy  byli  Dalibor Chatrný,

Jiří Hilmar nebo Rudolf Valenta.44 Některým členům těchto uskupení se bude věnovat

jedna z následujících kapitol.

Protože byla šedesátá  léta po výtvarné stránce  velmi rozmanitá,  je  nutné alespoň

zmínit  v šedesátých letech nastupující  vlnu nové figurace, kterou odstartoval příchod

Pop artu a jejímž předstupněm byly právě neodadaistické aktivity uskupení Šmidrů. Na

úplný  závěr  patří  také  počátky  konceptuálního  a akčního  umění  reprezentované

osobnostmi Vladimíra Boudníka, Milana Knížáka nebo Eugena Brikciuse.45

III.3. Historie sítotisku a serigrafie v Československu

Tak jako v ostatních zemích, i u nás byl charakteristický předstih šablonového

textilního tisku před sítotiskem, který nacházel obtížněji uplatnění v ostatních

průmyslových odvětvích. Roku 1938 se  údajně  při  své  obchodní  cestě  kolem světa

42 CHALUPECKÝ 1994, 27
43 ALAN/BITRICH 2001, 385
44 MACHALICKÝ 2002, 18
45 ŠVÁCHA/PLATOVSKÁ 2007, 147
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český podnikatel Jan Antonín Baťa v USA seznámil s tiskem plakátů technikou sítotisku

a po návratu zpět do Zlína pověřil reklamní oddělení společnosti Baťa vypracováním

postupu pro tisk sítem, který by zajistil rychlé a levné množení propagačních materiálů.

Nedlouho poté prý grafik Jan Kroj, Baťův tehdejší zaměstnanec, představil technologii

tisku  z vyřezávaných  šablon  nalepených  na  mlynářské  hedvábí,  tato  událost  je

pokládána za počátek rozvoje sítotisku u nás, jiné zdroje ovšem poukazují  na to,  že

v tomto období užívaly sítotiskové šablony také dvě pražské instituce, písmomalířský

závod a továrna na sklo. Ovšem skutečný rozvoj sítotisku nastal v Československu až

po  druhé  světové  válce,  nejvýraznější  pak  v  šedesátých  letech,  kdy  se  začal

z průmyslové sféry pomalu dostávat na pole výtvarného umění.46

Uvolňování  atmosféry  v šedesátých  letech  mělo  za  důsledek  liberalizaci  kultury,

opětovné  navazování  vztahů  se  zahraničím,  a tím  i pronikání  nových  tendencí

západního  umění.  Nástup  serigrafie, úzce  spjatý  s tvorbou  umělců  amerického

a západoevropského Pop artu, proto nalezl odezvu i u nás. V roce 1965 se zde poprvé

vystavovaly  americké  serigrafie  ve  výstavní  síni  ÚLUV  (Ústředí  lidové  umělecké

výroby).

Někteří  významní  umělci,  kupříkladu  Miloš Urbásek  nebo  několik  zástupců

Klubu konkretistů a českého op artu, se začali seznamovat a experimentovat s technikou

uměleckého sítotisku už v padesátých letech. Ovšem podle Jiřího Hůly vytvořil první

české  grafiky  označené  jako  serigrafie  až  roku  1966  Jaroslav Kaiser,47 k němuž  se

postupem  času  připojují  další  autoři,  např.  Zdeněk Sýkora,  Jan Kubíček  nebo

Eduard Ovčáček. Ve  stejném  roce  založil  v Praze  Ota Kořínek  Odbornou  skupinu

sítotiskařů,  která  byla  později  přejmenována  na  Odbornou  skupinu  pro  sítotisk

a serigrafii ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností).48

Díky  nedůvěře  ze  strany  starší  generace  grafické  obce,  ale  i nedostatečnému

pochopení  vazeb na světová hnutí  Pop artu a Op artu jako otevírajících se možností

k využití  nové  tiskové  technologie,  si  v bývalém  Československu  serigrafie  obtížně

budovala  pevnou  pozici  vedle  ostatních  technik  volné  grafiky.  K oficiálnímu přijetí

sítotisku mezi klasické tiskové techniky u nás došlo až roku 1973. Sítotisk coby čtvrtá

skupina grafických technik byl charakterizován jako  „průtisk barvy přes šablonu na

46 KOŘÍNEK 1991, 9-10
47 HŮLA 1999, 50-51
48 KOŘÍNEK 1991, 10
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papír či  jinou tiskovou podložku“,  přičemž právě termín průtisk je pro tento způsob

tisku nejvýstižnější, nicméně označení se neujalo ani mezi odborníky.49

První  serigrafie  v šedesátých  letech  vznikaly  za  značně  ztížených  technických

podmínek, materiály i barvy byly jen těžce dostupné, proto museli být výtvarníci velmi

kreativní ve vymýšlení různých alternativ. Jak Eduard Ovčáček uvádí v doprovodném

textu  ke  katalogu  výstavy  Česká serigrafie.:50 „Tisklo  se  třeba  přes  tříkřížková

a čtyřkřížková mlynářská síta.  Vzpomínám si,  že ještě  v roce 1967 a 1968 jsem přes

mlynářská síta tiskl i já své první lettristické pokusy s barvami, které jsem získával za

velkých  obtíží  a finančních  nákladů  ze  západního  Německa.“ Vlastní  výroba  barev

a materiálů se u nás objevila o něco později, teprve poté mohl nastat další vývoj nové

grafické  techniky  a její  velmi  pozvolné  pronikání  do  různých  sfér  průmyslu  nebo

podnikové propagace.51

Se  vzrůstajícím  zájmem  o novou  tiskovou  techniku  rostla  také  potřeba

specializovaných  pracovišť.  Jedna  z prvních  českých  serigrafických  dílen  vznikla

v šedesátých  letech  v Praze  na  Střední  odborné  škole  výtvarné  Václava  Hollara

přičiněním výše zmíněného Jaroslava Kaisera, který na této škole v letech 1961-1985

také vyučoval. K uspokojení potřeby širší obce výtvarníků došlo až po roce 1967, kdy

výrobní a obchodní družstvo Dílo (podnik Českého fondu výtvarných umění) založilo

dílnu  vlastní,  čerpající  z bohatých  zkušeností  tiskaře  Aloise  Kulhánka,  který  se

s technikou serigrafie seznámil již na počátku šedesátých let a od té doby se jí aktivně

věnoval.52 Dílo  však  zpočátku  zaměřilo  svou  pozornost  výhradně  na  průmyslovou

výrobu  suchých  obtisků,  až  v sedmdesátých  letech  se  začalo  zabývat  produkcí

uměleckých sítotisků, kupříkladu u nás nejlépe provedených plakátů a unikátních knih.

