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Anotace  

Práce se zabývá definováním pozdního díla malíře Františka Hudečka a rozvedením 

nejrůznějších vztahů jeho práce jak k minulosti, tak k aktuálním dobovým požadavkům. 

Zaměřuje se především na období 60. let, v rámci kterých se snaží postihnout i autorovu 

pozici na dobové umělecké scéně i jeho účast v uměleckých spolcích. 

 

Klíčová slova:  

František Hudeček, umění šedesátých let, op-art, imaginativní umění, skupina Radar, Tvůrčí 

kolektiv Index 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on the late work of painter František Hudeček and on development of 

variety relationships of his work with past and current period demands. It focuses especially 

on the situation of sixties as well and characterises the position of author on the period art 

scene and his participation in art groups. 
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1. Úvod 

 

Jisté obavy, které pociťuji při psaní úvodu, způsobují samotné jeho základní 

požadavky, týkající se načrtnutí záměrů práce, jejích cílů i metodologických východisek. 

Přitom není vždy úplně jasné, kam práce svého autora nakonec zavede, zda bude zvolená 

metodologie správná, správně provedena, případně zda bude vůbec v autorových silách a 

schopnostech tento záměr zcela naplnit. Kritéria úspěšnosti, která autor šije sám na sebe, se 

snadno mohou obrátit proti němu. Rád bych se vyhnul zcela vyhýbavému alibistickému tónu, 

zároveň bych ovšem nerad vynášel jasná stanoviska a předem dané teze, které se v průběhu 

práce budu snažit za každou cenu dokazovat a zároveň si tak determinovat a oklešťovat cestu 

k cíli. Budu se zde tedy snažit načrtnout určité myšlenky a přístupy, které mě inspirovaly ke 

zvoleným postupům a sám se nechávat překvapit, do jaké míry se je podařilo do důsledku 

naplnit a do jaké míry zůstaly pouhou inspirací. 

Název mé práce „Proti proudu času: František Hudeček prizmatem své pozdní tvorby“ 

už naznačuje, jaký postup se budu snažit sledovat. Zaměřím se na pozdní fázi Hudečkova 

tvůrčího období, zejména na období 60. let (které zformuje většinu principů jeho pozdní 

tvorby) a na nacházení nejrůznějších vztahů, jak k jeho starším dílům, tak i k aktuálním 

dobovým proudům. Tento přístup bych rád podpořil a rozvedl několika myšlenkami. Dílo 

Františka Hudečka z obvyklého pohledu kulminuje v období, kdy byl členem Skupiny 42. 

Tato část jeho tvorby ho nejvíce proslavila, zajistila mu místo v českých dějinách umění a tím 

i ve většině přehledových publikací. Díla tohoto období bývají nejčastěji reprodukována a 

jejich notorická známost poměrně ostře kontrastuje s neznámostí jeho pozdních prací. 

Vnímání Františka Hudečka jako umělecké osobnosti se tak často omezilo pouze na dobu 40. 

let. To je jistě dané i tím, že Hudeček až do nedávné doby neměl žádnou reprezentativní 

monografii, která by jeho dílo představila jako celek, a koneckonců ani práce Jiřího 

Machalického a Martina Zemana z roku 2011
1
, která alespoň v obrazové části zpřístupnila 

velké množství Hudečkových děl ze všech jeho tvůrčích období, bohužel žádné nové 

zhodnocení jeho osobnosti nepřinesla. Abych narušil tento stereotypní (a silně reduktivní) 

pohled na autora, rozhodl jsem se hledat základní principy jeho tvorby primárně v pozdním 

díle a skrze ně se případně vracet zpátky do minulosti a rozvádět další vztahy. Slovo „pozdní“ 

z tradičního hlediska evokuje ne vždy úplně lichotivé konotace. Rád bych se vyhnul klišé 

                                                           
1
MACHALICKÝ/ZEMAN 2011. 
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vnímat pozdní dílo jako jakýsi méněcenný projev, jako pouhý důsledek či vyznění 

„vrcholného“ období. Tento stereotyp se důsledným ignorováním Hudečkova pozdního díla 

do recepce autorovy osobnosti obzvlášť promítl. Nebo je skutečně natolik odsouzeníhodná, 

neautentická, pro udržení Hudečkova všeobecně pozitivně přijímaného obrazu nutná k 

zamlčení? Ani jedna z těchto věcí by neospravedlnila takovou manipulaci s jeho dílem o to 

víc, že i tato část tvorby je pevně svázána s celkovou strukturou, která charakterizuje Hudečka 

jako takového. Vycházím z té představy, že pokud se dá pozdní dílo odvozovat od toho 

předešlého, lze také nově pohlížet na předešlé z hlediska pozdního. Podobné kauzální zvraty 

jsou tématem, které se aktualizovalo s poststrukturální kritikou. Souvisí to s problematikou 

vytváření kontextu směrem od výtvarného díla, jak jí popisuje například Norman Bryson
2
, o 

které se zmíním záhy. Poměrně zásadní výrazová proměna Hudečkova pozdního díla uvádí do 

souvislosti téma asimilace a transformace vlastního díla v něco nového. „Úspěch 

transformace dává oprávnění k tomu, aby byl celý proces považován za něco, co vzniká samo 

od sebe, a tudíž vysvětluje jeho status jako příčinu, nikoliv následek…
3
“ Nelze tedy takové 

dílo, v rámci kterého proběhla úspěšná transformace a asimilace, redukovat na pouhý 

důsledek díla, které v pomyslném řetězci replikací stojí na místě před ním. Z hlediska 

percepce uměleckého díla se něco takového jeví jako cosi docela přirozeného, vezmeme-li 

v úvahu, že nejprve před námi stojí dílo ve své definitivnosti a teprve následně ho můžeme 

rekonstruovat. Tato obrácená kauzalita je ale zproblematizována dalšími faktory. Bylo by 

příliš manipulativní nevzít v úvahu i fakt existence zmíněného řetězce replikací
4
, který se 

z logiky věci rozvíjí opačným směrem. Úspěšnou transformací se tento proud zpochybní, aby 

mohly být následně oba protichůdné pohyby zrovnoprávněny. Rozvíjí se tak složitý soubor 

vztahů, pro který je charakteristický spíše motiv sítě nežli pohyb po přímce. „Idea sítě je 

pružnější a obsažnější než kauzální model“
5
 a umožňuje dílo volně a neizolovaně usadit 

v jeho přítomnosti. Z takto umístěného díla se rozbíhají vztahy do všech stran, je rozložené 

v podstatně širším čase. Tento přístup by mohl být efektivním nástrojem emancipačního 

procesu, který Hudečkova pozdní práce potřebuje. 

Hudečkovo dílo, ačkoliv formálně velice různorodé, se vyznačuje výraznou vnitřní 

provázaností a funguje jako logický celek. I když se může zdát, že se v některých případech 

radikálně odvrací od přístupů, které rozvíjel ve své dosavadní tvorbě, překvapivě je stále 

pevně zakotvený v celkové struktuře, v systému svých tvůrčích linií. Zabývat se izolovaně 

                                                           
2
 BRYSON 2005. 

3
 Ibidem 270. 

4
 viz DAVIS 2005. 

5
 BRYSON 2005, 271. 
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Hudečkovým pozdním dílem (jakkoliv odlišným od toho předešlého) a nevnášet do něj 

principy jeho starších přístupů, by bylo stejně nepatřičné, jako jeho stávající ignorování. Pro 

Hudečka byla intuice a nezpronevěření se sama sobě vždy důležitější, než programy a dobové 

trendy (i když se původnost jeho díla v různých obdobích může jevit různě zjevná). Ovšem 

osobnost vedená intuicí může být neustále nahlodávána rozporem mezi tím, co si myslí, že je 

správné a tím, co si myslí, že by si měla myslet, že je správné (svědčí o tom Hudečkův 

váhavý přístup před přijetím některých nových směrů svého díla a občasné bouření se v rámci 

skupinových doktrín). Takováto charakteristika může znít povšechně (také už znovu 

nehodlám zaujímat místo jakéhosi vykladače Hudečkovy osobnosti a jeho pohnutek), ovšem 

vzhledem k tolika tvůrčím obratům nutno dodat, že František Hudeček, jakkoliv to může znít 

jako klišé, je umělcem rozporů a tenze těchto protikladů, ale zároveň jejich udržení v rámci 

struktury, případně jejich vzájemné sbližování je to, co ho umělecky charakterizuje. 

