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Anotace 

Tato práce je umělecko-historickým zpracováním kolekce uměleckých děl, kterou 

věnoval historik umění a sběratel Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. v roce 2010 Muzeu umění 

a designu v Benešově. Jedná se o soubor plastik, grafických listů, kreseb, maleb a 

užitého umění. V textové části jsou díla rozčleněna do skupin vymezených povahou 

umělecké tvorby umělců, zohledňujících jejich osobní a profesní vztah k Jiřímu 

Šetlíkovi. Jednotlivé části sbírky jsou zasazeny do kontextu dobové situace v tehdejším 

Československu. Práce odráží zásadní kulturně-politické události, které se vztahují 

k dílům zastoupeným ve sbírce. Důležitou součástí práce je katalog, ve kterém jsou 

konkrétní díla začleněna do kontextu tvorby jednotlivých výtvarníků.  
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Abstract 

Aim of this thesis is to describe and analyze of art collection, that was given by Czech 

art theoretician and art historian Jiří Šetlík to Museum of Art and Design in Benešov in 

2010. It will deal with sculptures, graphics, drawings, paintings and applied arts, which 

Jiří Šetlik had been collecting his hole life. It will try to find relation between Šetlík's 

professional life, his life and relations with artists. It will be contextualized to cultural 

and political situation from 1940's to 2000's. The important part of work will be catalog 

of artworks. 
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Úvod 

 

Muzeum umění a designu v Benešově patří mezi nejmladší státní česká muzea 

umění. Bylo založeno krátce po listopadové revoluci a během 25 let činnosti se podařilo 

nejen vybudovat sbírku českého umění 20. století, ale také rozšířit výstavní i depozitární 

prostory do několika budov a navýšit počet zaměstnanců. Začlenilo se do sítě českých 

muzeí a galerií v rámci Rady galerií a Asociace muzeí a galerií České republiky. 

Významný historik umění Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. benešovské muzeum podporuje 

téměř od jeho počátku až do současnosti. Ten v roce 2010 muzeu věnoval téměř šest 

desítek exponátů, jejichž zpracování z uměleckohistorického hlediska je cílem této 

práce. Z důvodu nedostatečného personálního a odborného obsazení se se sbírkou zatím 

příliš nepracovalo, po převozu byla krátce vystavena, evidenčně zpracována a uložena 

do depozitáře.  

 

V době, kdy tuto kolekci Jiří Šetlík muzeu daroval, obsahovala evidence jednotlivých 

děl pouze základní informace: jméno autora, název díla, dataci a technické údaje. Sbírka 

na první dojem působila nesystematicky, přibližná datace zahrnovala téměř sto let (od 

roku 1917 do roku 2008). Je složena z artefaktů různých druhů technik, od plastik přes 

kresby a grafiky k malbám a užitému umění. Zpočátku se zdálo, že ani umělci v ní 

zastoupení nemají mnoho společného. Jediným spojujícím prvkem byla osoba Jiřího 

Šetlíka, který tato umělecká díla od autorů obdržel, a po dlouhá léta byla v jeho domě. 

 

Prvním krokem při zpracování sbírky bylo, současně s fotografickou dokumentací 

jednotlivých děl, vytvoření katalogových hesel k jednotlivým pracím. K tomu bylo třeba 

hlubšího poznání umělců, jejich tvorby a vazby k Jiřímu Šetlíkovi. Pokusila jsem se 

všechna díla zasadit do kontextu umělecké tvorby výtvarníků, do určitého tvůrčího 

období, popřípadě přímo do konkrétního cyklu prací. Informace o výtvarnících jsem 

čerpala z monografií, pokud o nich byly napsány. K podstatným zdrojům informací 

o umělcích a jejich tvorbě patří výstavní katalogy a texty historiků umění v nich 

obsažené. Katalogy jsou často doprovázeny reprodukcemi prací z díla autora, které jsou 

nezbytné pro zasazení zastoupeného artefaktu do kontextu jeho tvorby. Prvotní výběr 

obsahoval katalogy k výstavám, které realizoval Jiří Šetlík, nebo do kterých psal úvodní 

texty, postupem času bylo nutné zkoumat i materiály, které přímo nesouvisí s jeho 

osobou. Po zpracování jednotlivých katalogových hesel bylo třeba nalézt klíč 
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k systematickému uspořádání sbírky pro textovou část, která měla za úkol jednotlivá 

díla a autory zasadit do dobového kontextu a zároveň zohlednit profesní i osobní vztah 

umělců k Jiřímu Šetlíkovi. V této fázi byl zlomovým okamžikem rozhovor s Jiřím 

Šetlíkem, který se mnou ochotně vedl o všech výtvarnících zastoupených v této kolekci, 

stejně jako o dobových událostech a jeho osobních postojích a názorech.  

 

Na základě získaných informací jsem sbírku rozčlenila do dvanácti skupin, které 

primárně slučuje povaha umělecké tvorby a zároveň vazba k Jiřímu Šetlíkovi. Tam, kde 

to bylo možné, jsem zachovala chronologické řazení. Jednotlivé skupiny jsou provázány 

s kulturněhistorickými událostmi a dobovými uměleckými tendencemi. Úvodní kapitola 

se věnuje umělcům první poloviny 20. století, jež jsou představiteli výtvarného realismu 

a tvorby z divadelního prostředí. Významná část práce shrnuje tvorbu kolegů Jiřího 

Šetlíka ze skupiny UB 12, neboť všichni čtyři zastoupení autoři, Adriena Šimotová, Jiří 

John, Věra Janoušková a Vladimír Janoušek, patřili mezi celoživotní blízké přátele 

Jiřího Šetlíka. Kapitola věnovaná kolegům – nevýtvarníkům obsahuje zajímavou pasáž 

týkající se téměř neznámé malířské tvorby ekonoma a bývalého místopředsedy vlády 

z období Pražského jara, Oty Šika. V části pojednávající o výstavní činnosti Jiřího 

Šetlíka je zmíněna mimo jiné jednodenní akce neoficiální umělecké scény Netvořice 

´81, která se odehrála na Benešovsku. V poslední kapitole týkající se umělecké tvorby 

"solitérů" jsem se pokusila popsat aspekty, které mohou mít vliv na formální 

i obsahovou rovinu umělecké tvorby. Součástí textové části jsou odkazy na katalogová 

hesla v příloze bakalářské práce, kde jsou jednotlivá díla formálně analyzována, 

začleněna do kontextu autorovy tvorby a případně doplněna ikonografickým rozborem.  
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1. Dar Jiřího Šetlíka k 20. výročí založení Muzea 

umění a designu v Benešově 

 

Muzeum umění a designu bylo založeno v 1990 Městem Benešov, pod jehož správu 

dosud spadá,1 a ke svému užívání dostalo secesní dům na Malém náměstí, kde již 

v minulosti probíhaly krátkodobé výstavy a kulturní akce pořádané Okresní kulturní 

správou. Od počátku svého vzniku se muzeum snažilo, přes dlouhotrvající rekonstrukci 

muzejní budovy a nedostatek finančních prostředků, vybudovat kvalitní sbírkotvorný 

program, stálé expozice českého a slovenského umění 20. století a připravovat 

pravidelné výstavy nejen regionálního charakteru.2 Jedním z důležitých kroků, který 

rozvoj muzea a jeho sbírek posunul vpřed, byl v polovině devadesátých let dar historika 

umění Doc. PhDr. Jiřího Šetlíka, CSc. čítající několik desítek grafických listů, kreseb 

a maleb českých umělců druhé poloviny 20. století.  

 

Jiří Šetlík se narodil v roce 1929. Po studiu dějin umění a estetiky na Karlově 

univerzitě v Praze (1948–1952) byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV 

(1955–1968). V roce 1954 se stal členem Svazu čs. výtvarných umělců. Společně 

s Jaromírem Zeminou působil jako teoretik umění v tvůrčí skupině UB 12 (1959–1970). 

V letech 1958–1964 vedl oddělení sbírky moderního umění Národní galerie v Praze 

a poté byl šéfredaktorem Výtvarné práce (1964–1968). V letech 1969–1970 vykonával 

funkci ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde po odvolání z této pozice 

z politických důvodů pracoval jako stavební technik, než mu bylo začátkem roku 1989 

nabídnuto místo odborného pracovníka sochařské sbírky v Národní galerii. V letech 

1990–1993 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Československa ve 

Washingtonu, poté byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde 

dodnes zastává funkci člena umělecké a vědecké rady. Mezi léty 1996 až 2001 vedl 

katedru dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci.  

Je také čestným členem Vědecké rady Muzea umění a designu v Benešově. Ve své 

odborné práci se zaměřuje především na umění a design 20. století. Publikoval zejména 

v Literárních novinách a časopisech Plamen, Výtvarné umění a Architektura. K jeho 

nejznámějším knihám patří monografie věnované dílu Bedřicha Stefana, Otto 

                                                 
1 Do roku 2015 bylo muzeum organizační složkou Města Benešov. Od ledna 2015 je příspěvkovou 
organizací Města Benešov se  samostatnou právní subjektivitou. 
2 FASSATI 2011, kpt. Dějiny Muzea, 5–7 



9 

 

Gutfreunda, Vladimíra Janouška, Zdeňka Palcra, Jiřího Johna, Evy Kmentové, 

Miloslava Chlupáče, Stanislava Libenského, Olbrama Zoubka a také publikace 

o ateliérech českých umělců, skle, typografii a architektuře. 

  

Prvotní dar Jiřího Šetlíka zahrnuje grafiky a kresby výtvarníků jako jsou Hugo 

Demartini, Eva Kmentová, Rudolf Sikora, Věra a Vladimír Janouškovi, Čestmír Kafka, 

Václav Bláha, Václav Boštík, Jiří John, František Muzika a další.3 Tato významná 

akvizice se stala východiskem pro první odborně koncipovanou stálou muzejní expozici 

a podpořila rozhodnutí zřizovatele věnovat další finanční prostředky na její rozšíření 

formou nákupů od sběratelů a výtvarníků. Podstatnou součástí daru byl rozsáhlý soubor 

novoročenek komorních formátů grafických listů, kreseb a maleb, shromážděných 

během desítek let od českých i zahraničních umělců, které mu pravidelně zasílali 

a zasílají dosud. 

 

Dar, který věnoval Jiří Šetlík Muzeu umění a designu k 20. výročí jeho založení, 

představuje významnou a cennou sbírku českého i zahraničního umění druhé poloviny 

20. století, a je veden pod názvem Šetlíkova kolekce. Jedná se o téměř šest desítek 

exponátů zahrnujících malby, plastiky, kresby a grafické listy, které historik umění 

shromáždil od výtvarníků, se kterými se během svého profesního i soukromého života 

setkal, pořádal jim výstavy nebo o nich napsal monografie a články do výtvarných 

časopisů. Sbírka nemá jednotnou koncepci, je tvořena uměleckými díly různých stylů 

a technik, spojujícím článkem je osobnost Jiřího Šetlíka a jeho blízké rodiny. Tato díla 

mu výtvarníci věnovali a Jiří Šetlík se rozhodl, že z daru učiní také dar. Výběr pro 

benešovské muzeum byl dán sympatiemi ke snaze o vybudování sbírky českého 

grafického designu a k Benešovu, kde se narodil jeho blízký přítel, sochař Miloslav 

Chlupáč. Jiří Šetlík považuje za důležité, aby hodnotná kultura byla šířena nejen ve 

velkých městech, ale rovnoměrně v celé občanské společnosti.4 

 

 

                                                 
3 Sbírková databáze Muzea umění a designu Demus, vyhledáno 22. 2. 2015 
4 FASSATI 2011, kpt. Šetlíkova kolekce, 1 
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2. Kolekce Jiřího Šetlíka 

 

2.1. Výtvarníci první poloviny 20. století 

 

Tvorba generace výtvarníků meziválečného a protektorátního období je ve sbírce 

zastoupena představiteli výtvarného realismu a tvorby ovlivněné divadelním prostředím, 

zastoupené díly z oblasti scénických výtvarných návrhů a záznamů divadelního světa 

v obrazech a kresbách. 

   

Krajinomalby Václava Rabase, opěvující rodnou zemi, kraj a českou krajinu, 

navazují na krajinářskou tradici druhé poloviny 19. století a prvního desetiletí 

20. století, typickou pro tvorbu Antonína Slavíčka nebo Mikoláše Alše. Svým 

výtvarným pojetím odkazují také k tvorbě impresionistů a Paula Cézanna, s jejichž díly 

se Rabas setkal při svých cestách do Paříže a dalších evropských metropolí. Obraz 

Pohled k altánku [1], z období umělcovy rané tvorby, zachycuje krajinu v okolí 

Krušovic na Rakovnicku, příznačnou svou jednoduchostí, všedností a neokázalostí, jež 

byla pro umělce celoživotním inspiračním zdrojem.5 Václav Rabas během svého 

tvůrčího období působil v několika výtvarných spolcích, jejichž vznik nebo obnova je 

spjata s podporou svébytnosti mladého svobodného státu a jeho výtvarné kultury. 

V Umělecké besedě, jejíž Výtvarný odbor začal v roce 1920 obnovovat činnost 

pořádáním mimopražských a posléze pražských výstav, patřil Václav Rabas k vůdčím 

osobnostem. Podobný národní charakter měl v této době Spolek výtvarných umělců 

Mánes a nově založené Sdružení českých umělců grafiků Hollar (1917), ve kterých 

umělec také působil.6 S Václavem Rabasem se Jiří Šetlík osobně nesetkal, poznal však 

dobře jeho rodinu v době, kdy pracoval jako vedoucí sbírky moderního umění v Národní 

galerii,7  kde v roce 1961 uspořádal výstavu obrazů z rané tvorby Václava Rabase, na 

které byl obraz, zastoupený ve sbírce benešovského muzea, také vystaven.8  

 

                                                 
5 ŠETLÍK 1961, nepag. 
6 KOTALÍK 1961, 54 
7 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
8 Další výstavu z tvorby Václava Rabase nazvanou Václav Rabas: Wybór dzieł  připravil Jiří Šetlík ve 
Varšavě v roce 1967 a výstavu nazvanou Václav Rabas, 9. Výtvarné Hlinecko konanou v Hlinsku 

v roce 1968. Více in: ŠETLÍK 1961; ŠETLÍK 1967b, ŠETLÍK 1968 
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Podobnou cestou se ubírala i umělecká tvorba malíře Vlastimila Rady. Stejně jako 

Rabas byl Rada také členem tradičních výtvarných spolků: Umělecké besedy, SVU 

Mánes a SČUG Hollar. Spojitost s tvorbou Václava Rabase lze nalézt v realistickém, 

citově podbarveném zachycení české krajiny, vyjadřujícím lásku k vlasti a rodnému 

kraji. Kolorovaná kresba Piják [2] představuje další rovinu Radovy tvorby, umění 

karikatury, v němž se promítá umělcova schopnost zachycení vlastností a postojů lidí, 

v gestech a v pohledu očí.9 S Vlastimilem Radou se Jiří Šetlík seznámil v roce 1959, 

kdy o něm psal článek do časopisu Výtvarné umění, vydávaného Svazem 

československých výtvarných umělců. Rozhovory s ním vedl v umělcově ateliéru a při 

jedné z návštěv mu Vlastimil Rada uvedenou kresbu věnoval.10 Hovořili spolu 

o malířství a hudbě a vzájemném propojení těchto forem umění, jež patřily, společně 

s literaturou, k charakteristickým oblastem Radova zájmu. O tvůrčím procesu, jenž by 

měl být pro umělce cílem i prostředkem vnitřního uspokojení, a o jeho odrazu 

v uměleckém díle, stejně jako o moderním inovativním výtvarném vyjádření. 