„Jeho realizace Turgeněvových Přízraků pro Mladou frontu v roce 1978 byla oceněna

čestným uznáním v soutěži Nějkrásnější kniha Československa, stejně jako Komenského

Píseň písní Šalamounových, která byla tištěna také pro Mladou frontu v roce 1980.“53

V průběhu  sedmdesátých  a osmdesátých  let  stále  docházelo  ke  kontrolám  všech

záležitostí  spojených  s množením  tiskovin,  tisky  musely  procházet  přísnými

uměleckými  komisemi  a schvalovacími  řízeními,  bedlivě  se  sledovaly  náměty  děl,

zvláště  výskyt  písmen  a textů.  Tato  složitá  situace  v oblasti  umělecké  grafiky

49 HŮLA 1999, 51
50 Výstava  Česká  serigrafie se  konala  roku  1999  na  Ostravské  univerzitě  a byla  vyústěním  tří

workshopů  pořádaných v serigrafickém centru  Katedry  výtvarné  tvorby  Ostravské  univerzity  v letech
1997, 1998 a 1999.

51 OVČÁČEK 1999, 4
52 HŮLA 1999, 52
53 Panorama 1987, 24
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přetrvávala až do roku 1989. Po Sametové revoluci již nic nebránilo rychlému rozvoji

serigrafie  ve  všech  oborech  umění  a jejímu  vyučování  na  uměleckých  středních

i vysokých školách.54

Počátkem devadesátých let  se  u nás  technika  uměleckého sítotisku  vyučovala,  na

rozdíl  od  některých  západních  zemí,  pouze  okrajově  a jen  na  několika  odborných

školách.  Mezi  tyto  vzdělávací  instituce  v Praze  patřila  Vysoká  škola

uměleckoprůmyslová,  Akademie  výtvarných  umění,  Střední  uměleckoprůmyslová

škola,  Střední  průmyslová  škola grafická,  Výtvarná škola  Václava Hollara  a  Střední

odborné učiliště polygrafické. Za zmínku ještě stojí katedra výtvarné tvorby Ostravské

univerzity, Střední odborné učiliště polygrafické v Rumburku nebo Střední průmyslová

škola ve Štětí.55

V polovině devadesátých let obdržela katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity

(KVT  OU)  od  Ministerstva  školství  ČR  a dalších  sponzorů  grant  na  zřízení

serigrafického  centra  a roku  1997  se  zde  začaly  pořádat  pravidelné  serigrafické

workshopy  určené  pro  všechny  výtvarníky  zabývající  se  sítotiskem.56 Na  konci

devadesátých  let  je  již  serigrafie  značně  ovlivněna  moderní  vědou  i rychle  se

zdokonalující  počítačovou  a reprodukční  technikou,  používají  se  nové  metody,

materiály  a barvy.  Ač  se  počítačová  technika  ve  výtvarném  umění  stala  naprostou

samozřejmostí až v průběhu devadesátých let, tak  prvním umělcem, který u nás začal

využívat  služeb  počítače  při  navrhování  koncepce  díla  byl  již  v roce  1963

Zdeněk Sýkora,  který  na  dlouhou  dobu  zůstal  také  jediným  průkopníkem  v této

oblasti.57

III.4. Významní autoři zabývající se serigrafií v šedesátých letech

V průběhu šedesátých let  došlo  v Československu k rozvoji  výtvarného  umění  ve

všech  směrech,  ať  už  šlo  o sochařství,  malbu  nebo  grafiku,  v níž  se  rozvinuly

nejrůznější  proudy  dosahující  rozmanitých  a často  protikladných  výrazových  poloh.

„Tehdy se snad poprvé v dějinách českého umění 20. století grafika osamostatnila ze

závislosti  na  ostatních  oborech  a přinesla  četné  nové  podněty.  Zabývali  se  jí  nejen

„klasičtí“ grafici, ale také malíři a sochaři“58 Díky tomuto obrovskému rozvoji grafiky,

54 OVČÁČEK 2007, 5
55 KOŘÍNEK 1991, 11
56 HŮLA 1999, 51
57 CHALUPECKÝ 1994, 64
58 MACHALICKÝ 1994, 6
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experimentování  s novými  postupy  a vzájemnému  kombinování  technik  mohlo  dojít

také  k pozvolnému objevování  a později  i přijetí  uměleckého sítotisku  mezi  klasické

grafické techniky. Velmi důležitou úlohu v expanzi serigrafie na pole československého

výtvarného  umění  sehrálo  v šedesátých  letech  také  pronikání  nových  uměleckých

tendencí ze západu.

Ani  jeden  z níže  uvedených  autorů  se  nevěnoval  tvorbě  serigrafií  výhradně

a prvoplánově, někteří malíři a sochaři používali tuto techniku pouze okrajově, mnozí

umělci u ní však na určitou dobu zakotvili, nalezli v ní přínosný výrazový prostředek,

dále  ji  rozvíjeli  a zdokonalovali  po technické stránce.  Novou grafickou technikou se

zabývalo  i mnoho  významných  členů  uměleckých  uskupení  vzniklých  v průběhu

šedesátých  let,  například  Jiří Kolář,  Zdeněk Sýkora  a Vladislav Mirvald  ze  skupiny

Křižovatka nebo Radoslav Kratina, Eduard Ovčáček, Dalibor Chatrný a Rudolf Valenta,

členové Klubu konkretistů.