Je běžnou konvencí, že na počátku každé podobné umělecko-historické práce je 

uveden kontext, nejčastěji umělecký případně kulturně-historický, který zaštítí a ohraničí 

samotné jádro práce, na které jsou převáděny vlastní determinace kontextu. Někdy se také 

ovšem stává, že právě tomuto procesu vytyčení jakéhosi operačního prostoru je věnováno 

nejméně pozornosti a provádí se takřka automaticky. Možná díky klasickému chápání slova 

kontext v jeho pozitivistické podobě jako jakési předpřipravené, dané platformy, možná 

díky předem tušené skutečnosti, že vytvoření opravdu přiléhavého vyčerpávajícího kontextu 

(který je v podstatě nekonečně rozšiřovatelný; takovéto rozšiřování ho zobecňuje natolik, že 

se stává nepoužitelným
6
) se rovná sisyfovské práci, která jen stěží může být úspěšná. Pojem 

kontext proto používám jako pojem, který by neměl být nalézaný, ale vytvářený směrem od 

textu (tedy od tématu, uměleckého díla apod.) a vlastně jemu přizpůsobovaný.
7
 Tato 

myšlenka mě vedla k přístupu, v rámci kterého rezignuji na snahu načrtnout obecný, široký, 

„kulturně-historicko-politicko-sociální“ kontext, do kterého by se dílo Hudečka pohodlně 

usadilo, ale pokusím se vytyčit několik různě širokých rámců, které by mohly přesněji 

ohraničit alespoň některé aspekty Hudečkovy tvorby. Přesto se v určitých bodech zřejmě 

nevyhnu jistému aditivnímu rozšiřování, které může otevřít problematiky, které bych 

v souvislosti s Hudečkem mohl ještě zmínit. 

Dílo Františka Hudečka je v 60. letech rozkročeno mezi dvěma protikladnými proudy, 

které oba mají jistý vztah k termínům, jako je historická avantgarda, druhá avantgarda, 

                                                           
6
 BRYSON 2005, 267. 

7
 Ibidem 264. 
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postavantgarda případně neoavantgarda a každý z těchto dvou proudů se k těmto termínům 

staví různým způsobem. Mluvím o tzv. imaginativních tendencích na jedné straně a 

neokonstruktivismu, případně konstruktivních tendencích na straně druhé, do jejichž 

materiálu je „vepsána logika dvojího možného přijetí avantgardy dvacátých a třicátých let 20. 

století poválečným uměním a teorií“
8
. Pokusím se vyjádřit k tomu, jakými prostředky se tyto 

styly obracely ke svým meziválečným „předobrazům“ a do jaké míry se tyto postupy kryly 

s možným pojetím u Františka Hudečka, jenž má kořeny své tvorby také v meziválečné, tedy 

historické avantgardě. Analogicky k nejasnému časovému postupu Hudečkovým dílem bych 

připomenul pojetí avantgardy u Hala Fostera, který přichází s tím, že časovost interakce mezi 

historickou avantgardou a neoavantgardou není závislá na klasickém jednoduchém kauzálním 

vzorci příčina-následek, před-po, počátek-opakování, místo toho upřednostňuje složitější 

systém „anticipace a rekonstrukce“, ve kterém neoavantgarda působí na historickou 

avantgardu, stejně jako historická avantgarda na neoavantgardu.
9
 Jsem si zároveň vědom, že 

aplikování tohoto pojetí neoavantgardy na české umění je problematické a že místní užívání 

pojmů postavantgarda či druhá avantgarda ve svazku s problematikou Východ-Západ ještě 

nemá vypracované své teoretické zázemí. Není také cílem práce tuto problematiku rozřešit, 

spíše na ni jen upozornit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 CÍSAŘ 2014, 42. 

9
 FOSTER 2009, 345–363. 
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2. Problematika uměleckého kontextu českého umění 60. let  

  

Rozvětvenost a pluralita přístupů a projevů Františka Hudečka, typická pro celé jeho 

dílo, je v 60. letech často nově ohraničena a artikulována aktuálními tendencemi, které jeho 

dílům konstituují nové rámce. Rozvedením a modifikováním svých typických postupů se 

napojil na některé aktuální západní formy, paralelně vycházel i z aktualizovaných 

„domácích“, na základě kterých vytvořil nové moderní pozice pro svou práci. Pokud bych 

měl definovat dva takovéto hlavní rámce, byly by to (paradoxně zcela protikladné) projevy 

neokonstruktivismu, zejména op-artu na jedné straně a z domácí tradice vycházející 

imaginativní, postsurrealistické přístupy na straně druhé. První styl je importem, druhý byl 

některými kritiky vynášen jako autentický, západem „nekontaminovaný“ domácí fenomén. 

Pro přiblížení těchto proudů proto zvolím dva odlišné přístupy. Hudeček, který umělecky 

vyrostl na tradici surrealismu, jenž u něj v 60. letech vyústil do imaginativně orientované 

malby, jako osobnost korespondoval s dobově diskutovanou kontinuitou fantaskní malby. 

Imaginativní tendence se proto pokusím nastínit jako pokus o historickou syntézu „českého 

prvku“ v moderním umění. Ačkoliv bylo geometrické umění Hudečkovi stejně tak vlastní, 

v 60. letech se transformovalo do podoby, která byla vnímána spíše jako import. Op-art se 

proto pokusím nastínit na základě dobové reflexe a přijetí tohoto stylu u nás. Pokud zde 

pracuji s takovými termíny, jakými je západní umění, domácí umění, import apod., je třeba 

zmínit i některé obecnější problémy týkající se umělecké izolovanosti českého prostředí po 

roce 1948, jeho postupného uvolňování během 60. let a obecného vztahu mezi východním a 

západním uměním z dnešního pohledu. 

 

2.1 Východ versus Západ 

 

Problematiku vnímání a posuzování umění za železnou oponou z pozice Západu dobře 

vystihuje následně citovaný text Hanse Beltinga: „V této části světa se modernismus záhy stal 

neoficiální kulturou a jako undergroundové hnutí neměl přístup k veřejnosti. Ztráta 

modernismu byla traumatická zvláště pro ty země, kterým sloužil jako brána ke kultuře 

Evropy (a západním dějinám umění), protože jejich domácí umění, pokud vůbec bylo nějaké 

diskuze hodno, bylo dávno chápáno jako produkt západní kolonizace…Východoevropské 

umění zpětně viděno je ve srovnání s uměním Západu většinou opožděné; na jiné úrovni 

vývoje plnilo odlišnou sociální roli, což vyplývá z historického nedostatku kontaktu se 
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západním modernismem. Mohlo se vždy obhajovat tím, že oponuje oficiálnímu státnímu umění 

a tak se vyhnulo trvalé krizi modernismu a zůstalo ve stavu nevinnosti.“
10

 Tento 

zjednodušující a arogantně působící odsudek je ukázkou toho, jak je pro umění Východu 

životně důležité vymanit se z představy o přímé závislosti na západním umění a vytvořit si 

vlastní hodnotový systém. „Adaptace zahraničních uměleckých směrů nebo přebírání 

umělecko-historických kategorií vyvinutých pro americké nebo západoevropské umění je pro 

nás možná stejně velkým tématem jako boj s komunistickou cenzurou,“
11

 píše Tomáš 

Pospiszyl, který je jedním z předních českých teoretiků, zabývajících se touto problematikou. 