Důležitými tématy rozhovoru byly tradice českého malířství, láska k vlasti a tvorba 

Mikoláše Alše, prostupující celou umělcovou tvorbou.11  

  

V době okupace se do popředí zájmu dostává divadlo, jež bylo za protektorátu vedle 

biografu nejpopulárnější kulturní institucí v Čechách. Divadelní svět na jedné straně 

poskytoval možnost úniku od hrůzné reality a zároveň umožňoval "maskování" 

dvojsmyslů, narážek a jinotajů, poukazujících na politickou a kulturní situaci doby, což 

našlo odraz i ve výtvarném umění, zaznamenávajícím atmosféru divadelní inscenace 

nebo momenty ze zákulisí divadelního světa.12 

  

Velkých úspěchů v oblasti divadelních scénických návrhů v období protektorátu 

dosáhl talentovaný malíř a grafik Zdeněk Tůma, jenž pracoval pro několik pražských 

i mimopražských divadel. Součástí návrhů divadelních výprav byly precizně 

zpracované nákresy kostýmů, Baletka [3]. Umělcova aktivní veřejná tvorba trvala 

pouhých deset let a zůstala po dlouhá léta širší veřejnosti téměř neznámá.13 

                                                 
9 Více in: KVĚT 1953 
10 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
11 ŠETLÍK 1959, 343–348 
12 LAHODA 2011, 146–156 
13 V období, kdy pracoval pro Vinohradské divadlo, se seznámil se svou budoucí manželkou herečkou 

Adinou Mandlovou. Její snaha o udržení hereckých příležitostí v době okupace souzněním s 
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V osmdesátých letech bylo dílo Zdeňka Tůmy znovu objeveno historičkou umění 

Miroslavou Hlaváčkovou, která v roce 1987 uspořádala výstavy věnované Tůmově 

tvorbě v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem, v Letohrádku Ostrov 

u Karlových Varů a v Galerii výtvarného umění v Chebu,14 kde byla mimo jiné 

vystavena kresba z této sbírky, kterou Tůma Jiřímu Šetlíkovi věnoval na počátku 

čtyřicátých let. V dobách gymnazijních studií Jiří Šetlík výtvarníka často navštěvoval 

v uměleckém ateliéru, kde sám zkoušel pod jeho vedením malovat a kreslit, ale ani 

v jednom nebyl nikterak úspěšný.15  

  

Podobně jako pro Zdeňka Tůmu, bylo divadelní prostředí oblíbeným motivem také 

pro Františka Jiroudka. V různých obměnách se k němu vracel celý život. V letech 

1940–1941 spolupracoval s Národním divadlem v Ostravě jako scénický výtvarník 

a divadelním světem byl natolik zaujat, že začal výjevy z tohoto prostředí zachycovat ve 

svých plátnech. Zaznamenával momentální okamžiky přímo na scéně i přípravné fáze 

ze zákulisí a hereckých šaten, předcházejících samotnému představení. Divadelní jeviště 

pro něj bylo v období 2. světové války kulisami, do nichž, za pomoci metafor, situoval 

obrazy plné dramatických momentů, reflektujících existenční otázky a současnou 

politickou situaci. V poválečné době převládalo v Jiroudkově tvorbě zobrazení české 

krajiny, následně se však se v šedesátých letech k divadelním námětům opět vrací, 

Divadelní šatna [4].16 Forma ztvárnění zůstala i přes uplynulý čas neměnná; je 

realistickým záznamem z prostředí divadelního světa, experimenty malíř omezuje pouze 

na oblast koloritu. S Františkem Jiroudkem pojilo Jiřího Šetlíka dlouholeté přátelství.17 

V šedesátých letech mu připravil dvě mimopražské výstavy.18 

  

Tvorba pro divadlo se vedle malby a grafiky objevuje také v díle Františka Tichého, 

výrazného představitele výtvarné avantgardy první poloviny 20. století. S přestávkami 

                                                                                                                                               
představiteli okupačních sil byla důvodem k nečekanému tragickému ukončení života tohoto 

nadaného výtvarníka. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2 2015 
14 Jiří Šetlík je autorem textu v katalogu vydaném k těmto výstavám. Více in: HLAVÁČKOVÁ 1987, 

nepag. 
15 Pokusy J. Šetlíka o tvůrčí činnost skončily tvorbou koláží v ateliéru malíře Kamila Lhotáka. 

Výtvarník byl jeho výtvory velmi pobaven a koláže jsou dnes neznámo kde. Rozhovor s Jiřím 
Šetlíkem, 27. 2. 2015 
16 BERKA 1980, 14–44 a LAHODA 2011, 146–156 
17 Přátelství skončilo díky rozdílným názorům na politický vývoj v Československu po srpnových 

událostech v roce 1968. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
18 Výstavy proběhly v Galerii Dílo v tehdejším Gottwaldově (Zlín) a v Oblastní galerii v Liberci. Více 

in: ŠETLÍK 1960 a ŠETLÍK 1967 
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spolupracoval s pražskými divadly od dvacátých let jako jevištní výtvarník a v rámci 

svých výprav navrhoval také divadelní kostýmy.19 Ve volné tvorbě zachycuje František 

Tichý momentální okamžiky z prostředí cirkusových manéží, výjevy ze života klaunů, 

provazochodců a krasojezdkyň, jež jsou záznamem představení, odehrávajícího se 

mimo divadelní prkna. Série obrazů z poloviny třicátých let, do níž spadá i obraz Bílí 

černoši, z jehož kompozice pochází samostatně vypracovaný detail hlavy jednoho 

z černochů [5],20 evokuje souvislost s divadelní hrou svým imaginárním metaforickým 

zobrazením válečně pomalovaných černochů plujících po rozbouřeném moři.21 Svou 

divadelností jsou charakteristické také ironické postavy klaunů, vysmívající se režimu 

v době okupace českých zemí, nebo melancholičtí, kultivovaní pieroti, jež za grimasou 

rtů a pod nánosy líčidel skrývají své skutečné niterné stavy.22 

 

 

 

                                                 
19 Kolektiv autorů 1988, 525 
20 Františka Tichého Jiří Šetlík neznal, litografii mu věnoval jeho kolega Hájek jako svatební dar 

v roce 1960. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
21 TOMEŠ 1976, 62–82 
22 Více o Františkovi Tichém in: TOMEŠ 1976, WINTER 2002 
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2.2. Žáci Karla Pokorného 

 

Sochař Karel Pokorný působil od roku 1945 jako profesor na pražské Akademii 

výtvarných umění, kde vedl ateliér modelování až do roku 1962, z něhož za tuto dobu 

vyšlo 79 sochařů a restaurátorů.23 Jiří Šetlík poznal oba umělce, jejichž sochařská 

tvorba je ve sbírce zastoupena právě v době, kdy u Karla Pokorného studovali.24 

 

Jednou z nich byla Sylva Lacinová, jejíž komorní plastika Studie postavy [6] se 

později stala předlohou jedné z postav monumentální kompozice Ženy po koupeli na 

náměstí v Brně, kde sochařka žila a tvořila celý život. Její realizace pro veřejný prostor 

a architekturu jsou však k vidění v mnoha moravských a českých městech. Souvislost 

s tvorbou Karla Pokorného lze nalézt, kromě rozměrných skulptur, také v komorních 

plastikách se sociální tématikou obsaženou v námětech rodiny a mateřství, v nichž se 

uplatňuje její modelační cit.25 Jiří Šetlík považuje Sylvu Lacinovou za jednu 

z nejlepších studentek Karla Pokorného a cení si její sochařské práce a poctivosti, se 

kterou k umělecké tvorbě přistupovala. S Lacinovou se také setkával v ateliéru Věry 

a Vladimíra Janouškových, s nimiž se přátelila a navštěvovala je při svých cestách do 

Prahy, a jejichž tvorba pro ni byla, především v jejích závěrečných kompozicích, velmi 

inspirativní.26  

 

V ateliéru Karla Pokorného studoval v letech 1945–1947 také sochař Karel Hladík, 

který zde po absolutoriu působil jako odborný asistent a později se stal jeho vedoucím.27 

Hladík patří k velkým tvůrčím osobnostem českého moderního sochařství.28 Jeho 

sochařská tvorba je velmi různorodá, zahrnuje vynikající portréty významných 

osobností, figurální kompozice i dekorativní plastiky pro architekturu. Samostatnou 

skupinou v rámci Hladíkovy umělecké tvorby jsou nízké reliéfy [7], odlévané ze sádry 

                                                 
23 Více in: HOROVÁ 2006 
24 Na Akademii výtvarných umění docházel Jiří Šetlík za svými přáteli Theodorem Pištěkem (ateliér 

Antonína Pelcla) a Hugem Demartinim (ateliér Jana Laudy). Tvorbu Karla Pokorného Jiří Šetlík 

dobře znal, ale přes své nesporné kvality mu nebyla příliš blízká. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 

2015 
25 GABRIELOVÁ 1996, 5–21 
26 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
27 Karel Hladík vedl ateliér modelování od roku 1962 do roku 1966, kdy v ateliéru utrpěl smrtelný 

úraz. In: MAŠÍN 1968, nepag. 
28 Karel Hladík byl členem uměleckého seskupení Skupina 58 založeného v roce 1958 v Praze. Více 

in: HOROVÁ 2006 
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nebo bronzu, zachycující převážně figurativní motivy. Stejně rozmanitá je forma 

uměleckého ztvárnění, pohybující se od iluzivního realismu k výrazové plastice.29 

                                                 
29 MAŠÍN 1968, nepag. 
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2.3. Tvorba kolegů z tvůrčí skupiny UB 12 

  

Po únorovém převratu v roce 1948, kdy Komunistická strana získala výsadní 

politickou moc vázanou na Sovětský svaz, se také Svaz československých výtvarných 

umělců, založený téhož roku, přihlásil ke kulturněpolitickému programu KSČ. 

Závaznými estetickými předpisy socialistické kultury, vycházejícími z tezí Zdeňka 

Nejedlého, Ladislava Štolly, Václava Kopeckého a Vladimíra Šolty, se museli řídit 

všichni umělci a kulturní pracovníci.30 Na Sjezdu národní kultury zrušil Svaz všechna 

dosavadní tvůrčí uskupení a vytvořil systém středisek soustřeďujících umělce podle 

místa bydliště.31 Na české scéně v této době působili umělci, kteří souhlasili s novým 

politickým režimem a podporovali jej svým uměním odpovídajícím estetice 

socialistického realismu, vedle těch, kteří nesouhlasili s praktikami režimu a netvořili v 

duchu socialistického realismu, byť byli mnohdy členy komunistické strany. Pro to, aby 

získali zakázky a stipendia, byli nuceni se Svazem vycházet. V izolaci se ocitli 

výtvarníci, kteří zastávali antikomunistické postoje, politicky i umělecky, a uznávali 

estetické i etické hodnoty neslučující se s politikou komunistické strany.32 

   

Umělecké centrum "západního světa" se v poválečné době přesunulo z Paříže do 

New Yorku a od východního uměleckého dění bylo v zásadě izolováno. Rozdílný vývoj 

umělecké tvorby byl dán mimo jiné také odlišným způsobem reflektování druhé světové 

války ve Spojených Státech a ve východním bloku.33 K významným změnám na 

umělecké scéně došlo po XX. sjezdu Komunistické strany SSSR, v únoru 1956, 

odhalením diktátorských praktik Stalina, kterým odstartoval proces "tání", tedy 

uvolnění striktních doktrín komunistické ideologie. V Československu představitelé 

komunistického aparátu dále oficiálně trvali na dodržování zásad socialistického 

realismu, které ve skutečnosti nebyly příliš respektovány. Postupem času dochází v 

Československu k obnově tradičních vazeb se světem a pronikají sem informace o 

vývoji výtvarného umění, přijíždějí umělci a sběratelé ze západní Evropy i Spojených 

států. Ze strany mladých umělců byl vyvinut nátlak na zrušení zákazu uměleckých 

skupin, což vedlo k vystoupení z dosavadního utajení nebo ke vzniku nových tvůrčích 

                                                 
30 Tyto předpisy byly českou verzí estetiky A. A. Ždanova. SLAVICKÁ, 18.  
31 Více in: ŠEVČÍK 2001, 105–186 a SLAVICKÁ, 18–19 
32 SLAVICKÁ 2006, 18–19 
33 Více in: POSPISZYL 2004 
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uskupení.34 V roce 1960 byl založen Blok tvůrčích skupin, pod jehož nátlakem byl Svaz 

výtvarných umělců donucen provést změny ve své struktuře a vedení.35  

  

První neoficiální konfrontace uměleckých děl členů skupiny UB 12 se konala v roce 

1953 v ateliéru Václava Boštíka a v určitém smyslu jí lze pokládat za zakládající 

výstavu UB 12. Oficiálně skupina vystoupila až v roce 1962 v jedné z předních 

pražských výstavních síní, Galerii Československého spisovatele na Národní třídě.36 Se 

skupinou UB 12 byl Jiří Šetlík spojen od samého začátku. Společně s Jaromírem 

Zeminou připravoval umělcům katalogy a zahajoval výstavy jednotlivcům i skupinám, s 

jejichž tvorbou se setkával přímo v ateliérech.37 Činnost skupiny UB 12 nepodléhala 