Jedním z prvních umělců věnujících se technice serigrafie v Československu byl již

výše  zmíněný  Jaroslav Kaiser,  který  na  začátku  padesátých let  studoval  na  Vysoké

škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Antonína Strnadela a roku 1958 se stal

členem  Sdružení  českých  umělců  grafiků  (SČUG)  Hollar.  Jeho  první  setkání  se

sítotiskem proběhlo  v textilní továrně, ale zásadní inspirací k využití této techniky ve

výtvarné tvorbě mu byla až výstava americké grafiky ve výstavní síni ÚLVU v Praze

roku  1965.  „Své  první  poznatky  a nabyté  zkušenosti  s tiskem  serigrafie  uplatnil

Jaroslav Kaiser  vzápětí  ve  své  pedagogické  praxi  na  Výtvarné  škole  v Praze,  kde

dokonce zavedl i první sítotiskové čili serigrafické zařízení u nás.“59 Kaiser s technikou

uměleckého  sítotisku  dále  experimentoval  a začal  ji  využívat  při  tvorbě  kabinetní

grafiky  (tvorba  drobných  sběratelských  děl,  např. exlibris,  novoročenek  nebo

poštovních  známek),  [3] roku  1969  na  mezinárodním  grafickém  bienále

v Banské Bystrici  dokonce  obdržel  vyznamenání  za  první  užití  serigrafie  při  tvorbě

exlibris v soudobém mezinárodním sběratelském světě. Věnoval se také hlubotiskovým

technikám, barevnému linorytu nebo barevné litografii, kterou často kombinoval právě

se sítotiskem. Jeho význam nespočíval pouze v přispění k rozvoji  techniky serigrafie

u nás, ale i v originálním propojování fotografií, rastrových tisků a dalších grafických

technik do originálních děl kolážového charakteru. K Jaroslavu Kaiserovi je nutné ještě

na závěr alespoň dodat, že jeho první serigrafie Kosmická stanice, Kybernetický mozek

59 DVOŘÁK 1995, nestr.
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a Červený květ,  zhotovené roku 1965, byly vystaveny v rámci výstavy členů SČUG

Hollar v roce 1966 Galerií Haus Metternich v Koblenci.60

Obrovský podíl na uvedení uměleckého sítotisku do našeho výtvarného prostředí měl

v šedesátých letech malíř, sochař, grafik a kolážista Eduard Ovčáček, který tehdy patřil

k nejmladší  generaci  umělců  a momentálně  stále  působí  jako  profesor  na  Ostravské

univerzitě.  Koncem padesátých  a začátkem šedesátých let  studoval  na  Vysoké škole

výtvarných umění  v Bratislavě  u profesora Petera Matejky,  v průběhu roku 1962 byl

stážistou  profesora  Antonína Kybala  v Praze  na Vysoké  škole  uměleckoprůmyslové.

Roku 1960 se podílel na vzniku bratislavských Konfrontací, neoficiálních ateliérových

výstav,  jež  stějně  jako  ty  pražské  prezentovaly  abstraktní  a strukturální  díla

informelního charakteru.61 O sedm let  později  stál  u zrodu Klubu konkrétistů,  krátce

poté,  v roce  1968  vytiskl  své  první  serigrafie  [4] a začal  se  této  nové  technice

programově  věnovat.  Technicky  nedokonalé  podmínky  šedesátých  let  ho  zpočátku

nutily  pracovat  za  pomoci  podomácku  vyrobených  zařízení,  sít  zhotovených

z dámských  punčoch  nebo  sít  mlynářských  a velmi  obtížně  získávaných  barev.

Postupem  času  se  technika  samozřejmě  vyvíjela,  technologie  zdokonalovala  a v

devadesátých  letech  už  bylo  možné  přenášet  fotograficky do grafického  listu  různé

vizuální předlohy, reprodukovat sítotiskem fotografie a také připravovat samotný obraz

v počítači. Všech těchto nových možností Eduard Ovčáček v serigrafické tvorbě hojně

využíval  [5] a kromě toho ji obohatil o své lettristické tendence, které prostupují celé

jeho dílo, ať už jde o strukturální grafiky, koláže, sochy, instalace nebo právě serigrafie.

V roce 1997 nesl nemalý podíl na vzniku serigrafické dílny na Ostravské univerzitě.

„Díky  Eduardu  Ovčáčkovi  organizuje  katedra  výtvarné  tvorby  Ostravské  univerzity

sympozia, na nichž umožňuje vznik nových uměleckých děl v této technice (…), ale také

je  tam  díky  němu  shromážděna  největší  československá  sbírka  originálních

sítotiskových  grafických  listů  od  umělců  všech  generací,  domácích  i zahraničních,

sbírka, z jejíchž fondů se již uskutečňují výstavy doma i v cizině.“62

Zdeněk Sýkora, průkopník využití počítačové techniky v umělecké tvorbě, studoval

v letech 1945 – 1947 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor výtvarná

výchova,  deskriptivní  geometrie  a modelování,  začínal  malbou  krajin  v  plenéru

a studiem  přírody.  Později  začal  tvořit  také  pomocí  grafických  technik,  ale  malba

zůstala  nadále  jeho největší  láskou a klíčovým vyjadřovacím prostředkem.  Pro svou

60 HŮLA 1999, 54
61 VALOCH/MACHALICKÝ/MOJŽÍŠ 2007, 649
62 VALOCH/MACHALICKÝ/MOJŽÍŠ 2007, 534
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grafickou tvorbu si zvolil právě techniku serigrafie, která nejlépe odpovídala konceptu

jeho malby. „I strategie, kterou Sýkora uplatňoval při nasazení barev do většiny svých

projektovaných maleb – jedna barva pro jednu linii – je podobná technologii sítotisku,

kdy  pro  každou  barvu  musí  být  nasazeno  nové  síto  a je  třeba  podobně  akceptovat

i souvislosti  jejich společného účinku.“63 Na rozdíl od malby ovšem některá grafická

díla  nezhotovoval  vlastnoručně,  pouze  je  projektoval  a jejich  provedení  přenechal

tiskařům. Počítač k návrhu koncepce díla  Sýkora poprvé použil  v roce 1963, během

následujícího  roku  ještě  vytvářel  grafiky  technikou  linořezu  a první  serigrafii,

inspirovanou  jí  těsně  předcházejícími  linořezy,  vytiskl  v roce  1965.  [6] V průběhu

následujících desetiletí pak vytvořil za pomoci počítačové techniky obrovské množství

děl technikou uměleckého sítotisku [7] a svou tvorbou výrazně ovlivnil nejen výtvarnou

scénu u nás,  ale  i v cizině,  což  dokládá  velký počet  zahraničních  výstav,  kterých  se

zúčastnil. Za zmínku stojí kupříkladu jeho účast na mezinárodní přehlídce současného

světového umění Documenta IV v německém Kasselu,64 kde vystavovali také někteří

umělci spjatí s americkým hnutím Pop art.