Citovaný Pospiszylův text ukazuje, že vztah mezi uměním Východu a Západu je 

aktuální otázkou, které se dnes dostává velké pozornosti. Zejména ze strany historiků umění 

z bývalého východního bloku se projevuje snaha východní umění emancipovat, zbavit ho 

závislosti na tom západním a sepsat tak dokonce nové dějiny umění východní Evropy bez 

kategorií, „které vznikly v souvislosti s vývojem západního umění“
12

. V jeho kontextu bývá to 

východní spíše deformováno, degradováno a upozaďují se jeho lokální specifika. Pomineme-

li problematiku místních kontextů, tak už jen díky opožděné recepci jdoucí ruku v ruce 

s omezeným přístupem k relevantním informacím, vzniká situace, kdy východní umění 

nemůže v hodnotovém systému toho západního obstát. Rámec centrum-periferie (v tom 

smyslu, že podle specifik umění v centru se posuzuje kvalita umění periferie) by se tak měl 

jevit jako překonaný. Vychází částečně ze zastaralé představy modernistické evoluce, 

jednoliniového nepřetržitého vývoje jedním směrem, kde „anomálie“ lokálních uměleckých 

kontextů jsou na základě jakéhosi darwinovského přirozeného výběru z této evoluce 

odstraněny.  

Po roce 1989 se nově objevila možnost šířeji prezentovat východní umění západnímu 

publiku. Západní kurátoři často představovali umění za železnou oponou jako „příběh 

paralelní k západnímu modernismu
13

“ (z toho důvodu, že dějiny poválečného umění ve 

východní Evropě nebyly dosud sepsány) a došlo k zmíněnému zmatení kategorií, jehož 

náprava je stále věcí aktuálních diskuzí. Jednu takovou událost popisuje Hans Belting: 

„Velkoryse pojatá výstava, která se roku 1994 konala v Kunsthalle v Bonnu pod názvem 

Europa-Europa, předvedla užaslému návštěvníku čisťounký obraz východoevropské 

avantgardy podle západního vkusu. Samozřejmě chyběla většina východní umělecké produkce 

                                                           
10

 Hans BELTING: Art history after modernism, citováno dle POSPISZYL 2005b, 135-136. 
11

 POSPISZYL 2008, 135. 
12

 Ibidem 137. 
13

 Ibidem 136. 
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tohoto století, která by tento obraz narušovala. Zato však byli do tohoto skupinového obrazu 

pojati všichni avantgardní umělci z východoevropských zemí, kteří strávili život na Západě a 

dávno patří k západním dějinám umění.“
14

 Na podobnou situaci se lze podívat i z jiné 

perspektivy, ovšem se stejným výsledkem. V západním světě existoval určitý hlad po nových 

formách a od východního umění se v jistém smyslu čekalo, že obohatí to západní nějakým 

novým exotickým prvkem. Toto očekávání sdílel například i slavný americký kritik Peter 

Schjeldahl, nakonec ale musel konstatovat své zklamání z toho, jak rychle ti nejzajímavější 

umělci začali přebírat jazyk západního umění, paradoxně aby splnili očekávání, které do nich 

bylo vkládáno. Umělci museli projít touto transformací, aby mohli Západu přinést něco 

„nového“, co by však byl ochoten akceptovat.
15

 O nenaplněných očekáváních ze strany 

Západu píše i Boris Groys: „V Moskvě se už poměrně brzy zjistilo, že západní sdělovací 

prostředky a umělci se zajímají především o skutečně sovětskou, autenticky komunistickou 

kulturu, protože je exotická a jedinečná a proto má na mezinárodním poli určitou tržní 

hodnotu. Současně však byla tato kultura z hlediska západního vkusu nepoživatelná, protože 

byla příliš surová a zatížená příliš mnoha politicky a morálně povážlivými rysy“
16

 (i v českém 

prostředí se objevují příklady; už v roce 1957 Jan Kotík v jednom z dopisů Asgeru Jornovi 

píše, „jak je pro něho obtížné vysvětlit v zahraničí aktuální děje na české umělecké scéně a 

přesvědčivě obhájit doma uznávané hodnoty“
17

). 

Ve vnímání problematiky Východ-Západ je důležitá otázka lokálních paralelních 

kontextů. Progresivní umění východního bloku, na rozdíl od toho západního, nepředstavovalo 

propojený svět, většinou se uchylovalo do podzemí, kde se vyvíjelo ve větší či menší izolaci, 

nelze ho proto pokládat v tomto smyslu za jednotné alternativní centrum. Tomáš Pospiszyl při 

popisu této situace používá přirovnání „východní souostroví“, oddělené od „západní 

pevniny“.
18

 Neoficiální umění bylo kvůli své ilegalitě a nucené izolovanosti rozdrobeno 

v rámci východního bloku do svých drobnějších kontextů. Na to poukazuje zejména Piotr 

Piotrowski, který upozorňuje na nutnost konstruování individuálních kontextů pro každé 

jednotlivé „mikrocentrum“. Ve své zásadní knize In the shadow of Yalta. Art and avant-garde 

in Eastern Europe, 1945–1989
19

 se snaží paralelně sledovat kontexty několika 

středoevropských zemí v delším časovém horizontu a vzniká tak pokus vytvořit skutečně 

                                                           
14

 BELTING 2000, 70. 
15

 PIOTROWSKI 2009, 13. 
16

 GROYS 1992, 2. 
17

 POSPISZYL 2005a,129. 
18

 POSPISZYL 2005b, 132. 
19

 PIOTROWSKI 2009 
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nové paralelní dějiny vývoje poválečného modernismu. V letech 2008–2009 také proběhl 

přednáškový cyklus, financovaný Erste Stiftung, zaměřený na otázku, jak psát dějiny umění 

v daném regionu.
20

 Pro středoevropský kontext je dále zásadní již zmíněná publikace Piotra 

Piotrowského, důležitým příspěvkem do problematiky je i antologie textů Primary documents. 

A sourcebook for eastern and central European art since the 1950s
21

, editovaná Tomášem 

Pospiszylem a Laurou Hoptman. Je třeba zmínit i slavný projekt slovinské skupiny IRWIN 

East Art Map
22

. Tématem se dále zabývají například již zmíněný Hans Belting nebo Boris 

Groys. 

 

2.2 Izolace českého prostředí a její postupné tání 

 

Nyní bych se pokusil rámcově načrtnout některé konkrétní body (s vědomím, že tato 

snaha nemůže být vyčerpávající), které měly nebo mohly mít jistý vliv na recepci západního 

umění u nás. Informovanost o podobě aktuálních uměleckých směrů na západ od našich 

hranic byla v 50. a částečně i v 60. letech značně omezena a to i v prostředí odborné a 

umělecké veřejnosti. Jisté povědomí o stavu západního umění se šířilo zejména díky 

jednotlivým osobnostem, které si dokázaly zajistit nadstandartní přístup k informacím. V této 

souvislosti bývají často zmiňováni teoretici Jindřich Chalupecký, Vladimír Burda, Jiří Padrta 

nebo výtvarník Jan Kotík. Mezi nepočetné mediální zdroje, schopné v 50. letech vypovídat 

alespoň rámcově o podobě západního výtvarného umění, patřily časopis Graphis, francouzské 

komunistické Lettres francaises, italský žurnál Vie nuove nebo polský Projekt.
23

 Jiří Padrta je 

autorem prvního seriózního textu v odborném periodiku, který informuje o aktuálním stavu 

západního umění.
24

 Článek s názvem „Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho současný 

stav“
25

 podává informace zejména o podobě západní abstrakce a ukazuje, že Padrta měl v té 

době přístup k některým západním (zejména francouzským a německým) souborným 

publikacím o abstraktním umění, vyšlých kolem poloviny 50. let. Důraz je položen zejména 

na francouzský informel. Padrta tak otevřel prostor pro znovuobjevování světového 

abstraktního umění českými výtvarníky (společně s Janem Kotíkem, který problematiku 

obrozování abstrakce převáděl do praxe), kteří na čas vydobyli silnou pozici pro tzv. 