žádnému manifestu ani programovému textu, což do značné míry vystihuje jejich 

filozofii i přístup k umělecké práci, ve které nechtěli být vázáni předpisy a návody jak 

dělat umění. Tolerance a svoboda uměleckého projevu se odrážela také v jejich 

politických názorech. Šlo o zvláštní koexistenci lidí, členy skupiny byli hluboce věřící 

lidé, ateisté i levicově orientovaní umělci, ale žádný ortodoxní komunista. Tvorba 

skupiny se nedá jednotně charakterizovat, každý z umělců měl svůj vlastní subjektivní 

potenciál. Mezi prvky, které jejich díla spojovaly, patří poetická imaginace a senzibilita, 

ovlivněné tvorbou Václava Bartovského, nejstaršího člena skupiny, pracemi Josefa 

Šímy a českým lyrismem Jana Preislera.38 Od některých dobových kritiků a výtvarníků, 

jež je považovali za staromódní, si vysloužili přezdívky "Tichošlápci" nebo "Úplně 

blbých 12". Dobré kritiky jim věnoval například Jindřich Chalupecký a díla některých 

členů skupiny hodnotil velmi vysoce.39 

  

Po vojenském zásahu armád Varšavské smlouvy, ukončujícím období Pražského jara 

v roce 1968, a po obnovení "starých pořádků" politickou mocí KSČ, navzdory

                                                 
34 V roce 1957 vystavovala v Obecním domě v Praze tvůrčí skupina Máj 57 a ve stejném roce veřejně 
vystoupila skupina Trasa, v roce 1960 se konaly výstavy Konfrontace I a II, v roce 1963 byla založena 

skupina Křižovatka  v roce 1964 skupina Aktual,  v polovině šedesátých let vznikla Křížovnická škola 

čistého humoru bez vtipu, v roce 1965 skupina Šmidrové. Více in.: SLAVICKÁ 2006,18–25 
35 Tajným hlasováním na II. sjezdu Československého svazu výtvarných umělců v roce 1964 byl 
zvolen do jeho čela Adolf Hoffmeister. Více in: SLAVICKÁ 2006, 18–25 
36 Mezi členy skupiny UB 12 během doby jejího trvání patřili tito výtvarníci a teoretici: Václav 

Bartovský, Václav Boštík, František Burant, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav 

Kolíbal, Alena Kučerová, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická, Adriena Šimotová, 
Oldřich Smutný, Alois Vitík, Jaromír Zemina a Jiří Šetlík. Více in: SLAVICKÁ 2006 
37 SLAVICKÁ 2006, 55 
38 SLAVICKÁ 2006, 23–29 
39 Podle Vojtěcha Lahody zastupují představitelé UB 12 v poválečném umění "krotký modernismus" 

(Katalog k výstavě Ohniska znovuzrození v roce 1994), v publikaci o poválečném umění České umění 

1938–1989 vydaného v roce 2001 je UB 12 řazena mezi "střední proud". In: SLAVICKÁ 2006, 60 
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prvotnímu odporu většiny obyvatel, společnost rezignovala. Všechny oblasti kultury, 

počínaje organizacemi a jednotlivci konče, byly vystaveny represivním zásahům. 

Stávající Československý svaz výtvarných umělců byl zrušen a nahrazen Svazem 

českých výtvarných umělců, do něhož byli přijímáni pouze členové komunistické 

strany. Poté, co nový Svaz zrušil působení tvůrčích skupin, došla UB 12 k názoru, že by 

její zachování v ilegální formě nebylo v daných poměrech ani vhodné, ani účelné.40 

 

 

Jiří Šetlík navázal se všemi výtvarníky ze skupiny UB 12 blízké přátelské vztahy a 

sledoval jejich tvorbu dlouhodobě, velmi často celoživotně, což je i případem dvou 

manželských párů zastoupených v kolekci Jiřího Šetlíka, které vyšly ze skupiny UB 

12.41 

 

Adriena Šimotová a Jiří John se poznali v době studií na Vysoké 

uměleckoprůmyslové škole, v ateliéru u Josefa Kaplického, po skončení druhé světové 

války. Po studiích si zařídili společný ateliér na Letné, ve své práci se však navzájem 

neovlivňovali, každý si šel vlastní cestou výtvarného vyjádření. Jiří John byl podle 

kolegů ze skupiny UB 12 mírný a klidný člověk, se schopností rozumět věcem 

intuitivně. Silná osobnost, kterou kolegové uznávali, stejně jako jeho uměleckou 

výjimečnost. Také Johnovy grafiky a obrazy, střídmé a jednoduché ve zpracování i v 

barvě, intuitivně vystihují podstatné vlastnosti věcí. Jeho poetická tvorba navazuje na 

odkaz umělců jdoucích mimo hlavní proudy - Jana Zrzavého, Josefa Šímu a Václava 

Boštíka. Ve vrcholném období, tedy v šedesátých letech, začal plně využívat techniku 

suché jehly, která mu byla bližší než modelování barvou. Abstrahovanou formou 

transformuje fragmenty přírody v různých variantách, ke kterým se často vrací, Pobřeží 

[8]. Poslední díla Johnova života jsou předzvěstí blížící se smrti, kolorit bledl, věci byly 

namalovány s největší přesvědčivostí a prostotou, je v nich otisknuto vyrovnávání se s 

odchodem, ale i nejistota a strach z neznámého. V dobách normalizace se Johnův 

osobitý imaginativní přístup nesetkal s velkým pochopením, vymykal se hlavním 

proudům výtvarného umění a nezapadal do žádné škatulky, jež tato doba všeobecně 

formovala.42 

                                                 
40 ŠETLÍK 1970, text přetištěn in: SLAVICKÁ 2006, 70–91 
41 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
42 Více o Jiřím Johnovi in: ZEMINA 1988, SLAVICKÁ 2006, 50–51 a 160–168, ŠETLÍK 1996, 171–183 
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Období dlouhodobé nemoci a smrti manžela, umocněné zklamanými nadějemi po 

konci Pražského jara, bylo pro Adrienu Šimotovou zlomem, kdy zásadním způsobem 

změnila své nahlížení na život i umění. Malbu, vycházející z inspirace tvorbou Henryho 

Matisse a Josefa Šímy, vystřídalo znázornění člověka z hlediska existenciálních otázek, 

mezních situací, niternosti a skrytých dějů, Zraněné tělo [9], Studie [10]. S neobyčejnou 

výrazovou citlivostí zaznamenává pomocí kreseb, maleb a objektů ticho, prázdnotu a 

tajemství, Postava [11]. Podobně jako Jiří John se snažila proniknout do podstaty věci 

nebo místa, vnímat jeho atmosféru, a intuitivně zachytit okamžik, o kterém Šimotová 

tvrdila, že je neopakovatelný a trvá velmi krátce. Bez tohoto „teď“ by pro ni tvorba 

nebyla možná. Pracuje s různými materiály, kombinuje velké množství technik a často 

hmotu zpracovává prsty do trojrozměrné podoby, barvu nanáší nejčastěji rukama, 

Doteky [12]. Později objevila pro svou práci jako nejvhodnější materiál papír a 

manipulaci s ním - řezání, mačkání, ohýbání a otisk fragmentů těl. Pro tvorbu 

devadesátých let jsou charakteristické rozměrné frotáže, jež Šimotová vytvářela a 

následně vystavovala v bývalém františkánském klášteře v Hostinném. Kulturní událostí 

roku se stala její retrospektivní výstava v roce 2001 v Národní galerii ve Veletržním 

paláci. 

S Jiřím Šetlíkem pojilo Adrienu Šimotovou rodinné pouto, jejich společnou babičkou 

byla francouzská Švýcarka, díky níž měli oba celý život vřelý vztah k Francii a její 

kultuře, především výtvarnému umění a literatuře.43 

 

Sochařské ateliéry manželů Janouškových na Smíchově a později v Košířích se staly 

centry pražského uměleckého dění, kde se setkávali umělci nejrůznějších zaměření.44 

Pod záštitou kurzů kreslení se zde mluvilo o absurditě socialistického realismu, o 

moderním umění i české meziválečné avantgardě. Vladimír Janoušek byl, podle Jiřího 

Šetlíka, velmi silnou autoritou a měl velké kouzlo osobnosti. Byl uznávaným vůdcem 

skupiny UB 12, i když nikdy oficiálně jmenovaným. Bytostný humanista, který věřil v 

člověka, uznával Masarykovy etické a demokratické principy, v jejichž duchu byl 

vychován. Sochařství vystudoval na Vysoké uměleckoprůmyslové škole u Josefa 

Wagnera a svou epičností, monumentalitou a dramatičností se nejvíce odlišuje od 

                                                 
43 Více o Adrieně Šimotové in: BRUNCLÍK 2001, BRUNCLÍK 2004, HVÍŽĎALA 2005, ŠETLÍK 1996, 

196–205, SLAVICKÁ 2006, 242–248 
44 Věra Janoušková se rozhodla odkázat ateliér, kde dlouhá léta společně s manželem a posléze sama 

tvořila, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, aby v něm mohli žáci této školy pracovat. Pro 
tento účel byla založena Nadace Vladimíra a Věry Janouškových, jež má zajišťovat správu tohoto 

ateliéru i s jeho uměleckým obsahem. In: ZEMINA 2001, nepag. 
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ostatní tvorby členů skupiny. V ateliéru vytvářel sochy komorního charakteru a 

kresebné studie ke svým mobilům a variabilům, v nichž zkoumal zákonitosti 

rozfázovaného pohybu a koncepci tvaru ve vtahu k prostoru. Element pohybu je 

charakteristickým prvkem soch, svařovaných z kovových plátů a tyčoviny, někdy v 

kombinaci s dalšími materiály. Jeho velmi osobitý sochařský projev, jímž reprezentoval 

Československo na světových výstavách, klade jeho tvorbu do evropského měřítka.45 

Janouškovy humanistické ideály se v době normalizace střetly s tvrdou realitou režimu, 

politiku pokládal za důležitý faktor společenského života a velmi silně prožíval okupaci 

vojsky Varšavské smlouvy. Poté, co se jeho jméno se dostalo na "index nevyhovujících 

umělců", byl vylučován z veřejných soutěží a měl omezenou možnost vystavování. Tuto 

skutečnost pociťoval jako osobní tragédii, v jejímž důsledku překonával zklamání a 

deprese, zhoršující se bojem s vleklou nemocí. V tomto období se do popředí jeho 

tvorby dostávají motivy beznaděje, zmaru a násilí, vytváří kresby a plastiky, v nichž 

zobrazuje marný zápas člověka s osudem, často se ztotožňujíce s obětí, Studie k plastice 

Proces [13].  

 

Mezi Jiřím Šetlíkem a Vladimírem Janouškem probíhal celoživotní dialog kritika a 

umělce a pojilo je velmi silné přátelství. Část knihy Cesty po ateliérech, věnovanou 

Vladimíru Janouškovi končí Jiří Šetlík těmito slovy: "V díle trvá i jeho osobnost. Po 

příteli, jenž mi byl jedním z nejbližších, zbylo však prázdno: nezacelitelné, tísnivé, 

nedohledné."46 

 

S Vladimírem Janouškem se Věra Janoušková seznámila v sochařském ateliéru 

Josefa Wagnera na VŠUP. Byla výraznou osobností na umělecké scéně i ve skupině UB 

12, oblíbena jejími členy pro svou schopnost vytvářet mezi lidmi přátelskou atmosféru. 

Její znamenitý smysl pro humor se projevil také v tvorbě, ovlivněné hrou a volnými 

metaforami v dadaistickém duchu, mající schopnost přenést tuto hravost a svobodu také 

na diváka. Plastiky, nepopírající vliv naivismu a Gutfreundovy "nové věcnosti", začala 

v šedesátých letech svařovat z netradičního materiálu, azbestu, a nepotřebných 

smaltovaných věcí nalezených na skládkách odpadků. Vytvářením nových celků vrací 

"odpadkům" životaschopnost, jež v nových souvislostech získávají další smysl a 

                                                 
45 Jeho dílo bylo zastoupeno na světových výstavách v Bruselu v roce 1958, v Montrealu v roce 1967 

a v Ósace v roce 1970. SLAVICKÁ 2006, 49 
46 ŠETLÍK 1996, 58. Více o Vladimíru Janouškovi in: ZEMINA 1995, HLAVÁČEK/ŠETLÍK/SRP 1990, 

ŠETLÍK 1996, 41–58, SLAVICKÁ 2006, 48–49 a 130–141 
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představují jakousi syntézu ošklivosti a krásy. Přitahuje ji lesk a barevná zářivost 

smaltovaných věcí, jimž někdy zachovává původní barvu a jindy je přetírá pro ni 

charakteristickou červeno-modrou barvou. Další rovinou tvorby Věry Janouškové jsou 

papírové koláže, které skládá do tvarů zvířat, figur a hlav [14]. Opět s prvky hravosti 

přetváří a nalézá vlastnosti věcí, stojících mezi abstraktním a konkrétním vyjádřením, 

mezi realitou a představami. Její koláže jsou sochami transformovanými do 

dvojrozměrné podoby, dotvářené prvky kresby, umocňující soulad nebo naopak kontrast 

užitých barevných papírů.47 

 

                                                 
47 Více o Věře Janouškové in: ZEMINA 2001, ŠETLÍK 1996,72–86, SLAVICKÁ 2006, 49–50 a 140–159 
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2.4. Ruské umění 

 

V průběhu šedesátých let pořádal reformovaný Svaz československých výtvarných 

umělců a později Český fond výtvarného umění studijní pobyty výtvarníků a teoretiků 

umění v Sovětském svazu.48 Část umělců a především teoretika Jindřicha Chalupeckého 

zaujala soudobá tvorba sovětského undergroundu, jež se užíváním abstraktních forem 

zobrazování nepodvolila oficiální estetice socialistického realismu. Jindřich Chalupecký 

rozpoznal přínos těchto nekonformních uměleckých tendencí modernímu umění a 

věnoval jim několik článků publikovaných v časopisech Výtvarná práce a Výtvarné 

umění. Snažil se o navázání kontaktů mezi představiteli moskevského undergroundu a 

československé výtvarné scény.49  

  