Serigrafie  zaujímají  své  místo  i v rozmanité  a rozsáhlé  tvorbě  jednoho  z našich

nejvýznamnějších  představitelů  konkrétního  umění,  Jana Kubíčka.  Od  roku  1948

navštěvoval  Kubíček  ateliér  profesora  Josefa Nováka  na  Vysoké  škole

uměleckoprůmyslové  v Praze  a po  jejím  ukončení  roku  1954  nastoupil  ke  studiu

scénografie  na  pražské  Akademii  múzických  umění.  V průběhu  padesátých let  ještě

tvořil  v duchu  civilistní  poetiky,  jeho  oblíbeným  tématem  bylo  město,  vznikaly

realistické  malby,  asambláže,  koláže  a fotografie,  do  nichž  si  pomalu  hledalo  cestu

písmo. Na počátku šedesátých let dospěl ke strukturální skladbě obrazů s literami jako

výtvarnými  znaky  a po  polovině  desetiletí  už  se  jeho  tvorba  stala  čistě

konstruktivistickou se základními geometrickými prvky, do tohoto období také spadá

vznik  jeho  prvních  serigrafií.  [8] „Tehdy  vznikly  řady  sítotisků,  které  se  instalují

v přesně stanoveném pořadí a sestavách, jejichž porušením by se znejasnila základní

představa.“65 Stejně  jako u maleb z tohoto období,  tak i v těchto sítotiscích Kubíček

dále rozvíjel své geometrické a prostorové představy.

Mezi první autory v Československu používající ve své tvorbě techniku serigrafie

bezpochyby  patří  i slovenský  výtvarník  Miloš Urbásek,  který  v letech  1958-1964

studoval  na  Vysoké škole výtvarných umění  v Bratislavě  u profesorů Petera Matejky

63 SÝKOROVÁ 2008, 13
64 SÝKOROVÁ 2008, 183
65 ŠVÁCHA/PLATOVSKÁ 2007, 344
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a Vincenta Hložníka  a roku  1960  se  spolu  s Eduardem Ovčáčkem podílel  na  vzniku

bratislavských Konfrontací. Ačkoliv se s uměleckým sítotiskem seznámil již na konci

padesátých let, nejvýznamnější díla vytvořil až po polovině let šedesátých. Roku 1966

vytisknul  jednobarevné  serigrafie  s fragmenty  číslic  sestavených  do  čtvercových

kompozic.66 [9] Kromě experimentování s novými grafickými technikami a materiály se

také  jako  jeden  z prvních  umělců  na  Slovensku  programově  zabýval  geometrickou

abstrakcí, jíž byla ovlivněna celá řada jeho serigrafií.

Básník, překladatel, výtvarník a experimentátor  Jiří Kolář, známý zejména pro své

koláže,  chiasmáže,  roláže,  proláže,  muchláže  a další  díla  vytvořená  rozmanitými

postupy,  je  nejstarším ze  skupiny  zde  uvedených  výtvarníků.  Roku  1932  se  vyučil

truhlářem  a za  druhé  světové  války  se,  ještě  jako  básník,  spolu  s Jindřichem

Chalupeckým  podílel  na  vzniku  Skupiny  42.  Během  padesátých  a šedesátých  let

objevoval  nové  techniky,  jejichž  rozvíjení  a vzájemné  kombinování  se  stalo  jeho

celoživotním programem.67 S potiskem plátna pomocí  techniky uměleckého sítotisku

přišel  v roce  1967.  I když  pro  něj  serigrafie  nebyla  stěžejním  vyjadřovacím

prostředkem,  na začátku  sedmdesátých  let  vytvořil  pomocí  této  techniky  celou  sérii

grafik s názvem Pocta Baudelairovi,  [10] ve kterých se projevuje jeho tendence rušit

původní  funkci  písma  a poskytnout  mu  novou  úlohu  –  úlohu  výtvarného  znaku

nezávislého na svém původním významu.

Radoslav  Kratina,  sochař  a tvůrce  originálních  variabilů,  roku  1948  dokončil

studium na Škole uměleckých řemesel v Brně, z finančních důvodů pak pracoval jako

textilní  návrhář  a v letech  1952  -  1957  navštěvoval  ateliéry  grafika  Josefa  Nováka

a profesora Aloise Fišárka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po dokončení

studia se k navrhování textilu opět vrátil a kromě toho ještě začal vytvářet dětské hračky

s pohyblivými částmi,  na kterých poprvé uplatnil  moment variability.  Vlastní volnou

tvorbu rozvíjel až od roku 1963, krátce se zabýval malbou, ta ale brzy pro vyjádření

jeho uměleckých tendencí přestala stačit, proto se raději zaměřil na grafiku a vytváření

reliéfních objektů. Princip multiplikace výtvarných elementů převzatý ze svých plastik

začal  uplatňovat  i v ručních  tiscích  a serigrafiích  vznikajících  již  od  roku  1968.

„Později, počátkem sedmdesátých let, využil tyto postupy ve větším souboru barevných

sítotisků ,  které  již  vznikaly  paralelně  s jeho prvními  kovovými transformovatelnými

objekty  –  variabily.“68 [11] Roku  1967  nesl  podíl  na  založení  Klubu  konkretistů,

66 OVČÁČEK 1999, 4
67 BÉM/MLÁDKOVÁ/MACHALICKÝ 2007, 29
68 LARVOVÁ 2013, 19

28



v následujících  letech  se  spolu  s nimi  účastnil  mnoha  výstav.  S ukončením  jejich

činnosti v roce 1971 ztratil až do roku 1989 Kratina možnost vystavovat a v soukromí

svého ateliéru se věnoval vytváření variabilů a dalších objektů.