                                                           
20

 Lahoda 2012, 68. 
21

 HOPTMAN/POSPISZYL 2002. 
22

 http://www.eastartmap.org/, vyhledáno 10.6. 2015 
23

 JUDLOVÁ 1995, 10. 
24

 POSPISZYL 2014, 51. 
25

 PADRTA 1957. 

http://www.eastartmap.org/
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strukturální abstrakci (Padrtu jeho široký přehled často sváděl k tomu, že ve svých textech 

možná až příliš horlivě vsazoval české umění do kontextu západních stylů a přirovnával jeho 

projevy k nejrůznějším cizím dobovým proudům, za což byl následně kritizován;
26

 ačkoliv se 

tím snažil získat pro české umění jistou prestiž a aktuálnost, paradoxně se tak spolupodílel na 

již zmíněném problému deformace cizím kontextem, v jehož rámci se prestiž východního 

umění naopak zásadně srážela). 

V roce 1958 publikuje Adolf Hoffmeister ve Výtvarné práci článek o tradici východní 

kaligrafie a o jejím vlivu na západní umělce, mimo jiné třeba na Wolse, Georgese Mathieu, 

Hanse Hartunga a další. Na stránkách stejného časopisu se rozvinula i diskuze nad výstavou 

Jana Kotíka v roce 1957.
27

 Tento výtvarník udržoval jisté kontakty se západními umělci už 

v průběhu 50. let, zejména s některými členy skupiny Cobra a členy formující se 

Situacionistické internacionály.
28

 Ve zmíněném roce, tedy ve stejném, kdy poprvé veřejně 

vystoupila třeba skupina Máj 57, měl Kotík samostatnou výstavu v Galerii Československého 

spisovatele, prezentující díla z let 1948–1956. Tato výstava, představující Kotíkovu 

postupnou cestu k abstrakci, se vedle zmíněné výstavy skupiny Máj 57 ukázala být 

přelomovou událostí. Josef Hiršal a Bohumila Grögerová ji překvapeně označují za první 

abstraktní výstavu u nás
29

, Arsén Pohribný zas „startovním výstřelem k obrodnému procesu 

našeho výtvarnictví“
30

.  

Široká odborná debata o nových západních směrech samozřejmě chyběla a byla 

nahrazována spíše soukromými seancemi, na kterých si umělci a teoretici vyměňovali své 

poznatky. Známým příkladem je tzv. Kolářův stůl v kavárně Slavia nebo ateliér Mikuláše 

Medka. Bohumila Grögerová a Josef Hiršal ve své vzpomínkové knize „Let let“ zachytili 

jednu takovou událost z roku 1958, která dobře ilustruje, jak kusé informace se do prostředí 

českého výtvarného umění dostávaly. „-tentokrát to bylo u Medků obzvlášť vzrušující. 

Rozčilený Mikuláš nám, jen co jsme dosedli, ukázal katalog pop-artu, nového výtvarného 

směru, jehož díla se prý objevila v Londýně a New Yorku už loni. A co tomu říkáme. Vidíme to 

poprvé a nevycházíme z úžasu. Už ten Santa Claus na obálce…A Kolář přidává: V New Yorku 

uspořádal nedávno jeden umělec – jmenuje se Allan Kaprow – první takzvaný happening. –

                                                           
26

 POSPISZYL 2010, 84. 
27

 JUDLOVÁ 1995, 11. 
28

 Viz POSPISZYL 2005a. 
29

 GRÖGEROVÁ/HIRŠAL 2007, 163. 
30

 MLADIČOVÁ 2011, 71. 
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Nikdo si dobře neumí představit, oč vlastně jde, ale dá se tušit, že to nějak s pop-artem 

souvisí.“
31

 

V 60. letech se situace už rychle měnila. Ruku v ruce s emancipačními procesy, které 

probíhaly ve společnosti, dochází k celkové proměně vnímání umění, které je více chápáno 

jako anticipace společenského dění, než jako jeho doplněk, aniž by ovšem sloužilo 

ideologickému diktátu.
32

 Větší politická otevřenost, jdoucí ruku v ruce s tímto nadšením, 

umožnila intenzivnější navazování osobních zahraničních kontaktů. Přijímají se návštěvy ze 

Západu a cesta za železnou oponu přestává být zcela nemožnou (i když opakované cesty na 

západ, jaké podnikal Jan Kotík, byly stále pro většinu lidí věcí nepředstavitelnou
33

). Umělci 

stále častěji nacházejí inspiraci v aktuálních světových proudech, ke kterým hledají 

nezprostředkovaný vztah (například důležitým impulsem pro českou novou figuraci byl 

čtyřměsíční pobyt Jiřího Balcara v USA v roce 1964, kam vycestoval díky iniciativě Jindřicha 

Chalupeckého). V roce 1965 je v galerii Václava Špály uspořádána výstava Evy Petrové 

„Objekt“, která je jakýmsi výstupem dobově zvýšeného zájmu o umění pop-artu, asambláže a 

nového realismu, často vyvolaného zahraničními cestami umělců a jejich přímou konfrontací 

s originálními díly.
34

 V roce 1966 je v Akademie der Künste v Západním Berlíně uspořádána 

velká výstava aktuálního českého umění Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, kterou 

připravil Jindřich Chalupecký. Po letech izolovanosti to byla veliká příležitost představit 

západnímu publiku rozsáhlý soubor děl.
35

 České umění se v 60. letech dostává do hledáčku i 

některých významných západních osobností. Výrazným, ovšem i jedinečným příkladem jsou 

návštěvy Pierra Restanyho v Praze. Ten se zde poprvé objevuje v roce 1960, kdy proběhne 

setkání s kritiky, historiky umění a umělci a výsledkem se stává koncept Restanyho 

syntetického pohledu na české umění, jehož fragmenty byly časopisecky publikovány. Od 

toho roku se vracel do Československa opakovaně a navázal přátelství s Chalupeckým a 

Padrtou. Restany se stal v jistých kruzích značně oblíbený a zejména Padrta, jehož některé 

studie nesou známky inspirace Restanyho myšlením, měl s teoretikem vřelý vztah.
36

 V roce 

1967 Restany nakonec publikoval souhrnný pohled na české umění pro Domus. Připravoval 

dokonce monografii Aleše Veselého, která ale nakonec nebyla dokončena. Vedle Veselého 

ocenil Jiřího Balcara a později zejména Jiřího Koláře a Milana Knížáka, ve kterých viděl 

                                                           
31

 Ibidem 51–52.  
32

 HLAVÁČEK 2007, 26. 
33

 POSPISZYL 2014, 56. 
34

 PIOTROWSKI 2009, 169-170. 
35

 K výstavě viz. KLIMEŠOVÁ 2013, 269–281. 
36

 PIOTROWSKI 2009, 136. 
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alternativu své koncepce Nového realismu.
37

 Neváhal také pravidelně přispívat do časopisu 

Výtvarná práce, jeho texty se od poloviny 60. let objevovaly i v časopise Výtvarné umění. 

Naposledy navštívil Československo v roce 1969 spolu s Martialem Raysem, který měl 

v tomto roce výstavu v Národní galerii.
38

 Od roku 1963 navštěvoval Československo i 

německý žurnalista, kritik a sběratel Hans-Peter Riese. Zajímal se především o konstruktivní 

tendence a zasadil se o popularizaci českého umění v německých médiích. V roce 1972 v St. 

Gallen uspořádal výstavu s názvem Konstruktive kunst aus der Tschechoslowakei, ke které 

vyšel i katalog. Důležitým prostorem pro setkávání osobností byly i sjezdy AICA 

(mezinárodní asociace uměleckých kritiků). Jeden takový se v roce 1966 konal i v Praze. 

V 60. letech se otevírá pole radikálním experimentům, které se dostávaly do centra 

pozornosti a s tím i snaha navázat přímý kontakt s takto orientovanými umělci. Zároveň sílila 

potřeba takové umění popularizovat a přiblížit širší veřejnosti, často ovšem v různě 

deformovaných, bagatelizovaných podobách.
39

 V roce 1964 navštívil Prahu, v rámci 

světového turné Merce Cunningham dance company, John Cage, společně s Mercem 

Cunninghamem, Davidem Tudorem a Robertem Rauschenbergem.
40

 Zřejmě ovšem bez 

významnějšího dopadu. Zajímavější byl poměrně úzký korespondenční vztah George 

Maciunase s Jindřichem Chalupeckým, Jiřím Kolářem a Milanem Knížákem, který vrcholil 

ve snaze uspořádat v Praze festivaly Fluxu, které se v roce 1966 uskutečnily hned dva. Knížák 

(který byl jmenován ředitelem fluxus-east), následně udržoval intenzivní korespondenci 

s Kenem Friedmanem, rovněž členem Fluxu (a ředitelem fluxus-west), se kterým se také 

osobně setkal v Kalifornii v roce 1969.
41

 Právě radikalita Knížákova přístupu a experimenty 

Jiřího Koláře byly projevy, které na Západě velmi rezonovaly. 