Československým výtvarníkům se podařilo navázat kontakty například s Ernstem 

Neizvěstnym, kinetickou skupinou Lva Nuzberga, Michailem Švarcmanem, 

Vladimírem Jakovlevem, Vladimírem Jankilevským, Viktorem Pivovarovem, Ivanem 

Čujkovem nebo Borisem Žutovským. Řada z nich využila pozvání od našich umělců do 

Československa.50 Jedním z nich byl Boris Žutovskij, ruský malíř, ilustrátor a 

spisovatel, který navštívil naši republiku v 70. letech a Jiřímu Šetlíkovi při této 

příležitosti daroval kresbu Světla [15].51  

  

Velká část představitelů moskevského undergroundu emigrovala a usadila se v Paříži 

nebo ve Spojených státech. Patří mezi ně také sochař, malíř a filozof Ernst Iosfovič 

Neizvěstnyj, žijící od roku 1976 v New Yorku, jehož tvorba je ve sbírce zastoupena 

nefigurativní plastikou z 50. let 20. století [16], kterou Jiřímu Šetlíkovi darovala vdova 

po Jindřichu Chalupeckém. 52 

  

Viktora Pivovarova, ruského malíře a ilustrátora, jehož umělecká tvorba dosáhla 

světového renomé, přivedlo do Československa manželství. V roce 1982 se oženil s 

Milenou Slavickou, výtvarnou kritičkou, která měla velký podíl na úspěchu programu 

                                                 
48 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
49 Tyto snahy vyústily v závěru šedesátých let v uspořádání společného sympozia v Moskvě, 

věnovaného otázkám soudobého umění v tzv. socialistických zemích. In: ŠETLÍK 2000, nepag 
50 ŠETLÍK 2000, nepag. 
51 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
52 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
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krátkodobých zájezdů ruských umělců do Československa v sedmdesátých letech.53 

Tvorba Viktora Pivovarova, který se v osmdesátých letech v Československu pohyboval 

v kruhu neoficiálních tvůrců, se dotýkala českých i ruských kulturních kontextů. Jeho 

dílo vykazuje vliv nejlepších tradic ruského umění od ikonopisu přes lubok54 až 

k Malevičovu suprematismu.55 Patří mezi přední představitele moskevského 

konceptualismu, což se odráží v tématech Pivovarových obrazů, zasahujících do 

spirituální roviny, symboliky a imaginace.56 V Diptychu [17] předmětnost ustupuje čisté 

formě abstrahovaných geometrických tvarů, což bylo příznačné pro umělcovu tvorbu 

konce osmdesátých let, zatímco od devadesátých let převládá figurativní forma 

ztvárnění.  

  

V šedesátých a sedmdesátých letech byla díla těchto umělců bez většího úspěchu 

nabízena našim galeriím a muzeím. O třicet let později byla v Galerii Ztichlá klika 

uspořádána výstava pod názvem Moskevský underground Jindřichu Chalupeckému, na 

které bylo představeno téměř padesát děl sovětských umělců převážně ze sbírky 

Jindřicha Chalupeckého a na jejíž realizaci se Jiří Šetlík podílel.57  

 

Při jedné z dříve zmiňovaných studijních cest československých umělců a historiků 

umění do Sovětského svazu si Jiří Šetlík přivezl grafiku Oslíci [18] od Vladimíra 

Favorského, kterého navštívil v jeho ateliéru v Moskvě.58 Favorskij je představitelem 

ruské avantgardy a svou tvorbou ovlivnil podobu sovětské grafiky 20. století, v níž 

vynikal především v technice dřevořezu.59 Jeho dílo nekoresponduje s abstraktním 

pojetím výtvarného umění moskevského undergroundu, od konce třicátých let byl 

ovlivněn socialistickým realismem, odrážejícím se v obrazech opěvujících rodnou zemi, 

oddanost a prostotu obyčejných lidí.60  

 

                                                 
53 Pokusy o přenesení těchto setkání na veřejnou půdu v podobě společenských diskusí, mezi něž patří 

i přednáška Mileny Slavické o sovětském uměleckém undergroundu v hotelu Evropa v sedmdesátých 
letech, neunikly pozornosti Státní bezpečnosti. In: ŠETLÍK 2000, nepag. 
54 Lubok je ruský lidový dřevoryt doplněný kresbou nebo rytinou. 
55 ŠETLÍK 1988, nepag. Katalog k výstavě V. Pivovarova,  realizované Jiřím Šetlíkem v KS Opatov v 

roce 1988. 
56 VLADÍKOVÁ 2010, 10 
57 ŠETLÍK 2000, nepag. 
58 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
59 Vladimír Favorskij byl profesorem na fakultě grafiky VCHUTEMAS (Vysoké státní umělecko-
technické ateliéry), kde také zastával funkci rektora. CHALAMINSKIJ 1962, 8 
60 CHALAMINSKIJ 1962, 12–14 



24 

 

2.5. Jiří Voves a pozůstalost Zdeňka Kirchnera 

 

Na konci šedesátých let vedl Jiří Šetlík na AVU v Praze kurs architektury a umění u 

profesora Františka Čubra, kde v té době studoval Jiří Voves, malíř a grafik, s nímž ho 

dodnes pojí vztah k výtvarnému umění i letité přátelství.61 Jiří Voves kromě výtvarného 

umění studoval také architekturu, což se odráží v jeho umělecké tvorbě citlivým 

vyjádřením tvarů a forem v prostoru.62 Na počátku zobrazoval převážně předmětné 

podoby vnějšího světa, zdánlivě obyčejné a nezajímavé věci, jako jsou postele, stoly a 

židle [19]. Zrcadlením okolního prostředí řeší Voves vzájemný vztah vnějšího, 

viditelného světa a vnitřního skrytého obsahu. Existenciální podtext se promítá také v 

cyklu Snění, z něhož pochází obraz Hlava [20], zobrazující záhadnost lidské podoby i 

povahy, ukryté za neproniknutelnou páskou. Pozdější umělcova tvorba se vyznačuje 

abstrahovaným záznamem viděné reality a výtvarníkovy imaginace, vycházejících z 

přírodních motivů. Svá díla řadí do rozsáhlých cyklů, k nimž se opětovně vrací. 

Podobně jako náměty jeho prací, vycházejí také tlumené tóny a barevné spektrum z 

Vovsovy inspirace přírodou.63  

 

Zásluhou Jiřího Vovse do České republiky dostala umělecká pozůstalost malíře a 

typografa Zdeňka Kirchnera, který v roce 1969 emigroval do Francie. Kirchnerova 

tvorba je charakteristická užitím písma zbaveného své funkčnosti jako prvku čitelnosti - 

jeho zobrazení v symbolické rovině lze nazvat gestickým lettrismem. Po emigraci byla 

realita, pro výtvarníka neznalého francouzský jazyk a nemajícího dostatek kontaktů, 

velmi tíživá.64 V umělecké činnosti pokračoval, přičemž písmo a znak pro něj zůstaly 

podstatným námětem obrazů a grafik a podařilo se mu začlenit do mezinárodní výtvarné 

skupiny Signes Espaces-Ensembles de Signes zabývající se lettrismem.65 Když v roce 

1987 Zdeněk Kirchner zemřel, soubor jeho uměleckých děl zůstal v Paříži, kde o ně 

nikdo nejevil zájem. Manželé Jiří a Alexandra Vovsovi založili ve spolupráci s Pavlem 

Tigridem v roce 1994 občanské sdružení Paměť, jež mělo zajistit převoz pozůstalosti a 

její další správu. Po letech, kdy se snažili najít vhodné prostory pro uložení Kirchnerova 

                                                 
61 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
62 Architekturu studoval J. Voves na ČVUT v ateliéru Jana Štursy v letech 1963–1969. 
63 Rozhovor s Jiřím Vovsem, 5. 3. 2015 
64 Dostal se do osobních i pracovních nesnází. V Paříži se mu snažili pomoci výtvarník Jiří Kolář a 
pozdější ministr kultury Pavel Tigrid. Rozhovor s Jiřím Vovsem, 5. 3. 2015 
65 Více o Zdeňku Kirchnerovi in: VOVES 1996 
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díla, jim byla ze strany Jiřího Šetlíka nabídnuta možnost věnovat tento soubor, čítající 

několik stovek maleb, grafických listů a typografických návrhů, Muzeu umění a designu 

v Benešově, kam byl v roce 2014 převezen.66  

                                                 
66 Rozhovor s Jiřím Vovsem, 5. 3. 2015 
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2.6. Tvorba kolegů - nevýtvarníků 

  

Pro kolegy Jiřího Šetlíka, s nimiž se poznal během svého působení v Československé 

akademii věd, kde byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–1968), 

nebyla úloha umělce prvořadá. U obou vědců zastoupených ve sbírce benešovského 

muzea, Oty Šika a Gerharda Färbera, se ale projevilo překvapivé výtvarné nadání. 

Ačkoliv pro ně byla umělecká tvorba určitou formou relaxace, jež není výjimečná v 

kruzích významných osobností politiky či vědy, jsou v jejich dílech znát výsledky 

systematické práce a nadšení, se kterým k výtvarné práci přistupovali.67 

 

Jméno Oty Šika je spojeno především s ekonomickou reformou a dobou Pražského 

jara. Výtvarné umění znamenalo pro Otu Šika po dlouhá desetiletí pouze nesplněné 

ambice z mládí, kdy před válkou, ještě jako gymnazijní student navštěvoval kurzy 

malby a kreslení na pražské Uměleckoprůmyslové škole. V době okupace byl však 

zatčen a uvězněn v koncentračním táboře v Mauthausenu a tato zkušenost ovlivnila jeho 

orientaci na politiku a ekonomiku. Jako mnozí z příslušníků své generace se chtěl, jako 

člen KSČ, podílet na výstavbě spravedlivého společenského řádu. Brzy po studiích se 

stal vysokoškolským profesorem a později ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV, 

který byl v této době zcela mimořádně demokraticky vedeným pracovištěm, kde měli 

pracovníci možnost studovat světovou ekonomickou literaturu a také jezdit na studijní 

pobyty na Západ. Postupem času Ota Šik shledal, že mezi slovy a činy stranického 

aparátu je nesoulad a stále častěji se dostával do konfliktu s dogmatiky ve vedení strany 

a státu. Přesto byl pověřen sestavením komise, která měla vypracovat návrhy na 

československou hospodářskou reformu, a v dubnu 1968 byl jmenován místopředsedou 

vlády. Jeho názory, které se nebál vyslovit dosti hlasitě, se neslučovaly se stanovisky 

moskevských politiků, což vedlo k tomu, že se stal prvním členem československé 

vlády, který byl donucen k emigraci. Ve Švýcarsku, nejprve v Basileji a poté St. Gallen, 

pokračoval v pedagogické činnosti a jako ekonom získal světové renomé. Návštěvy 

zahraničních muzeí a galerií u něho oživily zájem o výtvarné umění, což zapříčinilo 

návrat k umělecké tvorbě. Během dalších desetiletí přešel Šik postupně od akvarelů k 

olejomalbě, v níž se vyrovnává s polaritou mezi figurativní koncepcí a abstraktní 

formou nahodile vzniklých tvarů. Zaznamenává spíše pocity než smyslové vjemy a do 

                                                 
67 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
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svých obrazů promítá snové souvislosti a smyšlené legendy, Ohně [22]. Práce Oty Šika 

Jiřího Šetlíka velmi zaujaly a v devadesátých letech mu připravil velkou retrospektivní 

výstavu v Karolinu.68 

 

Gerhard Färber studoval, kromě botaniky, chemie a mikrobiologie, také filozofii na 

pražské Karlově univerzitě a malbu u Vlastislava Hofmana. Působil především jako 

přírodovědec, v letech 1945–1970 byl vedoucím mikrobilogické laboratoře MBÚ 

ČSAV, avšak ve světě výtvarného umění není jeho jméno zcela neznámé. Vystavoval 

na třech desítkách výstav, z nichž jedna byla putovní po NDR. Doménou jeho umělecké 

tvorby jsou kresby rostlin, stromů a chemických procesů, které klade do kontextu s 

moderní průmyslovou civilizací, což dodává jeho pracím existenciální podtext. Ve 

Färberových kresbách se projevuje výjimečný talent pro detail a schopnost vykreslení 

sebemenšího kousku přírodního fragmentu, Pupava [23].69 K jeho nejvýznamnějším 

pracím patří ilustrace rozsáhlé knihy Naše rostliny, klíč k určování, v níž Färberův 

celoživotní zájem o botaniku a výtvarné umění vyústil v obdivuhodnou syntézu.70 

 

Mezi kolegy Jiřího Šetlíka, jejichž volná tvorba stojí v pozadí činnosti zajišťující 

obživu, patří typograf a ilustrátor Jiří Schmidt, se kterým se poznal na pražské 

Uměleckoprůmyslové škole v ateliéru Josefa Kaplického. Schmidt pracoval jako grafik 

v Literárních novinách, do nichž v šedesátých letech Jiří Šetlík přispíval články z oblasti 

výtvarného umění. Jeho malý ateliér sloužil jako útočiště, kde se Jiří Šetlík ukrýval před 

výtkami redaktorů Sergeje Machonina a Antonína Liehma, které byly, podle jeho slov, 

tenkrát oprávněné vzhledem k jeho šroubovitému a nesrozumitelnému psaní.71 V 

šedesátých letech bylo vydávání Literárních novin z politických důvodů třikrát 

přerušeno a definitivní ukončení jejich činnosti přišlo rozhodnutím redakce v roce 1969. 

Jiří Schmidt se ve své volné tvorbě věnoval převážně nefigurativní malbě a kresbě, 

zachycujících podstatu přírody, skrytých sil a energie, Vítr [24]. Subjektivně vnímané 

přírodní děje a vztahy ztvárňoval v šedesátých letech ve stylu informelu, tedy 

                                                 
68 GALUŠKA/ŠETLÍK 1994, nepag. a KOSATÍK 2011, 299–303 
69 Manželky Jiřího Šetlíka a Gerharda Färbera spojovala divadelní činnost. Zuzana Šetlíková působila 

v české skupině tzv. venkovského divadla a manželka Gerharda Färbera v jeho německé části. 

Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
70 Více in: MARTINOVSKÝ 1959 
71 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 a SLAVICKÁ 2006, 237 
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strukturálně pojatým abstraktním vyjádřením, spontánně doplněným přírodními 

materiály vytvářejícími hrubou strukturu povrchu, Strom [25].72 

                                                 
72 ŠETLÍK 1965, nepag. a HLAVÁČKOVÁ/LUKEŠ/SCHMIDTOVÁ 1997, nepag. 
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2.7. Slovenské umění 

  

Slovenské a české umění k sobě mají poměrně blízko, jejich vývoj ve druhé polovině 

20. století však neprobíhal společně, ale souběžně, což bylo dáno rozdíly v historickém 

dění a sociálním prostředí, které zapříčinily odlišnou reflexi v tvorbě slovenských 

výtvarníků. Po XX. sjezdu Ústředního výboru KSSSR v roce 1956, došlo k otřesu 

stability komunistických režimů v Maďarsku a Polsku, což vyústilo v polské říjnové 

nepokoje a maďarskou revoluci, v jejichž důsledku byly také na Slovensku obnoveny 

tvrdé postupy proti antikomunistickému odboji. Vypukly nové politické procesy, 

prověrky a politická řízení s katolickými kněžími.73 Následná liberalizace společnosti a 

postupná reforma režimních pořádků na Slovensku v první polovině šedesátých let měly 

podobný vývoj jako v Čechách. Také na Slovensku existovala silná skupina v oblasti 

kulturního života, která se postavila za demokratizaci celé československé společnosti.74 

V česko-slovenských vztazích byla v padesátých a šedesátých letech prosazována idea 

"jednotného československého lidu", jež byla oficiálně kodifikována v roce 1960 

společnou Ústavou Československé socialistické republiky. Tímto krokem byla téměř 

zlikvidována pravomoc slovenských národních orgánů, což zapříčinilo zklamání a 

neuspokojení na slovenské straně. Během následujících let se projevovaly odlišné 

názory na rozvoj jednotlivých národů a rozdíly v sociálně-kulturní oblasti.75 Navzdory 

obecným proklamacím o jednotném státě dvou rovnoprávných národů, vyvrcholila tato 

národnostní otázka v době vleklé hospodářské krize ve druhé polovině šedesátých let, 

kdy Slováci vystoupili s požadavkem federalizace. Byť byla demokratizace společnosti 

okupací zastavena, stalo se Československo federací, dvěma rovnoprávnými státy 

politicky i ekonomicky.76 

 

Tyto konflikty stály v pozadí obyčejného, každodenního života společnosti obou 

států. Například na českých a slovenských vysokých školách studovali studenti obou 

národností společně a velmi časté bylo uzavírání česko-slovenských manželství. Také 

                                                 
73 Mezi léty 1957–1959 byly vedeny politické procesy s tzv. trockisty, s účastníky SNP a se skupinami 

tzv. staré inteligence. FRANC/KNAPÍK/MARUŠIAK 2014, 17–18 
74 Významnými představiteli antikomunistického odboje na Slovensku byli členové tzv. Trnavské 

skupiny (konkretisti) – spisovatelé Lubomír Feldek, Ján Stacho, Jozef Mihalkovič a Ján Ondruš. Z řad 
výtvarných umělců šlo především o členy skupiny Mikuláša Galandu, skupiny Nástup 1961 a skupiny 

konceptualistů. FRANC/KNAPÍK/MARUŠIAK 2014, 19 
75 FRANC/KNAPÍK/MARUŠIAK 2014, 17–21 
76 KUČERA/DOSKOČIL/MERVART 2007 
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manželka Jiřího Šetlíka, Zuzana Talpová, herečka, šansoniérka a výtvarnice, pocházela 

ze Žiliny. Společný domov měli v Praze, ale na Slovensku velmi často navštěvovali 

rodinu a přátele z řad slovenských výtvarníků. Zuzana Talpová se později angažovala 

v rozvíjení kulturních vztahů mezi oběma národy bývalého Československa činností ve 

Slovensko-českém klubu.77  

 

Na výtvarné scéně probíhala vzájemná spolupráce mezi českými a slovenskými 

umělci, časté bylo členství v českých a slovenských uměleckých spolcích a pořádání 

kolektivních výstav. Výstava, realizovaná Jiřím Šetlíkem v roce 1969 v pražské galerii 

Nová síň, představila díla slovenských výtvarníků Alojze Klima, Rudolfa Uhera a Viery 

Kraicové. Viera Kraicová, jejíž tvorba je zastoupena v Šetlíkově sbírce benešovského 

muzea, patří k nejosobitějším postavám slovenského malířství druhé poloviny 20. 

století. Vystudovala kresbu a malbu na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě v 

ateliéru Jána Mudrocha a poté na pražské Akademii výtvarných umění u Karla Mináře a 

Jána Želibského. Zúčastnila se početných výstav doma i v zahraničí a její díla jsou 

zastoupena ve všech významnějších veřejných galeriích na Slovensku. Tvorba Viery 

Kraicové se vyznačuje spontánním koloristickým projevem otisknutým v kresbách, 

temperách a olejomalbách. Jako jedna z prvních slovenských malířek experimentovala 

v šedesátých letech s nefigurativním výrazem založeným na křížení rozmanitých 

podnětů lyrické a gestické abstrakce, Úžas [26].78 

  

Mezi blízké přátele Jiřího Šetlíka patří slovenský malíř a architekt Michal Uher, s 

nímž spolupracoval na rozsáhlé monografii věnované jeho otci, vynikajícímu sochaři 

Rudolfu Uherovi. Jeho tvorbou jsou malby Michala Uhera do značné míry inspirovány. 

Malířskou práci, na rozdíl od svého působení v oblasti architektury a návrhů výstav a 

veletrhů, nebere jako příležitost k obživě, prvotním zájmem není jejich komerční využití 

nebo tvorba na zakázku. V malbě řeší především vztah k prostoru, často převádí do 

plošné podoby trojrozměrné prvky, což je z velké části dáno jeho hlavní profesí 

architekta, Prostor [27]. Využívá jednoduchou geometrickou formu, v níž se zabývá 

zevšeobecněním a zjednodušením tvarových typů, Vrchy [28]. Výtvarník se po 

                                                 
77 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
78 BAJCUROVÁ/HRABUŠICKÝ 1996, nepag. a BAJCUROVÁ 2014, nepag. 
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rozdělení Československa přestěhoval na Moravu, hranice mezi oběma státy však 

neakceptuje, žije v podstatě v Československu, tam, kde se také narodil.79 

 

Výrazná sochařská tvorba Rudolfa Uhera byla také jedním z důležitých inspiračních 

zdrojů Oresta Dubaye, posledního z trojice slovenských výtvarníků zastoupených v 

kolekci Jiřího Šetlíka. Dubayova tvorba má hlavní těžiště v grafice, a přestože byl v této 

oblasti autodidaktem, dosáhl v ní velkých úspěchů. Společně s dalšími bratislavskými 

umělci založili v poválečné době Spolek umělců a přátel grafiky a stali se průkopníky 

nové slovenské grafické tvorby, navzdory nedostatečnému technickému zázemí a s 

minimálními počátečními zkušenostmi. Dominantním prvkem Dubayových prací jsou 

figurativní motivy zasazené do krajiny, Tema con variacioni [29]. Filozoficky pojatá 

koncepce člověka a světa klade důraz především na souznění člověka s přírodou, 

přičemž figurativní motivy nejsou záznamem skutečné podoby, ale většinou jsou za 

využití plošných kontrastů redukovány na symbol.80 

                                                 
79 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 a UHER 2014 
80 Více o tvorbě Oresta Dubaye in: HLAVÁČEK 1960, 342–348; TROJANOVÁ 1989, nepag.; KÁRA 1961 
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2.8. Doteky užitého umění 

  

Světová výstava Expo´58 byla zlomovým okamžikem v otevírání hranic mezi 

západním a východním uměním, umožnila první velkou poválečnou kulturně politickou 

konfrontaci většiny tehdejších států. Československo mělo po dlouhé době znovu 

možnost setkat se současnou západní kulturou. Světová výstava v Bruselu přesáhla svůj 

rámec do sféry politické, vědeckotechnické a společenské. Mimo jiné byla také 

impulsem k rozvoji užitého umění a designu, do jehož oblasti pronikla vlna abstrakce, 

která ve volném umění nebyla v této době zdaleka tolik tolerována. Tento "bruselský 

styl" na dlouhá léta zlidověl, což ovšem vedlo k určité devalvaci typických forem 

vycházejících z uměleckých návrhů pro Expo.81 

 

Exponáty z oblasti užitého umění a dekorace podle návrhů Jaroslava Ježka získaly na 

Expo´58  dvě ceny. Prestižní Zlatou medaili za kolekci porcelánových plastik Klisnička 

a hřebečkové a Grand prix za moka servis Elka, který má od konce padesátých let 

nespočet variant dekoru, z nichž nejznámější je verze s černým fondem a zlatotiskovým 

motivem labutě. Jaroslav Ježek, návrhář Thunské porcelánky v Klášterci nad Ohří a 

podniku Karlovarský porcelán, je autorem mnoha známých jídelních souborů, kávových 

souprav i figurálních plastik. V Šetlíkově sbírce benešovského muzea je však Ježkova 

tvorba zastoupena jinou oblastí jeho uměleckého zájmu, pastelovou kresbou. Tyto dvě 

roviny jsou provázány podobným tvůrčím přístupem, v němž kresby tvaruje obdobně 

jako artefakty z porcelánové hmoty a vkládá do nich svou bohatou představivost, 

okořeněnou prvky jemného humoru. Vznikají tak fantazijní bytosti tvořené spletí linií a 

kolorovaných ploch, Létající přízrak [30].82 Zmíněnou kresbu daroval Jaroslav Ježek 

Jiřímu Šetlíkovi při příležitosti návštěvy v jeho ateliéru v Karlových Varech.83  

  

Jiří Šetlík měl vždy k užitému umění a designu velmi kladný vztah, což bylo dáno 

také jeho funkcí ředitele Uměleckoprůmyslového musea, kterou vykonával krátce od 

roku 1969 do roku 1970, kdy se názorově rozešel s ideologií komunistické strany, avšak 

i poté se užitým uměním zabýval, byť neoficiálně.84 

                                                 
81 KRAMEROVÁ 2005, 71–72 
82 ŠETLÍK 1979, nepag. a ŠETLÍK 1998, nepag. 
83 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
84 Poté, co byl Jiří Šetlík oficiálně zbaven funkce ředitele Uměleckoprůmyslového musea, se za něj 

postavila odborová organizace, s požadavkem, aby nadále mohl pracovat v UMPRUM. Od této doby 
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Tapiserie, tedy textilní tkaní, je oblíbenou uměleckou technikou z oblasti užitého 

umění, která od šedesátých let velmi zlidověla ve formě ručně tkaných, obrazových, 

sériově vyráběných, koberečků na zeď. Technika tapiserie dominuje umělecké tvorbě 

Jiřího Tichého, žáka Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, s nímž se Jiří 

Šetlík přátelil a často ho navštěvoval v  Českých Budějovicích, kde Tichý celý život 

tvořil.85 Umělec navrhuje tapisérie především v návaznosti na architekturu a "živé" 

prostředí interiérů i exteriérů. Artefakt v podobě textilního ztvárnění nabývá hlubšího 

obsahu, který je stejně důležitý jako jeho forma a stává se tak více než jen dekorativním 

prvkem, Naděje, 5. variace [31].86 

                                                                                                                                               
zastával funkci "stavebního dozoru", ve které měl na starost stavební úpravy všech muzejních 
depozitářů. To obnášelo kontrolu, ale také distribuci stavebního materiálu a koordinaci všech 

stavebních prací. Tento stav trval až do ledna roku 1989, kdy mu tehdejší ředitel Národní galerie Jiří 

Kotalík zprostředkoval odbornou práci v sochařské sbírce Národní galerie. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 

27. 2. 2015 
85 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2 2015 
86 KUSÁK 1961, nepag. 
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2.9. Volná tvorba ilustrátorů 

 

V období komunistické vlády v Československu měla prospěch z financí, 

vynakládaných státem na umění pouze malá část umělců, což vedlo k tomu, že mnozí z 

nich neměli šanci uživit se volnou tvorbou. K vystavování se dostávali těžko a 

nepravidelně, sběratelů bylo málo a nákupy veřejných institucí vzácné. Možnost uživit 

sebe a rodinu jim často poskytla práce v oblasti knižní ilustrace, restaurování nebo 

návrhů dekorací pro architekturu. Tato skutečnost však z těchto oborů nečinila jen 

jakousi „nutnost“ nebo okrajovou sféru umění, naopak; mnoho výtvarníků se v oblasti 

knižní ilustrace realizovalo a stala se celoživotní náplní jejich umělecké tvorby.87 

V případě Karla Svolinského, jenž patří k zakladatelským osobnostem současné knižní 

podoby, trval zájem o ilustraci a typografii více než půl století a podílel se na téměř 

dvou tisícovkách knižních titulů. Dlouhá léta působil jako profesor na 

Uměleckoprůmyslové škole, kde vedl ateliér užité grafiky. V knihách světové literatury, 

národních klasiků i svých současníků dokázal výtvarné řešení přizpůsobit textu, různým 

literárním žánrům i poslání jednotlivých edic. Karel Svolinský se vyučil řezbářem, což 

ovlivnilo jeho umění kresby a smysl pro zkratku, která poselství díla shrnuje do 

významového symbolu. V ilustracích a kresbách vyjadřuje svůj vztah k lidové tradici, 

přírodě a každodennosti, studie hlavy [32]. Smysl pro etnickou specifičnost uplatnil 

v knihách pro děti; ruských bylinách a černošských pohádkách. K nejvýznamnějším 

dílům z jeho tvorby patří figurální a krajinné ilustrace k Máchovu Máji, na který, jako 

jeden z prvních knižních výtvarníků, nahlížel jako na vyvážený celek písma, ilustrace a 

vazby, odpovídající charakteru díla.88  

 

Ilustraci a typografické úpravě knih se začalo dostávat zasloužené pozornosti 

historiků umění a odborné veřejnosti jen velmi pomalu, a to i přesto, že právě na tomto 

poli bylo české umění ve druhé polovině 20. století značným přínosem do světového 

výtvarného dění, v porovnání s tradičními uměleckými disciplínami. Kvalita 

československé ilustrace navazuje na knižní tvorbu avantgardy dvacátých a třicátých let, 

pozastavenou na řadu let kulturně-politickými událostmi v Evropě. Na konci 

                                                 
87 CHALUPECKÝ 1994, 156–164 
88 Jiří Šetlík pravidelně navštěvoval Karla Svolinského od sedmdesátých let v jeho ateliéru, kde vedli 

dialog o umělcově tvorbě. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015. Více o Karlu Svolinském in: 