Malíř,  spisovatel,  ale  především  sochař  Vladimír  Preclík v letech  1946  –  1950

vystudoval Vyšší průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích a roku 1950

vstoupil  do ateliéru Josefa Wagnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.69

Většinu svého tvůrčího života zasvětil sochám a plastikám, v menší míře také malbě.

Techniku serigrafie použil ve své tvorbě pouze okrajově, dospěl k ní teprve na počátku

sedmdesátých  let,  kdy  vzniklo  několik  barevných  děl  [12] a v roce  1974  pomocí

uměleckého sítotisku vyjádřil své lettristické tendence. [13]

Josef Mžyk je nejmladším z uvedených umělců,  v letech 1962 – 1966 absolvoval

obor monumentální a dekorativní  malby na Umělecko-průmyslové škole v Uherském

Hradišti  a v letech  1967  –  1973  navštěvoval  ateliér  profesora  Vojtěcha Tittelbacha

a grafickou  speciálku  Ladislava Čepeláka  na  pražské  Akademii  výtvarných  umění.

Koncem šedesátých let se na krátký čas zabýval portrétní tvorbou a expresivní kresbou

ovlivněnou narozením jeho první  dcery.  Po zdárném dokončení  studia  vytvářel  díla

pomocí grafických technik litografie a serigrafie, kladl důraz na barevně - kompoziční

řešení, monumentalitu, údernost, plošnou barevnost, jeho nejoblíbenějšími náměty byly

městské interiéry, zátiší, křesla nebo žena a její toaleta.70 Na závěr svých studií okolo

roku 1973 se jako jeden z prvních  v Československu začal  zabývat  tiskem serigrafií

s dominující  plošnou  barevností,  [14] čímž  se  výrazně  přiblížil  tvorbě  umělců

amerického i evropského Pop-artu.

Významný konceptuální umělec, malíř, grafik a pedagog Dalibor Chatrný po druhé

světové válce vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v letech

1949 – 1953 byl posluchačem v ateliérech Vladimíra Sychry a Vladimíra Silovského na

pražské  Akademii  výtvarných  umění.71 V době  studií  a krátce  po  jejich  dokončení

procházel  Chatrný  realistickou  tvůrčí  etapou  spojenou  s technicky  dokonalými

grafickými listy a klasickými kresbami, jež nacházely své místo dokonce na výstavách

SČUG  Hollar.  S novými  materiály,  formami,  tvůrčími  postupy  a výtvarnými

i nevýtvarnými technikami experimentoval až od konce padesátých let, kdy se pomalu

odpoutával  od  viděné  reality  a na  počátku  šedesátých  let  pozvolna  zamířil  ke

geometrické  abstrakci,  kterou  postupem  šedesátých  let  ozvláštňoval  perforacemi.

69 BALEKA 2004, 239
70 ZADRAŽIL 1996, nestr.
71 VÍCHOVÁ 2004, 404
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„První  zkušenosti  se  sítotiskem jako novou,  aktuální  technologií  získal  Chatrný  při

pokusech s touto technikou ještě kolem roku 1963, kdy sám tisknul – protlačoval barvu

strukturou z kusu dámských punčoch.“72 Ovšem jeho nejvýznamnější serigrafie – černé

tisky s řadami bílých bodů – vznikly až na konci šedesátých let a výrazně je ovlivnila

právě zmíněná geometrická abstrakce kombinovaná s perforacemi. [15]

V šedesátých  letech  techniku  serigrafie  hojně  využíval  také  bratr

Dalibora Chatrného,  Ivan.  Grafik  a pedagog  Ivan Chatrný v letech  1943  –  1946

studoval  na  brněnské Střední  škole uměleckých řemesel  a poté  se  vyučil  litografem

v litografické dílně v Bíliku. Už ve své rané tvorbě zjednodušoval figurální kompozice

do podoby pouhých výtvarných znaků, později došel až ke konkrétnímu umění a roku

1968 se stal členem Klubu konkretistů. S uměleckým sítotiskem se setkal, stejně jako

jeho  bratr,  už  během  šedesátých  let  a v následujícím  období  vzniklo  mnoho  jeho

geometrických grafik vytvořených právě pomocí této techniky.73 [16] Od roku 1970 až

do  svého  předčasného  úmrtí  v roce  1983  dokonce  serigrafii,  spolu  s ostatními

grafickými technikami, vyučoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně.

Protože není možné obsáhnout všechny umělce, kteří se v šedesátých letech, byť jen

okrajově, věnovali technice uměleckého sítotisku, ráda bych zde jěště alespoň krátce

zmínila  několik  důležitých  osobností  československé  výtvarné  scény,  jejichž

serigrafická  díla  považuji  za  přínosná  a přinejmenším  srovnatelná  se  zahraničním

uměleckým  prostředím.  Takovým  autorem  byl  například  významný  protagonista

konstruktivního  umění,  člen  skupiny  Křižovatka  výtvarník,  pedagog  a fotograf

Vladislav Mirvald, který do svých serigrafií promítl zaujetí geometrickými kruhovými

strukturami.  [17] Sochař  Hugo  Demartini patřil,  stejně  jako  Mirvald,  do  okruhu

konstruktivistů,  začínal  informelem a postupem času  se  dostal  až  k monumentálním

sochařských instalacím.  Inspiraci  pro  sítotisky čerpal  ze  svých nízkých čtvercových

reliéfů dělených rastrem na jednotlivé buňky, do nichž vkládal seříznuté jehlany a koule.