 

2.3 Reflexe op-artu na české umělecké scéně 60. let 

 

Snažil jsem se alespoň selektivně vystihnout jistý vývoj a míru kontaktů se západním 

uměleckým světem, abych se nyní mohl podrobněji podívat na konkrétní příklad. Jedním 

z aktuálních západních trendů, který začalo české prostředí před polovinou 60. let reflektovat, 

byl op-art. Tato reflexe proběhla v rámci rozvoje geometrické abstrakce 

                                                           
37

 HUBATOVÁ-VACKOVÁ 2007, 233–246.  
38

 KLIMEŠOVÁ 2012, 57. 
39

 O tom více v POSPISZYL 2014. 
40

 ŠŤASTNÝ 1998.  
41

 POSPISZYL 2014. 
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neokonstruktivistického umění, soustředící se z počátku kolem skupiny Křižovatka. Ta byla 

zaujata technickou civilizací, věřila v její budoucnost a považovala za klíčové pokoušet se 

uchopit její podstatu prostřednictvím geometrie. S op-artem (ačkoliv se jeho problematikou 

Padrta několikrát zabýval a připomíná ho i v manifestačně laděném textu katalogu výstavy 

členů skupiny Křižovatka „Konstruktivní tendence“
42

) se členové Křižovatky spíše míjeli. 

Nejvíce se mu v rámci skupiny blížil Vladislav Mirvald. Mimo skupinu se ale překvapivě 

výrazně promítl, mimo jiné, právě do tvorby Františka Hudečka. Opatrnost přijímání tohoto 

směru se kryje se složitou situací, ve které se z počátku nacházelo celé konstruktivně 

orientované umění.  

Jiří Padrta v roce 1964 formuluje charakteristiku neokonstruktivismu v katalogu již 

zmíněné výstavy Konstruktivní tendence, který je jakousi první verzí programu objektivních 

tendencí. Musí se zde vyrovnávat s dvěma hlavními problémy. Ten první tvoří fakt, že styl 

vstupuje do prostředí, kde silně dominuje fantaskní a informelní umění, zatížené 

subjektivismem, existenciálními pocity a romantickým cítěním. Proud, který dokonce nabývá 

rysů téměř „národní školy“, jak se ho alespoň snažili definovat s ním spříznění teoretici 

František Šmejkal nebo Bohumír Mráz. Vůči těmto tendencím zakládá Padrta opozici: 

„Dnešní podoby konstruktivně orientovaného umění, bezprostředně vyburcované k novému 

životu celou sérií příčin, mezi nimi zejména vnitřní potřebou reakce proti dědictví tašismu a 

informálního umění, jež přivedly do krajnosti estetiku zcela opačného druhu…“
43

 S tím 

souvisí druhý problém. Padrta musí obhajovat konstruktivismus jako cizorodý, importovaný 

prvek, neslučující se s tradicí českého výtvarného umění, ve kterém se geometrická abstrakce 

nikdy příliš neuplatňovala. Padrta mluví o ne plně rozvinuté tradici, která ale měla jisté 

předpoklady. Připomíná se František Kupka, František Foltýn a Jiří Jelínek.
44

 Ani jeden z nich 

ale nedosáhl v českém prostředí výraznější reflexe (třeba Kupkova tvorba byla souhrnně 

představena české veřejnosti až v roce 1946). Konstruktivní tendence tak bývají legitimovány 

zejména na pozadí starší cizí tradice Mondriana, Maleviče, Bauhausu a skupin Abstraction-

Création a Cercle et Carré. Zakládá tak diskurz druhé avantgardy, která měla ovšem, ve 

srovnání se západní neoavantgardou a jejími konstruktivními projevy, jistá specifika. Český 

neokonstruktivismus, popřípadě op-art byl ustaven jako protipól informelu, chápaného jako 

součást kontinuální, imaginativní linie českého umění a musel obhajovat svůj nárok na 

existenci v důsledku chybějící tradice. Obracel se tak často k časově i geograficky vzdáleným 
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 PADRTA 2001a, 305–306. 
43

 Ibidem 306. 
44

 Ibidem 307. 
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vzorům, které proud spíše zaštiťovaly, než přímo ovlivňovaly, a otvíral témata, která se na 

našem území objevovala poprvé i skrze importy ze Západu. Západní op-art byl jedním z 

přirozených vyústění vývoje kontinuální linie geometrické abstrakce a kinetismu a měl 

možnost kriticky přehodnocovat aspekty, objevující se v historické avantgardě. 

Op-art neměl v českém prostředí vybudovanou žádnou trvalou základnu. Byl rozvíjen 

individuálně, osobnostmi, které se k němu dostávaly z různých směrů. Neměl zde žádné 

teoretické zázemí, a proto se povědomí o něm šířilo spíše prostřednictvím rozdrobených 

informací, přejímaných ze západních zdrojů. V roce 1965 se v časopise Výtvarná práce 

objevil otištěný tzv. Žlutý manifest Victora Vasarelyho. Tento text původně vyšel v roce 1955 

na žlutém průvodním letáku k významné výstavě „Le mouvement“ v pařížské galerii Denise 

René. K výstavě, která bývá chápána jako počáteční bod vzestupu kinetického umění, včetně 

jeho „op“ větve, ve které byl hegemonem do značné míry právě Vasarely.
45

 Je příznačné, že 

tento text byl otištěn ve stejném roce, kdy proběhla v MoMA v New Yorku výstava 

„Responsive eye“ kurátora Williama C. Seitze, která znamenala doslova triumf op-artu na 

poli recepce širší veřejností (výstava měla obrovskou návštěvnost a znamenala velký úspěch 

zejména pro Bridget Riley). O této výstavě bylo záhy informováno opět na stránkách 

Výtvarné práce v textu, obracející se zejména (z pochopitelných důvodů) ke koncepci a 

obsahu katalogu.
46

 Úspěch této výstavy i samotný fenomén op-artu, který záhy proniká i 

mimo zdi galerií na pole módy, grafického a interiérového designu, vyvolal jistý ohlas i u nás. 

Po roce 1965 následuje vlna zvýšeného zájmu o tyto tendence (i v případě Hudečka vznikají 

jeho zásadní „op“ kompozice po tomto roce, i když se projevovaly již dříve). V roce 1966 

vychází Padrtův článek Vasarelyho nová syntéza
47

, který informuje o vzniku nestandartní 

autorské monografie Victora Vasarelyho. Ve stejném roce měl umělec dokonce samostatnou 

výstavu v pražské galerii D. Zároveň se objevují odsudky jisté vulgarizace tohoto směru a 

jeho rozmělňování designerským průmyslem. Ne vždy to ale bylo vnímáno jako negativum 

(když například Milena Lamarová popisuje dobovou potřebu „výtvarnosti“ oděvů, vítá nástup 

op-artu a pop-artu, které jsou podle ní pro takový účel vhodnější, než třeba dobově oblíbený 

Mondrian).
48

 Velice raný projev op-artu můžeme vidět ve fotografii. V aktech Zdeňka Virta 

nebo Jaroslava Vávry se objevil už kolem roku 1962, aniž by oba fotografové programově 

patřili do okruhu nových tendencí. V druhé polovině 60. let pak proniká i do užité grafiky. 

Obálku v duchu op-artu měla i populárně laděná reportážní kniha Jiřího Muchy Černý a bílý 
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New York, ve které autor reflektuje dojmy ze své cesty po USA. Překvapivě rozsáhlá pasáž je 

zde věnována právě fenoménu op-art, včetně dalších projevů současného amerického umění. 