SPURNÝ 1962; STEHLÍKOVÁ 1979,12; STEHLÍKOVÁ 1984, 10; VENCL 1999 
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padesátých, a především v první polovině šedesátých let byla knižní ilustrace a 

typografie ze strany kulturních byrokratů brána jako "pouhý grafický design" spadající 

do oblasti užitého umění, které nepotřebuje vysvětlení, což umožnilo větší prostor 

využití abstraktní tvorby. Aplikace nefigurativních výtvarných tendencí na obálkách 

knih a ilustracích této doby byly zaregistrovány až mnohem později.89 

 

Knižní ilustrace se s volnou tvorbou svých autorů v mnoha případech prolíná, zvláště 

pokud se jedná o tvorbu grafickou nebo kreslířskou. Výtvarný rukopis autora a osobitý 

styl projevu bývá v ilustracích jasně čitelný, i přesto, že se jedná o doprovodné 

vyprávění děje textového obsahu knihy, z něhož námětově vychází. Výraz se pohybuje 

od lyrických poloh po výtvarné vyjádření čistě epického charakteru, od melancholicky 

laděných ilustrací ke kresbám obsahujícím prvky humoru a karikatury. Právě humor a 

vtip spojuje tvorbu Adolfa Borna a Jiřího Kalouska, a tyto kategorie také navzájem 

provazují knižní ilustraci s jejich volnou tvorbou. Dílo Adolfa Borna je díky 

nezaměnitelnému rukopisu známé široké veřejnosti, oblíbené a srozumitelné pro většinu 

jeho příjemců bez ohledu na věk a společenské postavení. Vedle řady cen za film a 

kreslený humor získal rovněž mnoho uznání právě za ilustrační dílo. Škála autorů, 

jejichž knihy ilustroval je široká a zahrnuje i velmi specifické žánry stojící na okraji 

výtvarného zájmu, například detektivky a dobrodružné knihy. V celé své tvorbě 

uplatňuje Adolf Born dějovou zkratku, věcnost a především humor pohybující se 

v rozpětí od veselé kresby přes grotesku až ke sžíravé satiře. Ve volné tvorbě ponejvíce 

pracuje s tématy lidských vztahů, zážitky z cest a cestování v čase do různých období 

minulosti, přičemž často spojuje prvky současné reality s časy minulými, Pozdrav 

flámským malířům [33].90  

  

Oproti grafické tvorbě Adolfa Borna jsou obrazy Jiřího Kalouska takřka vzácností, 

kterou dlouhá leta tajil a zveřejnil ji až ke konci svého života. Malířskou činností 

prokládal primární oblast zájmu, kterou byla ilustrace a humoristická kresba. Maloval 

především pro své přátele, mezi něž patřil také Jiří Šetlík, kterému daroval dva obrazy, 

z nichž jeden je zastoupen v Šetlíkově sbírce benešovského muzea, Lenin na procházce 

                                                 
89 DANĚK/HUFNAGL/PRIMUS 2003, 14–15 
90 Jiří Šetlík s Adolfem Bornem byli celoživotní přátelé, žili nedaleko sebe v pražském Podolí. Jiří 

Šetlík je autorem monografie o Adolfu Bornovi z roku 1970 vydané Artcentrem. Rozhovor s Jiřím 
Šetlíkem, 27. 2. 2015. Více o Adolfu Bornovi in: MALINA 1995; STEHLÍKOVÁ 1979, 58; STEHLÍKOVÁ 

1984, 54; STEHLÍKOVÁ 1988 
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se svou manželkou Naděždou Krupskou [34]. Námětem obrazů je většinou zažitá nebo 

vysněná událost vycházející z osobních prožitků nebo závažných dobových témat, jež 

výtvarník mění v jakousi sarkastickou parafrázi. Základním vyjadřovacím prostředkem 

tvorby Jiřího Kalouska je kresba; úsporná, znaková, stavěná na kontuře, kterou 

uplatňuje v ilustraci i v kreslených vtipech, v nichž dokáže veselou formou klást vážné 

otázky i vyjádřit zatrpklost a lítost. Jiří Kalousek nebyl jen vynikajícím ilustrátorem, ale 

sám psal knížky pro děti, v nichž využil svého vypravěčského talentu.91  

 

Ilustrace je jednou z cest umožňujících přiblížení výtvarné tvorby širší veřejnosti, 

neboť schopnost chápat umění je dána každému, byť v různé míře, a proto její vliv nelze 

podceňovat. Z tohoto hlediska zastává ilustrace dětských knih důležitou roli 

v počátečním výtvarném vnímání. V této oblasti vynikajícím způsobem ztvárnila své 

fantazijní představy a poetické nadání, stejně jako smysl pro humor a hru Olga 

Čechová, studentka Karla Svolinského na VŠUP.92 V autorčiných pracích hrají 

důležitou roli pestrobarevné fantazijní bytosti, neskutečné krajiny, bájná zvířata a 

postavy, na nichž jsou nejvýraznější oči, jež jsou branou k vnitřnímu světu člověka. 

Více než padesát let výtvarně spolupracovala s časopisy Sluníčko a Mateřídouška a se 

studiem Barrandov, pro který tvořila animované filmy a dětské seriály. Ve volné tvorbě 

se Olga Čechová zabývala kresbou a grafikou, uspořádanou do tematických cyklů 

s motivy imaginárních příběhů, Terče [35]. V šedesátých letech se připojila k autorům, 

kteří se věnovali fenoménu těla a rozvíjeli formy nové figurace zabývající se 

zobrazením lidské postavy a emocí.  

 

Vladimír Tesař vychází v oblasti dětské ilustrace z předpokladu, že ilustrátor musí 

dětem děj knihy přiblížit ze všech stran, podrobněji než dospělým, a nastínit i věci, které 

stojí za příběhem. Ilustrace se tak stává nejen odrazem reality, ale zároveň i její 

interpretací, zpodobněním skrytého a tajemného. Mezi nejvýznamnější knihy, které 

Vladimír Tesař ilustroval, patří Babička Boženy Němcové a Goethův Faust. Výtvarník 

se řadí mezi výrazné tvůrce filmových plakátů v šedesátých letech, kdy česká typografie 

                                                 
91Více o Jiřím Kalouskovi in: ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO/ŠETLÍK 1989 a ČIHÁKOVÁ-

NOSHIRO/POLENSKÁ/STEHLÍKOVÁ/ŠETLÍK 1998 
92 V ateliéru u Karla Svolinského studovala Olga Čechová v letech 1946-1951. Více o Olze Čechové 

in: STEHLÍKOVÁ 1979, 40 a ŠETLÍK 1984, nepag. 
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zažívala nebývalý vzestup. Kresby z oblasti Tesařovy volné tvorby se vyznačují 

dramatičností a poetikou, Vidina [36].93 

 

Vladimír Kovářík ilustroval několik desítek knižních titulů, v kterých uplatnil kresby 

symbolického charakteru, v nichž klade důraz na psychologii postav a dokáže podchytit 

dětskou psychiku stejně jako hravost. Vladimír Kovářík se věnoval ilustraci knih 

paralelně s dalšími rovinami tvorby z oblasti typografie; známkovou grafikou a návrhy 

plakátů a bankovek pro rozvojové země. Ačkoliv v miniaturách známek, vynikajících 

precizním zpracováním, převažují témata poplatná komunistickému režimu, stojí vedle 

nich také náměty humorné s prvky karikatury, série známek zobrazujících historii 

palných zbraní nebo tradici československého porcelánu. Nejvýznamnější oblastí 

miniaturního ryteckého umění Vladimíra Kováříka jsou známky s tématikou 

Olympijských her a Československého olympijského výboru, za něž obdržel v roce 

1972 v Buenos Aires na bienále poštovních známek cenu za nejkrásnější známku světa 

v oboru sport. Uzavřená kompozice výtvarných návrhů známek koresponduje také 

s komorní malbou zastoupenou v Šetlíkově kolekci. Tento dojem umocňuje mohutný 

rám, do kterého je obraz zasazen, Dívčí portrét [37].94 

                                                 
93 MINÁŘ 1985, nepag., STEHLÍKOVÁ 1983, nepag. a STEHLÍKOVÁ 1984, 40 
94 FISCHER/KLIVAR 1984, nepag. 
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2.10. Volná tvorba restaurátorů 

 

Restaurováním historických památek se v průběhu druhé poloviny 20. století 

zabývala poměrně velká část výtvarníků; vystudovaných akademických malířů či 

sochařů. Pro některé se stala práce na obnově památek celoživotní cestou a pro jiné 

paralelní činností vedle jejich volné tvorby. Restaurování bylo v době komunistické 

vlády také jednou z možností obživy z důvodu nedostatku pracovních příležitostí na 

státních uměleckých zakázkách. V této oblasti se ve vysoké míře projevovala solidarita 

s umělci postiženými komunistickým režimem, formou spolupráce na zakázkách, které 

se oficiálním umělcům nezdály atraktivní. Tak tomu bylo i v případě Jiřího Laciny, 

který byl pronásledován kvůli protestům proti sovětské okupaci, za něž byl začátkem 

sedmdesátých let na rok uvězněn. Přátelé z uměleckého okruhu mu během doby 

normalizace poskytli několik příležitostí uplatnění na restaurátorských pracích. Jiří 

Lacina žil a tvořil především v Pardubicích a později v Lysé nad Labem.95 Ve své volné 

tvorbě využíval formu tvarové abstrakce, jejíž obsahem jsou umělcovy představy, vize a 

pocity; tedy subjektivní vjemy na pozadí smyslově vnímané reality, Studie figury [38].96 

 

V roce 1966 realizoval Jiří Šetlík výstavu nazvanou Sochy a obrazy restaurátorů na 

Staroměstské radnici v Praze. Své práce z oblasti volné tvorby zde vystavovali také 

restaurátoři Josef Němec a Jaroslav Alt. Josef Němec se podílel na obnově mnoha 

národních památek, mezi něž patří kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, katedrála sv. 

Víta na Pražském hradě, včetně Svatováclavské kaple, a sbírka obrazů Pražského hradu. 

Specializoval se na restaurování závěsných obrazů, nástěnných maleb, 

polychromovaných plastik, sgrafit a skla. V jeho restaurátorském ateliéru na Malé 

Straně se každoročně v předvánočním čase konala setkání umělců nejrůznějších profesí 

z oblasti kultury, divadla a vědy.97 Kresba a malba sice patří k okrajovým činnostem 

Josefa Němce, avšak zkoumání zákonitostí tvarů a forem pomocí kresby mívá na 

restaurátorskou praxi nemalý vliv. Často zobrazuje místa starověkých vykopávek, které 

se stávají mlčenlivými svědky lidského bytí, otiskem lidských činů i myšlenek, 

Portál [39].98  

                                                 
95 ŠETLÍK 2005, 374–375 a rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
96 ŠETLÍK /ŠIMEK 1985, nepag. 
97 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
98 ŠETLÍK 1982, nepag. 
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Jaroslav Alt vyučuje obor restaurování na Univerzitě v Pardubicích v Ateliéru 

restaurování nástěnné malby a sgrafita. Precizní znalost restaurátorských technik 

uplatnil především při opravách významných památek v Kutné Hoře, se kterou je téměř 

celý život spjat profesně i osobně. Mezi nejvýznamnější patří kaple sv. Františka 

Xaverského v chrámu sv. Barbory, několik historických měšťanských domů v centru 

města a obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Altův malířský projev je 

dlouholetou restaurátorskou praxí ovlivněn nejen ve formě zobrazení, ale také v chápání 

uměleckého díla, které, stejně jako jemná restaurátorská práce, vyžaduje soustředění a 

schopnost vcítění se do podstaty zobrazeného a zároveň i myšlenek druhých lidí. 

Obrazy a kresby Jaroslava Alta zaznamenávají plynutí času, pravidelného opakování 

životních cyklů. Je v nich otisknuta cesta, kterou po sobě člověk zanechává, 

Kroky [40].99 

                                                 
99 MACHALICKÝ/TEPER 2001, nepag. 
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2.11. Umělecká díla mapující výstavní činnost Jiřího Šetlíka 

  

V roce 1969 začala být kultura opět řízena centrálně dle stranických norem 

vyplývajících z politických závazků k Sovětskému svazu, což přineslo omezení 

svobody projevu umělců a prohloubily se rozdíly mezi uměleckou scénou oficiální a 

nonkonformní, tedy vzpírající se ideologickým stanovám. V důsledku zavedení těchto 

staronových pořádků se někteří umělci, kteří se nechtěli vzdát těžce probojované tvůrčí 

svobody, dostali na "index nežádoucích osob", což pro ně znamenalo zákaz veřejné a 

odborné činnosti, v mnohých případech ale také policejní a soudní zásahy. Do popředí 

se dostali výtvarníci, kteří tvořili dle požadavků socialistické společnosti, za což se jim 

dostávalo výhod ve formě velkých státních zakázek a tučných odměn, i když mnohdy v 

minulosti neměli šanci uspět v otevřené tvůrčí soutěži. Pokud se umělci chtěli živit 

výtvarnou prací a vyhnout se obvinění z příživnictví, museli být registrováni v Českém 

fondu výtvarných umění. Vyhlášení Charty 77 znamenalo určitý obrat v této situaci, a i 

když ji podepsalo nevelké množství výtvarníků a teoretiků, začalo přibývat veřejných 

konfrontací s režimem, a to i přes odvetné vydání tzv. Anticharty, kterou naneštěstí 

mnoho umělců podepsalo pod tlakem obav o existenční jistoty.100 

  

Paralelně s poklesem oficiální umělecké tvorby upadal také výstavní program v 

Praze a velkých kulturních centrech, jež sloužily převážně k přehlídkám oficiálního 

prorežimního umění, které byly jen občas vystřídány výstavami umělců z nastupující 

generace. Izolovaná vrstva výtvarníků soustředila svou tvorbu na práci v ateliérech, kde 

se rovněž konala neoficiální setkání. Dalšími místy vzájemných konfrontací byly byty a 

domy, k nimž patřila také vila Jiřího Šetlíka, který byl po roce 1970 zbaven všech 

funkcí a pohyboval se na neoficiální umělecké scéně. V osmdesátých letech se začala 

alternativní kultura prosazovat ve výstavních prostorách společenských domů na 

okrajích měst a v oblastních galeriích. Ve velkých městech nebylo mnoho míst, kam si 

tato "poloilegální" tvorba našla cestu. Na Moravě vůdčí úlohu ve výstavní činnosti 

sehrál v normalizační době brněnský Dům umění. Právě jeho program obsahoval jinde 

nemyslitelné výstavy nonkonformní tvorby i retrospektivy osobností české a slovenské 