[18] Serigrafie  dalšího  zástupce  konstruktivistických  tendencí,  sochaře  Rudolfa

Valenty, odkazovaly na jeho brilantní smysl pro prostorové řešení a tvarové i barevné

vztahy.  [19]  Velmi  důležitý  tvůrce  kinetického  umění  v Československu,  malíř

a scénograf  Milan  Dobeš uplatnil  v řade  svých  sítotisků  z poloviny  šedesátých  let,

tvořených kruhovými segmenty, principy dynamického konstruktivismu.74 [20]

72 VÍCHOVÁ 2004, 316
73 Ibidem
74 MACHALICKÝ 2002, 18-19
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V závěrečném  výčtu  je  třeba  nezapomenout  alespoň  zmínit  význačné  slovenské

výtvarníky,  kteří  v šedesátých  a sedmdesátých  letech  také  objevovali  techniku

serigrafie. Kromě výše zmíněného Josefa Mžyka můžeme jmenovat kupříkladu Daniela

Fišera, Jozefa Jankoviče [21], Dezidera Tótha, Rudolfa Sikoru nebo Juraje Meliše.75

III.5. Výstavy serigrafie

V průběhu šedesátých let se u nás technika serigrafie teprve rozvíjela, pozvolna si

budovala  své  místo  na  umělecké  scéně  Československa  a dostávala  se  do  širšího

povědomí, k oficiálnímu přijetí mezi klasické grafické techniky došlo až roku 1973. Do

období  sedmdesátých  let  byly  sice  jednotlivé  serigrafie  vystavovány  v rámci

skupinových  nebo  samostatných  výstav  jednotlivých  autorů,  ale  k prvním  velkým

souborným  výstavám  uměleckého  sítotisku  došlo  až  na  konci  let  sedmdesátých

a v průběhu let osmdesátých a devadesátých. Ačkoliv tyto výstavy nespadají do období

šedesátých let,  je  zapotřebí  některé  alespoň zmínit,  protože na nich vystavovali  svá

serigrafická díla i výtvarníci,  kteří se technikou uměleckého sítotisku zabývali  již od

šedesátých let a nesli výrazný podíl na jejím vývoji a uvedení na pole československého

výtvarného umění.

Na začátku  je  třeba  uvést  dvě  menší  výstavy,  první  z nich  se  konala  roku  1977

v pražském Klubu Mánes a druhá roku 1980 v Kulturním domě Kobylisy v Praze.76

Velmi důležitou byla roku 1987 výstava „Grafické techniky III. - sítotisk a serigrafie“

pořádaná  v Galerii  D  na  pražském  Smíchově  k příležitosti  osmdesátiletého  jubilea

potvrzení patentu textilního návrháře Samuela Simona, která měla za úkol vyzdvihnout

grafické  kvality  umělecké  techniky  serigrafie  a napomoci  jejímu  odlišení  od

průmyslového  sítotisku.  „Byla  věnována  speciálně  serigrafii  s přihlédnutím

k odlišnostem,  které  tento  tiskový  postup  vyčleňují  z vlastní  sféry  průmyslově

aplikovaného  sítotisku.“77 V rámci  této  výstavy  svá  díla  prezentoval  kupříkladu

Jaroslav Kaiser,  Radoslav Kratina,  Jan Kubíček,  Jaroslav Sůra,  Adolf Born  nebo

Ladislav Motl.78

75 HŮLA 1999, 51
76 HŮLA 1999, 54
77 Panorama 1987, 23
78 HŮLA  1999,  54;  Dále  se  této  výstavy  účastnili:  Karel Aubrecht,  Jiří Fixl,  Josef Flejšar,

Jaroslav Hořánek, Václav Hrbek, Zdeněk Chotěnovský, Dana Jandová, Karel Janoušek, Václav Johanus,
Cossa Kadlec,  Karel Kramule,  Karel Kroupa,  Zdeněk Kučera,  Augustin Milota,  Jiří Neuwirth,
Miloš Petera,  František Peterka,  Dana Puchnarová,  Jan Rajlich st.,  Jan Rajlich ml.,  Dan Richter,
Jaroslav Šváb a Vilma Vrbová-Kotrbová.
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Roku  1997  se  v ostravské  Galerii  Student  konala  výstava  „Serigrafie  '97“,

prezentovala  serigrafie  vytvořené  na  prvním  ze  série  každoročních  workshopů

pořádaných  za  nemalého  přispění  profesora  Eduarda Ovčáčka  od  roku  1997

v serigrafickém  centru  katedry  výtvarné  tvorby  Ostravské  univerzity  (KVT  OU).

Workshop  byl  pořádán  od  8.  do  17. září  1997  a účastnili  se  ho  nejen  výtvarníci

s technikou uměleckého sítotisku  již  dávno obeznámení,  například  Josef Mžyk nebo

Rudolf Valenta, ale i ti, kteří se serigrafií doposud nezabývali.79

Na závěr je ještě nutné uvést putovní výstavu „Česká serigrafie“,  která se konala

roku  1999  v návaznosti  na  tři  workshopy  konané  v letech  1997,  1998  a 1999

v serigrafickém centru KVT OU. Neprezentovala pouze serigrafie  vytvořené v rámci

těchto  workshopů,  ale  sdružila  díla  celkem  šestapadesáti  českých  výtvarníků.

„Následným doplněním o dary dalších serigrafií známých i méně známých autorů z celé

České republiky se kolekce serigrafií rozšířila do optimálního autorského zastoupení,

takže lze konstatovat, že jsou na této výstavě zastoupeny všechny generace a výtvarné

tendence v reprezentativním poměru.“80 Od prosince 1998 do ledna 1999 se výstava

„Česká  serigrafie“  konala  v Nové síni  ostravské  Galerie  výtvarného  umění,  v únoru

1999 v Sále architektů Staroměstské radnice v Praze, během dubna 1999 potom v Domě

umění v Opavě a její prezentace pokračovala v dalších českých městech až do dubna

2000.

79 HANEL 1997, 3
80 OVČÁČEK 1999, 1
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Závěr
Období  konce  padesátých  a první  poloviny  šedesátých  let,  kdy  se  i u nás  začala

serigrafie  pomalu  rozvíjet  jako  svébytná  umělecká  grafická  technika,  bylo  pro

výtvarníky zabývající se grafikou velmi obtížné, potýkali se s nedostatkem kvalitních

materiálů a absencí specializovaných dílen. Absenci nezbytných materiálů proto museli

řešit  vymýšlením  různých  kreativních  způsobů,  někteří  z nich  tiskli  ještě  koncem

šedesátých let své první serigrafie přes mlynářská čtyřkřížková a tříkřížková síta nebo

používali  k výrobě  provizorních  serigrafických  sít  dámské  punčocháče.  Potřebné

tiskařské  barvy se v tomto období  v Československu ještě  nevyráběly,  a  ani  se  sem

nedovážely ze zahraničí, proto byli výtvarníci nuceni získávat je za vynaložení velkých

finančních  prostředků  z některých  západních  zemí,  například  západního  Německa.