Přirozeně s jistou nadsázkou a ironií. Zmiňuje i výstavu Responsive eye. Mimo jiné píše: 

„Výstava v New Yorském Muzeu moderního umění koncem února 1965 dala novému směru 

své definitivní požehnání a postavila Bridget Rileyovou do čela cenového žebříčku. Na 

vernisáž přišla jedna dáma v op-art oblečení-pruhovaná od punčoch až po výstřih a mnoho 

lidí si rozbilo nosy o černobílý terč pod čtvrtmetrovou skleněnou čočkou…Některá plátna jsou 

halucinativní. Barevné pruhy tvoří soustavu vlnovek, ze kterých za pět minut rozbolí hlava“
49

. 

Následně autor posměšně uvádí, že by mohlo jít o umění, ideální k výzdobě správních budov. 

„Po takové průpravě pohled do tváře i toho nejnesympatičtějšího úředníka zapůsobí jako 

osvěžení“
50

. Ironizace západního umění byla běžným dobovým jevem a op-art, který byl často 

i na Západě vnímán jako povrchní a přechodná móda, nezískal ani u nás příliš dobré jméno 

(pověst op-artu odrazovala například Vladimíra Mirvalda od toho, aby se k tomuto směru 

nechával přirovnávat, ačkoliv má jeho tvorba s tímto směrem zřetelné styčné body
51

). 

Nicméně Mucha se zároveň snaží tento směr přiblížit běžnému čtenáři, nastínit jeho vývoj a 

začlenit ho do širších souvislostí umění 20. století. Kniha, která měla v roce 1966 náklad 32 

tisíc kusů
52

, měla jistě nezanedbatelný dopad na šíření obecného povědomí o podobě 

amerického umění. Byla to ale spíše výjimka z pravidla a publikací, které by se k tomuto 

směru vyjadřovaly, se už příliš neobjevilo. V roce 1969 vyšla v Bratislavě kniha Tomáše 

Štrause Op-art: ABC umenie, která byla jedinou publikací v Československu, věnující se 

výhradně problematice tohoto směru. Štraus ovšem chápe op-art značně široce a do jeho 

kontextu řadí i některá díla Zdeňka Sýkory, Jiřího Koláře, Štefana Belohradského, Huga 

Demartiniho, Milana Dobeše nebo Karla Malicha. O rok později vyšla v Bratislavě kniha 

s názvem Kinetizmus Dušana Konečného, ve které je také op-art reflektován v kontextu 

širšího proudu kinetického umění. Obě publikace s definicí tohoto pojmu poměrně zápolí a 

žádného relevantního zhodnocení naší scény z tohoto pohledu se zde nedočkáme.  

S dílem umělců, pracujících v duchu op-artu, se mohla česká veřejnost seznámit 

zhruba od poloviny 60. let několikrát. Vícekrát byla vystavena díla Viktora Vasarelyho, 

například v roce 1964 na výstavě „Současně proudy ve světové grafice“, pořádané galerií 

Hollar. SČUG Hollar prezentovalo jeho díla na skupinové výstavě zahraniční grafiky ještě 

v roce 1965. V roce 1967 se Vasarelyho grafické práce objevily v Národní galerii na výstavě 
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„Miró, Vasarely, Schumacher, Celic“, v roce 1966 měl již zmiňovanou samostatnou výstavu 

v pražské galerii D, kde vystavoval i o rok později v rámci přehlídky Dodekaedr, která 

proběhla nejprve v galerii Benedikta Rejta v Lounech. Další osobnosti op-artu se u nás 

objevily koncem 60. let zejména díky Klubu konkretistů, kteří zvali na své výstavy zahraniční 

hosty. Šlo o díla Alberta Biasiho, Francoise Morelletiho a Jesus-Raphaela Sota. Práce Bridget 

Riley se na výstavě Klubu konkretistů objevily v roce 1968, v roce 1971 měla pak 

samostatnou výstavu v Národní galerii. 

Některé principy, které byly dávány do souvislosti s op-artem, se k nám nedostávaly 

pouze prostřednictvím těchto osobností, ale i skrze širší souvislosti op-artu, jakým byl 

zejména kinetismus. V roce 1965 v Praze v Galerii na Karlově náměstí proběhla výstava 

kreseb tzv. Mladých Moskevských kinetistů v čele se Lvem Nusbergem. Jejich díla byla 

dobově dávána do souvislosti s op-artem, ačkoliv odkazují spíše k přerušené tradici ruského 

konstruktivismu.
53

 Svou úlohu sehrály i osobnosti pařížské skupiny Group de Recherche 

d’Art Visuel (GRAV), jejíž někteří členové (Francois Morellet, Francisco Sorbino) se objevili 

mezi hosty na přehlídkách Klubu konkretistů (Morellet i na výstavě Dodekaedr v roce 1968). 

Tyto tendence u nás s pojmem op-art všemožně hybridně srůstaly a rozostřovaly jeho hranice. 

Neukotvenost pojmu a chybějící teoretická základna měla za následek, že se styl dával do 

souvislosti se vším, co se mu vizuálně alespoň vzdáleně podobalo, což mohlo dále živit 

výroky o povrchnosti a módnosti tohoto pojmu. Op-art tak získal v českém prostředí charakter 

jaksi fragmentovaného uměleckého importu, jehož jisté aspekty k nám nesouvisle 

prosakovaly skrze zájem o tzv. nové tendence, na základě kterých se profilovaly již zmíněné 

skupiny Křižovatka a její okolí nebo Klub konkretistů, které také produkovaly osobnosti s op-

artem nejčastěji spojované. 

Op-art se tak rozpouští ve specifickém pojetí české geometrické abstrakce, ze kterého 

ho nelze vytrhávat. Dovolil bych si tvrdit, že byl v některých případech spíše cestou, jak 

prolomit rigidnost geometrického umění a svou iluzí pohybu naznačovat určitou organičnost a 

podvratnost vůči geometrickému prvku. 
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2.4 Imaginativní tendence českého umění 

 

Takzvané imaginativní umění není definováno jako styl ani jako program, jedná se o 

tendenci, která kontinuálně prochází českým výtvarným uměním, tudíž jde o označení značně 

široké a abstraktní. V druhé polovině 60. let se ovšem objevily snahy tento proud jasněji 

definovat pro současnost (vzhledem ke značnému nárůstu takto profilovaných děl) a 

legitimizovat jej propojením se starší tradicí.  

Na vnímání imaginativních tendencí jako významného kontinuálního proudu českého 

moderního umění má velkou zásluhu především František Šmejkal, který spolu s Věrou 

Linhartovou v roce 1964 odstartoval diskuzi nad touto problematikou.
54

 Oba jsou chápáni i 

jako autoři termínu. Tematika imaginativních tendencí, případně pozdního surrealismu či 

postsurrealismu bývá problematizována svým vztahem k meziválečné avantgardě a svou 

dobovou příslušností k tzv. druhé avantgardě, postavantgardě či neoavantgardě. Tento 

problém byl pociťován už v 60. letech a je doprovázen snahou formulovat „nové pojmosloví 

v návaznosti na avantgardu a surrealismus“
55

 i snahou vyvolat debatu na toto téma.
56

 Vedle 

Františka Šmejkala se tento projev v aktuální tvorbě snaží definovat v roce 1966 i Bohumír 

Mráz jako „postsurrealistický okruh pražské umělecké školy“
57

 a v roce 1967 pak Miroslav 

Lamač mluví o „nejrezistentnějším avantgardním proudu“. V současnosti je asi 

nejvýznamnějším příspěvkem k této diskuzi soubor textů „Symboly obludnosti. Mýty, jazyk a 

tabu české postavantgardy 40. – 60. let“. V tomto úvodu se pokusím přiblížit genezi, nárůst a 

aktualizaci těchto projevů během 60. let. 