                                                 
100 ŠETLÍK 2005, 369–374 
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moderny.101 Dalšími významnými centry alternativní kultury byly Olomouc, Kroměříž a 

jejich okolí. V Praze k nim patřil Institut průmyslového designu a některé ústavy 

Československé akademie věd, například mikrobiologický, a především Ústav 

makromolekulární chemie na Petřinách.102 

 

Konfrontace výtvarné tvorby umělců se neomezila pouze na výstavní prostory galerií 

a kulturních středisek, přibývaly performance v přírodě a také vzájemná setkávání 

umělců na chalupách nebo dvorcích domů. K těm nejvýznamnějším patří neoficiální 

jednodenní akce, uskutečněná v září roku 1981 ve mlýně výtvarníka Bedřicha Dlouhého 

v Netvořicích na Benešovsku, která vzešla z iniciativy Bedřicha Dlouhého, Huga 

Demartiniho a Theodora Pištěka. Její konání vyplynulo z nutnosti vzájemné konfrontace 

prací umělců střední a starší generace. Zastoupení teoretici umění se v doprovodné 

diskusi, jejíž texty byly vydány v samizdatovém sborníku, zaměřili právě na otázku 

uměleckých generací v soudobém českém umění. Sochařské práce byly vystaveny 

převážně v exteriéru, zatímco malby a grafiky se instalovaly uvnitř stavení a na zdech 

bývalých hospodářských budov. Smyslem netvořické akce bylo představení nejnovější 

tvorby výtvarníků a zároveň upevnění soudržnosti generací a jednotlivých názorových 

okruhů. V debatě, která následovala v odpoledních hodinách po společné prohlídce 

výstavy, se řešila témata z oblasti moderního umění, soudobé situace v Československu 

a vztahu umění a společnosti.103 Setkání doprovázela šikana ze strany Státní 

bezpečnosti, která účastníky kontrolovala při příjezdu, přičemž byli všichni nuceni se 

legitimovat, a celou akci monitorovanou z hráze rybníka fotograficky 

dokumentovala.104 Jedním z účastníků byl také sochař a grafik Karel Pauzer, jehož dílo 

je zastoupeno v kolekci Jiřího Šetlíka. Akce Netvořice ´81 však nebyla jedinou 

příležitostí, kdy se tito dva profesně setkali. Jiří Šetlík připravil Pauzerovi ještě koncem 

osmdesátých let společnou výstavu s jeho ženou, výtvarnicí Hanou Purkrábkovou. 

                                                 
101 V sedmdesátých letech se zde podařilo obhájit výstavu Karla Nepraše, Jana Steklíka, Jiřího 

Balcara, Jiřího Johna. V osmdesátých letech pak výstavy Adrieny Šimotové, Milana Knížáka, 
Stanislava Kolíbala a dalších. ŠETLÍK 2005, 381 
102 Zásluhou bývalého ředitele Otto Wichterleho se proměnila přízemní chodba v roce 1971 ve 

významného výstavní centrum. ŠETLÍK 2005, 382 
103 Kromě Jiřího Šetlíka byli do Netvořic přizváni také Jindřich Chalupecký, Josef Hlaváček, Jan Kříž, 
František Šmejkal a Jaromír Zemina. ŠEVČÍK 2001, 388 
104 Neoficiální umělecké konfrontace se zúčastnili Zdeněk Beran, Hugo Demartini, Vladimír 

Janoušek, Věra Janoušková, Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Vladimír Kopecký, Alena Kučerová, 

Karel Nepraš, Pavel Nešleha, Karel Pauzer, Theodor Pištěk, Milan Ressel, Zbyšek Sion, Adriena 
Šimotová, Olbram Zoubek a in memoriam Eva Kmentová. Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015, 

ŠEVČÍK 2001, 465–466 a NEŠLEHOVÁ 1995, 104–107 
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Karel Pauzer patří mezi osoby, které byly postiženy komunistickým režimem. Po roce 

1970 nebyl registrován ve Svazu výtvarných umělců, čímž se ocitl v nedobrovolné 

izolaci, a až do roku 1989 se živil jako restaurátor při záchraně plastik v oblasti 

Severočeské hnědouhelné pánve. Podle Jiřího Šetlíka je Karel Pauzer člověk s nepříliš 

optimistickým pohledem na svět a lidi, což se projevuje v jeho pracích, v nichž člověku 

nelítostně nastavuje zrcadlo a pomocí metaforického zobrazení v podobě biologických a 

animálních procesů poukazuje na patologické jevy v lidském chování a vzájemných 

vztazích. Ve svých sochách i grafikách reflektuje animální krutost, chtivost i sobecký 

boj o existenční pozice v lidské společnosti, Divná příroda [41].105 

  

Také Miloš Noll byl jedním z výtvarníků, s nímž Jiřího Šetlíka, kromě dlouholetého 

přátelství, spojila výstavní činnost. V šedesátých letech připravil výstavu jeho prací v 

Galerii Československý spisovatel na Národní třídě. Podle Jiřího Šetlíka se Miloš Noll 

nerealizoval ve výtvarném umění v takové míře, která by odpovídala jeho talentu, což 

bylo z velké míry dáno tím, že nechtěl tvořit v době, která vyžadovala ošklivé a špatné 

obrazy. Byl typem univerzálního výtvarníka, pro kterého neexistují hranice oborů; 

věnoval se malbě, humoristické kresbě a tvorbě koláží, Ze snu [42]. Nejvíce však Miloš 

Noll vynikl v oblasti kresleného a hraného filmu a patří mezi průkopníky filmu 

uměleckého. K nejzajímavějším patří Gramo Von balet a Georg Philipp Thelemann – 

Předehra C dur, za které obdržel několik významných ocenění.106 

 

V době normalizace připravil Jiří Šetlík výstavu také Josefu Jírovi, jehož tvorba je 

spojena s krajem v okolí Turnova, kde v šedesátých letech zřídil galerii v Boučkově 

statku v obci Malá Skála. Galerie, která nese jméno Josefa Jíry, dnes spravuje sbírku 

prací více než 120 českých umělců 20. století a konají se zde příležitostné výstavy 

soudobé tvorby. Josef Jíra byl člověk složité povahy, plný vnitřních i vnějších konfliktů, 

což se odráží v jeho pastózních, expresivně vyjádřených malbách, budících dojem 

úzkosti a utrpení, jež mají poukazovat na hrozbu moderní civilizace, Nádraží [43]. 

Variabilita a polytematičnost jeho díla souvisí s dalším rysem umělcovy povahy, kterým 

byl, podle Jiřího Šetlíka, sklon k politickému oportunismu. Díky němu byl schopen 

vycházet s předními představiteli KSČ i porevolučními lídry, a netajil se tím, že 

                                                 
105 Více o Karlu Pauzerovi: CHALUPECKÝ 1994, 43; NEŠLEHOVÁ 1988, nepag.; ŠETLÍK 1996, 144–155 
106 NOVÁK 1966, nepag. a PETROVÁ 1969, 16–17 

http://www.csfd.cz/film/241903-gramo-von-balet/


43 

 

důležitější než názorová pevnost je komerční stránka výtvarného umění.107  

  

V osmdesátých letech se klima doby začalo pozvolna proměňovat, díky souhře 

nastupující a poválečné generace se veřejné prezentace množily a ochabující režim jim 

již nestíhal zamezovat. Neoficiální tvorba se začala ve druhé polovině osmdesátých let 

prosazovat také ve větších výstavních prostorách v Praze i mimo ni.108 Ke generaci 

mladých umělců patřil také Jan Pištěk, který byl v době nastupující postmoderny 

studentem pražské Akademie a také jedním z účastníků polooficiálních akcí nazývaných 

Konfrontace, které organizoval Jiří David se Stanislavem Divišem v pražských 

negalerijních prostorách a na Kladensku. Tvorbu Jana Pištěka sleduje Jiří Šetlík již od 

počátku díky přátelství s jeho otcem malířem Theodorem Pištěkem, jehož tvorba je 

známa kladným vztahem k moderní civilizaci a technice, který se v určitém období 

projevil také v obrazech Jana Pištěka ve formě fiktivních astronomických krajin 

inspirovaných vesmírnými snímky NASA. Od devadesátých let se věnuje ztvárnění 

krajiny a přírody, přetvořené do obrazu snového světa, respektive zrcadla reality, jejíž 

prvky odráží, více či méně transformované. Jde o jakýsi novodobý romantismus, ve 

které se uplatňují velká témata moderního umění: ticho a prázdno, Sen o krajině [44]. 

Právě výstavu těchto snových krajin, nazvanou Link4pictures, připravil Jiří Šetlík Janu 

Pištěkovi v roce 2008 v pražském Mánesu.109  

  

Jednou z posledních výstav realizovaných Jiřím Šetlíkem byla prezentace tvorby 

švýcarské malířky a grafičky Silvie Billeter v pražské Galerii Pokorná. Silvia Billeter 

studovala, po absolvování Akademie výtvarných umění v Mnichově, na pražské 

Akademii v ateliéru Jiřího Johna. Během tohoto období nalezla inspiraci v nostalgické 

krajině Českomoravské vysočiny, zejména v okolí Petrkova, místa spjatého s osobností 

Bohuslava Reynka, kterou v celoročních proměnách zachytila v cyklu grafických leptů, 

jež byly na zmiňované výstavě představeny, cyklus Hledat Petrkov [45].110 

 

                                                 
107 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015, více o Josefu Jírovi in.: DVORSKÝ 1992; PROKOP 1977, 
nepag.; ŠKVÁRA/HRABAL 1979, nepag. 
108 Na IV. Sjezdu Svazu českých výtvarných umělců v roce 1987 předložili výtvarníci obou generací 

společné prohlášení, v němž nejradikálnější texty s požadavky tvůrčí svobody sepsala nastupující 

generace umělců, kteří koncem osmdesátých let začali zakládat tvůrčí skupiny, z nichž 

nejvýznamnější byly skupiny založené v roce 1987, Tvrdohlaví a Volné seskupení 12/15 – Pozdě, ale 

přece. ŠETLÍK 2005, 376–377 a 383 
109 Více o Janu Pištěkovi in: ŠETLÍK 2008 
110 NOVÁKOVÁ 2008, nepag. 
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Jiří Šetlík během svého života realizoval mnoho výstav, některé otevíral a k 

nesčetným výstavním katalogům napsal úvodní texty, které postupně posouvaly jeho 

badatelskou činnost do oblasti soudobého umění, designu a architektury. K některým z 

umělců měl velmi blízko a práce jiných ho příliš nezaujala, přesto o nich, jako výtvarný 

teoretik, psal nebo se jinak podílel na propagaci jejich tvorby. Mezi tyto výtvarníky patří 

Alena Berková, jejíž malba je součástí sbírky benešovského muzea, Odliv v Sables d´Or 

[46]. Po několika letech si Jiří Šetlík nevzpomíná na konkrétní vazbu s její tvorbou a 

jméno Aleny Berkové není zastoupeno ani v knihách a databázích výtvarného umění.111  

                                                 
111 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 
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2.12. Umělecká tvorba solitérů 

  

Není snadné podat souhrnný obraz českého umění v období normalizace, stejně jako 

zařadit umělce této doby do určité skupiny nebo výtvarného proudu. Poté, co byla v 

roce 1970 zakázána tvůrčí uskupení, umělce k sobě dále poutaly přátelské vazby a vedly 

je k společnému vystoupení, ale chyběl skupinový program, jímž by byli vázáni, nebo je 

pojila shodná tvůrčí východiska. Výtvarné umění je v tomto období neseno 

individualitami, někdy většího rozsahu, někdy menšího, ale téměř vždy původními.112 

Čeští umělci sice přehled o obecných tendencích ve světě nikdy úplně neztratili, ale v 

dobách komunismu je mohli mnoho času sledovat jen z povzdálí. Mnohdy byla jejich 

tvorba konfrontována pouze s vlastními soudy nebo blízkým uměleckým okolím a tato 

uzavřenost se stala výrazným znakem českého umění druhé poloviny 20. století.113 Z 

důvodu nedostatečné možnosti zasazení do širšího kontextu světového dění, bylo 

nuceno jít svou vlastní cestou. Oproti umění západního světa, kde se kladl důraz na 

dialog mezi divákem a umělcem, se české umění stává spíše osamoceným uměleckým 

monologem. I přes to, že izolace českého kulturního prostředí byla dána politickým 

děním, nelze říci, že by bylo umění této doby antikomunistické. Zachovává si svou 

specifičnost a podle názoru Jindřicha Chalupeckého je český umělec na toto prostředí 

vázán a ve své podstatě netouží emigrovat a být součástí jiné kultury.114   

  

Někteří výtvarníci si však, z důvodu svých politických postojů a nesvobodě 

uměleckého projevu v době normalizace, možnost emigrace zvolili i přes nejisté 

existenční vyhlídky nebo odstřižení se od zbytku rodiny a přátel. Jiří Kolář, který se v 

roce 1980 rozhodl zůstat v Paříži, byl o dva roky později v Československu v 

nepřítomnosti odsouzen k ročnímu vězení a konfiskaci majetku, jenž nakonec z velké 

části skončil ve vlastnictví Národní galerie. S režimem měl Jiří Kolář problémy již na 

počátku padesátých let, především kvůli protitotalitnímu obsahu básnické sbírky 

Prométheova játra. Byl vyslýchán Státní bezpečností a vězněn. Na počátku jeho 

výtvarné tvorby to byly právě básně, od kterých přešel, postupným ubíráním textové 

složky ve prospěch předmětných schémat, k obrazovým kolážím. Velmi často přetváří 

reprodukce slavných světových obrazů a staví je do jiného světla změnou úhlu pohledu, 

                                                 
112 CHALUPECKÝ 1994, 30–31 
113 CHALUPECKÝ 1994, 130 
114 CHALUPECKÝ 1994, 31 
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třeba zrcadlovým uspořádáním různých fragmentů obrazu, Dáma s hranostajem [47]. 

Umělec sám definoval svou tvorbu, zahrnující velké množství výrazových forem, ve 

slovníku metod, kde vysvětluje východiska volby námětů a pracovních postupů. 