Výroba barev,  materiálů  a dalších  náčiní  určených  k tisku  se  zde  začala  rozvíjet  až

později,  v průběhu sedmdesátých let.  Mimo to všechny činnosti  související  s tiskem

komunistický režim bedlivě sledoval a přísně kontroloval,  a  tato situace,  s drobnými

úlevami v průběhu šedesátých let, trvala až do roku 1989. Do té doby umělci využívali

možností nechat si příležitostně (a pokoutně) něco vytisknout v průmyslových závodech

a tiskárnách sloužících reklamnímu tisku. Ti z nich, kteří tyto možnosti neměli, tiskli za

pomoci podomácku zhotovených provizorních zařízení.

Ani výše zmíněné okolnosti ovšem nezabránily objevování a zkoušení nové tiskové

techniky. Někteří výtvarníci začali experimentovat s technikou uměleckého sítotisku již

v průběhu padesátých let, tedy zcela nezávisle na jejím rozvoji ve Spojených státech

amerických  a zemích  západní  Evropy.  Není  však  možné  tvrdit,  že  by  pronikání

serigrafie na výtvarné pole Československa vliv  ze západu vůbec nezasáhl,  zejména

proto,  že  její  opravdový  a definitivní  nástup  na  naši  uměleckou  scénu  proběhl  až

v druhé polovině let šedesátých přičiněním umělců amerického Pop artu, jejichž díla

zde byla roku 1965 vystavena. Tato výstava zaujala a inspirovala k vlastní tvorbě novou

technikou  mnoho  autorů,  nicméně  serigrafie  v tomto  období  ještě  nepatřila  mezi

klasické  grafické  techniky  a mnoho  zastánců  těchto  technik  na  ni  hledělo  s jistým

despektem, a proto si hledala své místo v československém výtvarném umění poměrně

obtížně a k jejímu oficiálnímu přijetí došlo až v první polovině sedmdesátých let.

Ač se téměř žádný z výše zmíněných československých výtvarných umělců v období

druhé  poloviny  šedesátých  a počátku  sedmdesátých  let  nevěnoval  tvorbě  serigrafií

výhradně  a prvoplánově,  tak  bych  na  tomto  místě  ráda  vyzvedla  přínos  některých
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autorů,  ať  už  je  to  na  poli  tuzemského  výtvarného  umění  nebo  v kontextu

mezinárodním.

Prvním z nich je bezpochyby grafik Jaroslav Kaiser, kterému se podařilo roku 1966

jako  vůbec  prvnímu československému umělci  oficiálně  vystavovat  své  serigrafické

prvotiny  v zahraničí,  jmenovitě  v  Galerii  Haus  Metternich  v německém  Koblenci.

O pouhé tři roky později si dokonce vysloužil ocenění za první použití serigrafie ve

sběratelském  světě  při  tvorbě  kabinetní  grafiky  na  mezinárodním  bienale  v Banské

Bystrici.  K jeho  přínosům v mezinárodním měřítku  bych ještě  ráda  připočetla  jeden

tuzemský,  a to  založení  jedné  z prvních  serigrafických  dílen  v šedesátých  letech  na

Střední škole výtvarné Václava Hollara v Praze, kterou také v době svého působení na

této škole vedl.

Profesor Eduard Ovčáček, který i do svých uměleckých sítotisků vnesl  lettristické

tendence prostupující celé jeho rozsáhlé dílo, své první serigrafie vytiskl v roce 1968

ještě za pomoci provizorních podomácku zhotovených tiskových zařízeních. Na konci

šedesátých  let  se  stal  prvním  výtvarníkem,  který  se  začal  serigrafii  věnovat

systematicky  a programově,  a na  dlouhou  dobu  zůstal  také  jediným.  Ovčáčkův

obrovský podíl na rozvoji a vyučování techniky serigrafie u nás spočívá v jeho nemalém

přispění ke vzniku specializovaného serigrafického centra na katedře výtvarné tvorby

Ostravské  univerzity  roku  1997,  kde  se  od  té  doby  konají  pravidelné  serigrafické

workshopy  určené  nejen  umělcům,  kteří  jsou  s touto  technikou  již  obeznámeni,  ale

i širokému spektru autorů, kteří s ní ještě nemají žádné zkušenosti.

Grafik  a především  malíř  Zdeněk Sýkora  roku  1963  poprvé  použil  počítačovou

techniku  v návrhu  koncepce  díla  a stal  se  tak  na  velmi  dlouhou  dobu  jediným

průkopníkem  využití  počítačové  techniky  v umělecké  tvorbě.  Své  první  serigrafie

vytiskl  v polovině šedesátých let  a nedlouho na to začal  využívat  možností počítače

právě i při vytváření uměleckých sítotisků  [7] , kterých takto vytvořil v následujících

desetiletích  ohromné množství.  Sýkora výrazně  ovlivnil  výtvarnou scénu nejenom u

nás, ale také v zahraničí, což dokládá i účast na mezinárodní výstavě moderního umění

Documenta IV konané roku 1968 v německém Kasselu, kde vystavoval spolu s umělci

amerického hnutí Pop art.

Ráda  bych  ještě  alespoň  zmínila  přínos  předčasně  zesnulého  grafika  a pedagoga

Ivana Chatrného, který se s technikou serigrafie setkal již během šedesátých let, od té

doby  se  jí,  stejně  jako  Eduard Ovčáček,  začal  programově  věnovat  a vytvořil  řadu
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geometických grafik. Jeho význam spočívá právě v programovém zájmu o tuto techniku

a také v jejím vyučování na Střední škole uměleckých řemesel v Brně.

Většina  československých  výtvarníků  zabývajících  se  tvorbou  serigrafií  koncem

šedesátých  a začátkem  sedmdesátých  let,  jak  je  také  patrné  z publikované  obrazové

přílohy,  se  v tvorbě  svých  sítotisků  zaměřovala  spíše  na  geometrickou  abstrakci,

ornamentální  struktury  s optickým efektem nebo lettristické  kompozice.  Ukázkovým

příkladem geometrické  abstrakce  je  grafika  Kompozice  [16] autora Ivana Chatrného

nebo  Dělící princip III [8] Jana Kubíčka, ornamentální strukturu s optickým efektem

můžeme  vidět  v díle  Radoslava  Kratiny  nazvaném  Modré  terče  [11]  a lettristické

kompozice najdeme v grafice Čísla [4] Eduarda Ovčáčka nebo také ve Strojokresbě [13]

Vladimíra Preclíka.  Jednu ze světlých výjimek tvoří  dílo Jaroslava Kaisera,  které je

ovšem do značné míry ovlivněno jeho zaměřením na kabinetní grafiku.