V roce 1964 se v Alšově jihočeské galerii v Hluboké uskutečnila výstava Imaginativní 

malířství 1930–1950, jejímiž autory byli František Šmejkal a Věra Linhartová. Tato výstava 

byla prvním poválečným pokusem rehabilitovat surrealismus a vytvořit historický kontext 

surrealistického malířství v rámci imaginativní linie.
58

 Zároveň svým přesahem do začátku 

50. let nepřímo naznačovala možnost jisté kontinuity tohoto směru a potvrzovala integritu 

tematizovaného uměleckého projevu, který se v 60. letech, v záplavě různorodých paralelních 

uměleckých proudů, aktualizoval. Fantazijní aspekty v českém výtvarném umění už od 30. let 

výrazně dominovaly v podobě surrealismu a jeho modifikací. Roli hegemona měly následně i 

                                                           
54

 Diskuzi odstartovali výstavou Imaginativní malířství 1930-1950, která byla uspořádána v Alšově jihočeské 
galerii. Po několika dnech byla výstava nuceně uzavřena. 
55

 LANGEROVÁ 2009b, 368. 
56

 Viz podkapitola Druhá avantgarda a postavantgarda. 
57

 MRÁZ 1966. 
 



22 
 

na přelomu 50.–60. let, kdy se promítly do podoby českého informelu a následně zasáhly širší 

spektrum české umělecké produkce. Tuto nepřetržitou kontinuitu Šmejkal shrnuje v souboru 

textů, které byly vydány po jeho smrti v podobě katalogu k výstavě „České imaginativní 

umění“ v galerii Rudolfinum v roce 1996.
59

 Šmejkal se zde snaží podchytit jednolitý proud, 

který sleduje od českého symbolismu až do 80. let 20. století. Téma kontinuity otevírá i 

Bohumír Mráz pomocí pojmu romantismus (termín, vůči kterému zaujímá obranný postoj Jiří 

Padrta, když formuluje program konstruktivních tendencí
60

). Toto zdůrazňování kontinuity, 

vedené někdy až k tradici českého baroka a gotiky, vytváří zdání jakéhosi domácího slohu, 

autentického projevu českého umění a takto se i teoretici imaginativních tendencí snažili tento 

projev prosazovat (odkazy na tradice české gotiky a baroka se často objevovaly při pokusu 

zdůraznit v některém umění národní charakter a trvalé domácí hodnoty). Odmítali západní 

vlivy, které vnímali jako nepůvodní škodlivý import, naopak zdůrazňovali domácí 

zakotvenost. Z dnešního pohledu to vnímáme jako snahu o historickou syntézu domácí 

tvorby.
61

 V případech, kdy se po takovéto syntéze volalo pod hesly obrany proti módnosti a 

importovaným západním vlivům, logicky se nabízí imaginativní umění, pod jehož dominancí 

by k takovéto syntéze mohlo dojít. Už jen z toho důvodu, že se snažilo v podobě 

postsurrealistických projevů navázat na přetrženou linii osobitě se rozvíjejícího českého 

surrealismu.  

Ačkoliv v 60. letech spěje světový umělecký vývoj spíše k racionálním východiskům 

minimalismu, kinetismu a tzv. nových tendencí, v našem kontextu dochází, opakuji, k 

výrazné aktualizaci fantazijní malby. Může to být částečně způsobeno určitou zakořeněností 

již zmíněné fantaskní tradice, která díky násilně přerušenému vývoji v 50. letech nemohla 

přirozeně rezonovat a postupně vyznívat. V 60. letech byla tato díla znovuobjevována, což 

pro umění znamenalo nový výrazný impuls, který muselo reflektovat.
62

  Nicméně posun od 

historické avantgardy k postavantgardě se musel nějak projevit. „Zákaz avantgardy měl 

paradoxní účinek: znemožňoval historizaci avantgardy, její pohřbení
63

.“ V 60. letech 

docházelo k její rehabilitaci, ovšem na institucionální úrovni, avantgarda se už smířila se 

ztroskotáním svých utopických projektů a přišla o svou podvratnost.
64
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 František Šmejkal v katalogu České imaginativní umění dále uvádí, že k specifickému 

českému prostředí a jeho duchovnímu klimatu více pasovalo právě imaginativně orientované 

umění, než importované západní styly. „…bylo dostatečně jasné, že nadprodukce 

průmyslových výrobků a přesycenost kreslenými seriály, které daly – mimo jiné – vzniknout 

americkému pop-artu, není právě pro naše prostředí typická. Stejně těžké bylo u nás doufat ve 

vznik výrazných kinetických projevů, které byly nejen výrazem vysoce industrializované 

společnosti, ale i bezprostředním výsledkem možností opatřit si pro tato díla potřebný 

materiál a přístroje“
65

 (nutno ovšem připomenout, že František Šmejkal byl v 60. letech 

jedním z hlavních zastánců a propagátorů této linie i se všemi jejími aspekty domáckosti a 

svůj dobový postoj zastával i v textech, které vznikaly o mnoho let později).  

Tato situace vytvořila v našem regionu specifický postavantgardní směr, který se 

zřetelným způsobem nevztahuje k žádnému z uměleckých center a je formován čistě 

lokálními hodnotovými systémy. Jak už jsem zmiňoval, tato lokálnost byla vynášena 

některými dobovými teoretiky jako přednost. Bohumír Mráz píše o „pražské umělecké 

škole“
66

 (ještě před ním mluví o národní škole František Šmejkal ve spojitosti s informelní 

malbou), do jejíhož centra se neoficiálně postavil Mikuláš Medek. Toto specifikum téměř až 

spirituální tvorby bylo ovšem problémem pro zahraniční osobnosti. Během návštěv Pierra 

Restanyho propadali Šmejkalem hájení umělci postupně v nemilost, jejich díla kritik chápal 

jako koktejl informelu, expresionismu a surrealismu, mluvil také o prvcích gotického 

archaismu a afektivního baroka, což byl konglomerát, který mohl ze svého západního pohledu 

jen těžko chápat. Proto také nakonec vyzdvihl ty umělce, kteří se západním kontextem 

korespondovali více. O Medkovi mluvil s lehkou ironií jako o známce záruky oficiálního 

modernismu.
67

 Jeho slova jen potvrzují pozici této linie jako zapouzdřeného „národního“ 

stylu, jehož recepce zvenčí musela být, díky chybějícím odpovídajícím hodnotovým kritériím, 

složitá. 

 

2.5 Druhá avantgarda a postavantgarda 

 

Představil jsem zde dvě protikladné tendence českého umění, které zažily určitý 

rozmach kolem poloviny 60. let a na jejichž podobě participoval i František Hudeček. 
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Představitelé těchto směrů se vůči sobě vymezovali, často na sebe i útočili. Jejich 

protikladnost, jak už bylo naznačeno, nespočívala jen ve formální odlišnosti a celkovém 

přístupu k uměleckému dílu, ale také v jakémsi ideologickém sporu o to, jakým způsobem má 

být utvářeno české moderní umění. V jejich koncepci proti sobě stojí dvojí vztah k západnímu 

umění a dvojí vztah k české meziválečné avantgardě. Tento problém byl formulován v diskuzi 

v druhém čísle časopisu Orientace.
68

 Proti sobě zde stojí Vratislav Effenberger a Jindřich 

Chalupecký. Jeden chápe dějiny avantgardy jako kontinuální linii, druhý jako diskontinuitu a 

opakování, kdy nelze zcela navazovat na předválečnou dobu. Vratislav Effenberger zde 

popisuje dějiny avantgardy právě jako kontinuální linii kauzálních vztahů a současné umění 

tak musí navazovat na své meziválečné vzory, aby se tato kauzalita neporušila. Podobně 

chápe umění i František Šmejkal, který obdobným způsobem popisuje i vývoj imaginativních 

tendencí. Opačný přístup, zastoupený Jindřichem Chalupeckým, se vyznačuje skepsí 

k možnému přímému navázání na historickou avantgardu a možností opakovaných 

nelineárních návratů, včetně vstřebávání cizích prvků. Něco podobného lze sledovat i u Jiřího 

Padrty, jehož konstruktivní tendence nemají v české meziválečné avantgardě přímý vzor a 

musí se pro české umění nově vybudovat, ať už na základě opakování některých zahraničních 

avantgard, tak na základě aktuálního západního umění v podobě tzv. Nových tendencí. 