Například roláže, vycházející z rozřezání reprodukovaného obrazu do částí, zpravidla 

pruhů, navrácením do celku v novém skladebním rytmu, poskytují vidění původního 

obrazu vždy minimálně ve dvou dimenzích, Athénská škola [48]. Pohled na sebe a svět 

kolem z mnoha možných úhlů, rozrušením prvotních motivů a jejich novým 

systematickým uskupením, umožňuje specifická technika koláže, chiasmáž, Honoré 

d´Balzac [49].115 Od poloviny šedesátých let začali projevovat o Kolářova díla velký 

zájem zahraniční galerie a sběratelé, kteří ho často navštěvovali v jeho ateliéru v Panské 

ulici. Právě Jiří Šetlík, se kterým si byli blízcí osobně i umělecky, Kolářovi na těchto 

schůzkách často pomáhal s překladem při rozhovorech s anglicky mluvícími 

obchodníky. Kontakty, které Jiří Kolář navázal během šedesátých let, se mu později 

hodily po jeho odchodu a začátcích v Paříži.116  

 

Někteří umělci, z existenčních nebo názorově blízkých důvodů, podstatu své tvorby 

změnili v souladu s komunistickým režimem a jeho estetickými zásadami. U někoho se 

jednalo o celoživotní změnu, jiní se po různě dlouhé době opět vrátili ke své původní 

tvorbě nebo se odklonili jiným směrem. Jan Smetana, malíř, jehož kvalita uměleckého 

díla je nesporná, se podle Jiřího Šetlíka krátkodobě přiklonil k prorežimní tvorbě z 

důvodu otřesného zážitku z koncentračního tábora v době studií. Tato zkušenost ho 

přinutila chovat se velmi opatrně k poměrům, ve kterých žil. Jednalo se však o nedlouhé 

období, jeho osobní kvality a morální zásady se později projevily, když se stal 

profesorem na pražské Akademii výtvarných umění, kde byl velkým vzorem pro své 

studenty, kterým uměl předat mnoho ze svých výtvarných zkušeností.117 Smetanova 

raná tvorba je spojena se Skupinou 42, zaměřenou na zobrazení městského koloritu, 

periferie a náměty průmyslové civilizace. Postupem doby se jeho zájem přenesl na 

krajinu, a po období jejího realistického ztvárnění, přešel k zobrazení smyslově vnímané 

volné krajiny, zahrady nebo městské periferie, přetvořené v umělcově mysli v řádu 

abstraktního myšlení, Na konci města [50]. V osmdesátých letech vytváří cyklus legend, 

                                                 
115 Více o technikách koláží in: KOLÁŘ 1999 
116 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015. Více o Jiřím Kolářovi in: HLAVÁČEK 1999; LAMAČ 
1970; ŠLAJCHRT 2014, 114 
117 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015 



47 

 

ztvárněných na pomezí abstraktního a figurativního tvarosloví, v nichž kombinuje 

barevné plochy s otiskem barvy nanesené na textilní látku, Legenda I [51].118 

 

 

Mnoho umělců pojí podobný přístup k formálnímu zpracování výtvarných děl nebo 

společná tvůrčí východiska. Každá osobnost je však tak mnohovrstevná, ať již po 

stránce uvažování, životního osudu nebo měnící se názorové orientace, že se umělecké 

cesty k sobě v určitých aspektech přibližují a v jiných jsou diametrálně odlišné.119 Pro 

někoho je celoživotní inspirací příroda, krajina nebo prostředí, ve kterém se pohybuje. 

Druzí hledají východisko své tvorby mimo smyslově uchopitelnou realitu, ve světě 

myšlenek, fantazie nebo v lidských příbězích. Někteří jsou vypravěči cizích příběhů, 

zatímco v jiných dílech se projevuje výrazný autobiografický akcent, kdy se osobní 

život umělce stává neoddělitelnou součástí jeho umění. František Ronovský bere témata 

k rozměrným a mistrovsky namalovaným obrazům uprostřed svého života, ve 

vzpomínkách na blízké lidi, mládí a prožité události.120 Ve své práci se neustále 

konfrontuje s díly starých mistrů, což vede k neobvykle kultivovanému malířskému 

podání ve formě enkaustiky, starověké techniky malby. Ačkoliv obrazy na první pohled 

evokují práce starých mistrů, jejich podání je jiné. Dramatičnost je nahrazena 

expresivitou vyjádřenou gesty mnoha postav, v jejichž skupinkách nedochází ke 

vzájemnému propojení, existují vedle sebe, ale zároveň je každá sama. Studie [52] k 

velkoformátovým obrazům, k jejichž realizaci mnohdy nedošlo, vytvářel František 

Ronovský ve svém ateliéru, kde ho Jiří Šetlík často navštěvoval.121 Bodem, v němž se 

střetává tvorba Františka Ronovského a o generaci mladšího výtvarníka Václava Bláhy 

ml., je monumentalita. Bláha se však neomezuje pouze na malbu, ale ke svému 

výtvarnému vyjádření užívá také techniku prostorové instalace a konstrukce. Prvotní 

inspirace, na rozdíl od Ronovského, nevychází z autobiografických námětů, vzpomínek 

a protínání časových rovin, naopak, umělec reflektuje momentální dění kolem sebe, to 

co vidí, slyší a vnímá. Existenciální podtext jeho tvorby zaujímá postavení jedince ve 

společnosti nebo v momentálním okamžiku. Změna v umělcově uvažování nastala po 

pádu komunismu, kdy se začíná obracet právě ke vzpomínkám na svou nejbližší rodinu, 

přátele a domov. Komorní malířská a grafická díla Václava Bláhy stojí lehce ve stínu 

                                                 
118 Více o Janu Smetanovi in: PETROVÁ 1997, ŠETLÍK 1996, 217–225 
119 CHALUPECKÝ 1994, 30–31 
120 CHALUPECKÝ 1994, 105 
121 Více o Františkovi Ronovském in: KŘÍŽ 2004; MAŠÍN 1959; ŠETLÍK 1996, 238–246; URBAN 2007 
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velkoformátových pláten, Modrá růže [53]. Ačkoliv vystudoval v ateliéru u Arnošta 

Paderlíka na pražské Akademii monumentální malbu, tématem jeho závěrečná 

diplomové práce byla právě knižní ilustrace, k níž měl od dětství velmi blízko díky 

tvorbě svého otce Václava Bláhy st., který v této oblasti dosáhl mistrovských kvalit a 

získal mnohá ocenění.122 

   

  

Důležitým aspektem, který mívá vliv na další směr umělecké práce, je komerční 

nebo návštěvnický úspěch jeho výstav apod. Ten může vést k tomu, že umělec ve své 

tvorbě setrvává na místě, nikam dál se nevyvíjí a tvoří v určité ustálené "manýře", ve 

které je úspěšný. Tato skutečnost vede často k převýšení kvantity nad kvalitou, přičemž 

proces tvorby se změní na proces výrobní. Dalo by se říci, že nadprodukce úspěšných 

věcí je cestou ke kýčovitosti a umělcova tvorba je manipulována zvnějšku, obchodníky 

a návštěvníky.123 Plastiky Olbrama Zoubka mají nepochybně velký ohlas u návštěvníků 

galerií a muzeí, dobře se prodávají, jsou komerčně úspěšné. Také jeho jméno znají často 

i lidé, kteří se o výtvarné umění příliš nezajímají. Zoubkovy plastiky vychází z tradiční 

figurální formy, typicky protažené a zeštíhlené postavy zaujímají gesta a postoje, v 

nichž vedou permanentní dialog s divákem nebo ostatními sochami. Osamocenost 

člověka, jeho zranitelnost a také pomíjivost všeho, čím je obklopen, vychází z inspirace 

existencionalistickými sochami Alberta Giacomettiho. V určitém protikladu stojí další 

tvůrčí východisko Olbrama Zoubka, kterým je antické sochařství. Inspiruje ho nejen 

formou, ale také přístupem k sochařině, ve které, podobně jako Řekové, spatřuje umělec 

řemeslnou činnost a jen nepatrný zlomek z celé tvorby připisuje "políbení múzami". 

Paralelně s figurálními plastikami vytváří nízké kovové reliéfy čtvercových formátů, v 

nichž motivy zobrazuje v různých variantách, k nimž se často vrací, Mistr a Markétka 

[54].124 Olbram Zoubek sám říká, že jeho snaha dělat umění krásné a čitelné pro lidi, se 

někdy blíží kýči. Snaží se však nesklouznout na tu špatnou stranu, balancovat, ale ne 

vždy to vyjde.125  

 

                                                 
122 Více o Václavu Bláhovi ml.: Kolektiv autorů 2005; ŠEVČÍK 2011 
123 CHALUPECKÝ 1994, 156–164 
124 Více o Olbramovi Zoubkovi: ČECHOVÁ 2013; KLUSÁKOVÁ 1990; MALINA 1996; ŠETLÍK 1996, 87–
98 
125 ČECHOVÁ 2013, 210 
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Ve srovnání s mezinárodním ohlasem tvorby Olbrama Zoubka je Dan Richter známý 

spíše v oblasti Českého středohoří, kde žije a jehož krajinu zobrazuje ve svých malbách. 

Výstavy Richterových obrazů jsou návštěvnicky velmi úspěšné. Dokáží zaujmout svou 

podmanivostí, schopností vyvolat pocity klidu, nekonfliktnosti a radosti. Jsou obrazem 

jiné reality; pohádkové, snové, Lišákova obchůzka [55]. Charakteristickým prvkem 

Richterových prací je mystika a filozofie odrážející jeho víru v Boha. Využívá 

výrazného barevného spektra, jasných odstínů, často v křivolakých liniích, mnohdy až 

příliš virtuózních. Otázkou je, zda právě toto je ono transcendentno, které má umění od 

nepaměti zprostředkovávat; to, co má dílo přesahovat.126 Dan Richter nepochybně své 

řemeslo ovládá dokonale, je velkým znalcem malířských technologií a technik, které 

užívá při restaurování starých mistrovských maleb. Po vzoru starých mistrů si také sám 

míchá barvy, vaří pojítka a laky. Svou práci dělá s nadšením a spontánností, pro které si 

Jiří Šetlík umělce velmi váží.127 

 

Podle Jindřicha Chalupeckého se umění nedá porozumět v rámci morality ani 

racionality. Jeho význam spočívá v něčem, co se těmito kategoriemi nedá postihnout, 

ukazuje k tomu, co ve struktuře naší civilizace chybí. Umělce činí umělcem nejspíše to, 

že vytrvaleji než kdo jiný cítí tento nedostatek.128  

  

                                                 
126 Více na téma umění a kýč in: KULKA 2014 
127 Rozhovor s Jiřím Šetlíkem, 27. 2. 2015. Více o Danu Richterovi in: RICHTER 2006 
128 CHALUPECKÝ 1994, 163 
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Závěr 

  

Během 20. století došlo k několikerým změnám politické situace v českých zemích, 

respektive v Československu, což se projevilo také v umění, jehož vývoj díky nim 

neprobíhal kontinuálně, ale byl několikrát nucen změnit svůj směr. Zejména poválečné 

československé umělecké dění se jako součást kulturněpolitického milieu Východního 

bloku ocitlo v téměř úplné izolaci od vývoje západního umění. V rámci jednotlivých 

kapitol jsem se pokusila vyzdvihnout ty nejdůležitější kulturně-politické události, které 

se k jednotlivým částem sbírky vztahují. Náhled na československé umění, který tato 

práce poskytuje, je úzce omezen pouze na výtvarníky zastoupené ve sbírce. Podrobnější 

rozbor nebo zohlednění kulturních vazeb uvnitř celé tehdejší umělecké scény by bylo 

pro zvolené téma příliš široké. Početnou skupinu v Šetlíkově kolekci tvoří díla, jejichž 

autoři patří ke generaci nastupující na uměleckou scénu po skončení  2. světové války, 

tedy výtvarníci z tvůrčí skupiny UB 12 a výrazné osobnosti jako Jiří Kolář, Jiří 

Kalousek, Adolf Born nebo Olbram Zoubek. Zahraniční umění není v této sbírce 

početně příliš zastoupené, jde zejména o abstraktní tvorbu představitelů moskevského 

undergroundu (Ernst Neizvestnyj, Boris Žutovskij, Viktor Pivovarov), která ovlivnila 

v šedesátých letech, především díky Jindřichu Chalupeckému, některé československé 

výtvarníky. Rozsáhlou součástí sbírky jsou grafické listy a kresby ilustrátorů a 

restaurátorů (Karel Svolinský, Vladimír Tesař, Olga Čechová, Jaroslav Alt ml., Josef 

Němec a další), jejichž volná tvorba se s těmito činnostmi značně prolíná. 

  

S některými z umělců, jejichž díla jsou součástí sbírky, pojilo Jiřího Šetlíka přátelské 

pouto. S většinou se setkal v rámci své profese historika umění; psal o jejich tvorbě 

texty do výtvarných periodik, výstavních katalogů nebo knih a připravoval jim výstavy. 

Šetlíkova kolekce však reprezentuje pouze část okruhu výtvarníků a přátel, se kterými 

Jiří Šetlík spolupracoval. Zmiňovaný historik umění benešovskému muzeu daroval také 

rozsáhlou sbírku novoročenek, které mu desítky let výtvarníci pravidelně zasílali. Jedná 

se o široký okruh českých a zahraničních umělců, jejichž díla komorních rozměrů 

zajímavým způsobem reprezentují jejich tvorbu. Sbírka těchto novoročenek čítá několik 

set kusů. 
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Během uměleckohistorického zpracování sbírky Jiřího Šetlíka se mi podařilo 

upřesnit datování nebo názvy několika zastoupených děl, například u děl Vladimíra 

Janouška, Jiřího Koláře, Oresta Dubaye, Vladimíra Favorského. Všechny tyto změny 

a přesnění byly následně Jiřím Šetlíkem při osobním rozhovoru potvrzeny.  

 

Na pozadí Šetlíkovy sbírky, tedy skupiny výtvarných děl umělců vázajících se 

určitým způsobem k osobě historika umění Jiřího Šetlíka, jsou nastíněny některé 

dobové události a souvislosti, které vývoj československého umění, především ve druhé 

polovině 20. století, ovlivnily. Práce tak poskytuje obraz umělecké tvorby zastoupených 

výtvarníků, částečně mapuje osobní a profesní život Jiřího Šetlíka a zároveň je zrcadlem 

tehdejší kulturní situace v Československu.  
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