Z tohoto  důvodu  jsem  se  rozhodla  na  závěr  zdůraznit  přínos  nejmladšího

z uvedených autorů, Josefa Mžyka, který ve svých obrazech klade důraz především na

barevně-kompoziční řešení. Význam jeho serigrafického díla spočívá v tom, že se na

začátku sedmdesátých let jako první v Československu začal zabývat tiskem serigrafií

s dominující plošnou barevností a zakomponováním figurálních námětů, jak je patrné

v jeho díle z roku 1972 nazvaném  Intimnost  rodinného života [14] ,  tím se přiblížil

tvorbě některých významných umělců amerického i západoevropského Pop artu.

Ačkoliv  naši  výtvarníci  začínali  experimentovat  s technikou uměleckého sítotisku

zhruba  ve  stejné  době  jako  jejich  zahraniční  kolegové,  kvůli  zdejším  technicky

nedokonalým  podmínkám  a nutnosti  tvořit  na  provizorních  podomácku  vyrobených

zařízeních získalo zahraničí poměrně velký předstih. Československé serigrafii se však

podařilo  velmi  záhy  dohnat  své  zpoždění  ve  vývoji  způsobené  politickou  situací

v průběhu  padesátých  let,  nedostatkem  kvalitních  materiálů  potřebných  k tisku

a absencí  specializovaných  grafických  dílen  a brzy  se  stala  rovnocenným  partnerem

k umělecké diskusi na mezinárodní výtvarné scéně.
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316  mm.  Oblastní  galerie  v Liberci.  Reprodukce  z:

http://www.citem.cz/promus11/picture.php?url=images/4LG/Gr_12927_Ev.jpg,

vyhledáno 27. 7. 2014

18. Hugo Demartini: Bez názvu II., 1968, serigrafie, 600 x 600 mm. Reprodukce z:

MACHALICKÝ 2002, 63

19.  Rudolf  Valenta:  Triptychon,  nedatováno,  serigrafie,  1000  x  700  mm.

Reprodukce z: MACHALICKÝ 2002, 67

20.  Milan Dobeš: Centrální přitažlivost, 1965, sítotisk, papír, rozměry neuvedeny.

Muzeum umění Olomouc.  Reprodukce  z:  http://www.citem.cz/promus11/picture.php?

url=images/7OC/O_2483.jpg, vyhledáno 28. 7. 2014
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21.  Jozef  Jankovič:  Člověk,  lidé,  davy,  1979,  serigrafie,  papír,  610  x  540  mm.

Oblastní  galerie  v Liberci.  Reprodukce  z:  http://www.citem.cz/promus11/picture.php?

url=images/4LG/Gr_12513_Ev.jpg, vyhledáno 28. 7. 2014
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Obrazová příloha

1. Richard Hamilton: I'm dreaming of a white Christmas, 1967, serigrafie, papír, 890 x

1142 mm. Tate Modern London Velká Británie

2. Andy Warhol: [no title] série Marylin, 1967, serigrafie, papír, 910 x 910 mm. Tate

Modern London Vélká Británie
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3. Jaroslav Kaiser: Azoth, okolo 1970, serigrafie, papír, tisk 12,3 x 11,4 cm, papír 13,3

x 12,4 cm

4. Eduard Ovčáček: Čísla, 1968, serigrafie, 60 x 75 cm
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5. Eduard Ovčáček: Bez názvu, 1980, serigrafie, 39 x 32 cm

6.  Zdeněk Sýkora:  Struktura červeno-modrá,  1965, serigrafie,  papír,  61,5 x 46 cm.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
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7.  Zdeněk  Sýkora:  Linie  –  detail  č.  21,  1986,  serigrafie,  papír,  530  x  530  mm,

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

8. Jan Kubíček: Dělící princip III, 1968-1969, serigrafie, papír křídový, 599 x 598 mm.

Oblastní galerie v Liberci
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9. Miloš Urbásek: Serie 5, 1966, serigrafie, papír, 65 x 65 cm

10. Jiří Kolář: Pocta Baudelairovi, 1972, serigrafie, papír, 45 x 33 cm
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11. Radoslav Kratina: Modré terče, 1972, serigrafie, papír, tisk 547 x 391 mm, papír

625 x 440 mm. Galerie výtvarného umění v Ostravě

12.  Vladimír Preclík:  Bez  titutlu,  1970,  serigrafie  barevná,  papír,  690  x  489  mm.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
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13.  Vladimír Preclík: Strojokresba, 1974, serigrafie, papír, 220 x 190 mm. Oblastní

galerie v Liberci

14. Josef Mžyk: Intimnost rodinného života V., 1972, serigrafie, papír, 605 x 445 mm.

Galerie umění Karlovy Vary
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15. Dalibor Chatrný: Kryptogramy bodů I., 1969, serigrafie, papír, tisk 259 x 262 mm,

papír 611 x 430 mm. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

16.  Ivan  Chatrný:  Kompozice,  1969,  serigrafie,  papír,  42,3  x  28,5  cm.  Galerie

Středočeského kraje
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17. Vladislav Mirvald: Aperspektiva krychlí, 1969, koláž, serigrafie, papír, 446 x 316

mm. Oblastní galerie v Liberci

18. Hugo Demartini: Bez názvu II., 1968, serigrafie, 600 x 600 mm.
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19. Rudolf Valenta: Triptychon, nedatováno, serigrafie, 1000 x 700 mm.

20. Milan Dobeš: Centrální přitažlivost, 1965, sítotisk, papír, rozměry neuvedeny. 

Muzeum umění Olomouc
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21. Jozef Jankovič: Člověk, lidé, davy, 1979, serigrafie, papír, 610 x 540 mm. Oblastní

galerie v Liberci
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