Karel Císař ve svém textu „Poznámka k temporalitě avantgardy“ porovnává tuto 

dualitu přístupů se známou polemikou Hala Fostera s knihou „Theorie der Avantgarde“ Petera 

Bürgera. Ve svém textu „Kdo se bojí neoavantgardy“
69

 vyčítá Bürgerovi lineární pojetí 

avantgardy včetně představy dokonalého počátku a postupné degenerace, která vrcholí 

v americké neoavantgardě 50. a 60. let. Císař píše, že ačkoliv se Effenberger a Bürger liší 

v názoru na úspěšnost avantgardy, spojuje je její lineární pojetí a kauzalita.
70

 Chalupeckého 

přístup naopak dává do souvislosti s Halem Fosterem. Ten se zastává neoavantgardních 

přístupů, které podle něj dokonce dodatečně zhodnocují původní avantgardní projekt. 

Otázkou zůstává, do jaké míry se dá v českém, potažmo středoevropském kontextu mluvit o 

neoavantgardě. Lokální kontexty východních center, jak o nich mluví Piotrowski, přirozeně 

vytváří výrazné posuny v tom, jakým způsobem zde mohlo být s avantgardou nakládáno. 

V českém prostředí byl avantgardní projekt násilně přerušen, aniž by přirozeně vyzněl a 

pozdější snaha na jeho navázání se dotýká i jistých etických rozměrů umění po době 

ideologických deformací. V tom lze nejspíš spatřovat i příčinu nejednotnosti mezi 
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Effenbergerem a Bürgerem v pohledu na úspěšnost avantgardy. Chalupeckého neochota 

přijmout kontinuitu avantgardy je zase dána také jeho určitou averzí vůči Karlu Teigovi a 

českému surrealismu, který chápal jako eklektický. 

Císařovo srovnání je jistě záměrně zkratkovité, funguje jako myšlenkový katalyzátor, 

schopný vyvolat určitou diskuzi na toto téma. Vzdaloval bych se ale příliš od tématu své 

práce, kdybych se tento problém pokoušel rozvádět, vztah těchto dvou proudů proto nechám 

otevřený v tom stavu, v jakém jsem ho zde načrtnul a pro svou práci použiji označení, jaká se 

zde vyprofilovala a jaká také bývají užívána v české literatuře, tedy konstruktivní tendence 

jako projev druhé avantgardy a imaginativní tendence jako projev postavantgardy. 
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3. František Hudeček 

 

3.1 Pozdní práce: Základní charakteristika 

                                                                                                                                                                           

 „Dochází k naprostému přesouvání všech hodnot v rámci dosavadní struktury 

uměleckého díla, a umělci bez rozdílu generací – teď už i u nás a nejen jinde ve světě – jsou 

postaveni před nové a nečekané problémy a skutečnosti. Málokde však v té šíři a v té míře 

komplikovanosti různých vztahů, jako je tomu v rámci našeho současného umění. Šedesátníci 

a padesátníci, kteří v minulosti vesměs již jen prohlubovali a rozvíjeli svůj dříve vydobytý 

názor, jsou dnes vlivem historických okolností vývoje našeho umění za posledních dvacet let 

ve stadiu hledání a experimentování stejně, jako bývá mladá nastupující generace.“
71

  

Tuto kapitolu jsem uvedl citátem z textu katalogu skupiny Index, vystihující situaci 

(nebo možná zkonstruované i podle situace) člena tohoto sdružení Františka Hudečka na 

pozadí nepřehledného dynamického rozvoje českého umění ve druhé polovině 60. let. Dílo 

tohoto autora bylo vždy rozkročené mezi širokým spektrem značně odlišných projevů. 

V každém svém období paralelně rozvíjel několik linií, které se občas ztrácely, znovu se 

vynořovaly, ale nikdy nezanikaly úplně. Na jeho práci se uplatňuje abstrakce i figurální 

tvorba, organické tvary i geometrie, romantické cítění i jasný řád. Tyto prvky se pak volně 

kombinují mezi sebou, někdy přítomné najednou ve větším počtu, někdy pouze některé, 

někdy některé přežívají pouze v latentní formě, zanořené zcela mimo dílo, aby se objevily 

později. Tento pomyslný svazek forem (struktura) je průběžně modifikován a přizpůsobován 

své době takovým způsobem, jak do něj jednotlivé prvky (složky) vstupují a jakým způsobem 

v něm fungují. Podstatu a logiku Hudečkova celkového díla, tak jak jsem ho nyní nastínil, 

překvapivě přiléhavě vystihuje Mukařovského definice struktury: „Za specifickou vlastnost 

struktury v umění označujeme vzájemné vztahy mezi jejími složkami, vztahy dynamické samou 

svou podstatou. Podle našeho pojetí může být za strukturu považován jen takový soubor 

složek, jehož vnitřní rovnováha se bez ustání porušuje i znovu vytváří a jehož jednota se nám 

proto jeví jako soubor dialektických protikladů. To, co trvá, je jen totožnost struktury 

v průběhu doby, kdežto vnitřní její složení, souvztažnost jejích složek, se nepřetržitě 

proměňuje. Ve svých vzájemných vztazích usilují jednotlivé složky stále nadřadit se jedna 

druhé, každá z nich projevuje snahu uplatnit se na úkor ostatních, jinými slovy: hierarchie, 

vzájemná podřazenost a nadřazenost složek (která není nic jiného než projev vnitřní jednoty 
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díla) je ve stavu neustálého přeskupování. Ony ze složek, které se přitom dostávají dočasně do 

popředí, mají rozhodující význam pro celkový smysl umělecké struktury…“
72

 Hudečkova 

umělecká osobnost je tak charakterizována i tenzí protikladů a zdánlivých rozporů, jejíž 

složky se ve větší či menší míře neustále přeskupují, ale v rámci své struktury drží pevně 

pohromadě. 

Jako Hudečkovo pozdní dílo chápu tu část tvorby, která nastoupila po období autorova 

tvůrčího odmlčení během 50. let. Šlo o éru jakéhosi druhého vzepětí a opětovného zapojení se 

do progresivních proudů umělecké produkce, které znamená i radikální proměnu výtvarného 

jazyka. Ačkoliv dochází ke stylovým syntézám a paralelním projevům i v celém jeho díle, 

v 60. letech je tato diverzita rámována dvěma dominantními krajními liniemi, které se 

vyprofilovaly aktualizací surrealistických a geometrických východisek jeho starší tvorby na 

pozadí dobových trendů. Jak už bylo dříve zmíněno, první z nich souvisí s romantizujícími a 

subjektivizujícími projevy českého umění v podobě pozdního surrealismu a imaginativního 

umění, ta druhá s konstruktivními tendencemi a geometrickou abstrakcí. Tuto důslednou, 

jasně formulovanou dvoukolejnost je možné považovat za specifikum jeho pozdního období, 

které kontrastuje s volným „přepínáním“ stylů během 40. let, nebo sledováním surrealistické 

linie během 30. let. Každé takovéto vyjádření je ale v případě Hudečka vždy přibližné. Pod 

každou tvůrčí linií vždy tepou ještě další, které se kdykoliv mohou vynořit, často 

v překvapivých souvislostech.  

Oba zmíněné směry byly na poli dobové teoretické diskuze značně nesmiřitelné a 

Hudečkova tvorba by tak snadno mohla být označena jako schizofrenní, paradoxní a 

nedůsledná. Přechody mezi fantazijním organickým prvkem Hudečkových „Lesů“ a přísným 

řádem geometrických struktur ovšem může naznačovat i něco jiného. Jistá oscilace mezi 

geometrickým a organickým, ne doslovná, podstatně subtilnější ale přesto existující, se 

objevovala třeba u některých členů skupiny Křižovatka. Je třeba dodat, že samotná skupina 

vznikla na základě snahy vytěsnit příliš subjektivizující proudy, zejména informel, ze svého 

zorného pole.
73

 Josef Hlaváček používá přirovnání „překrývání dionýského proudu tím 

apollinským“.
74

 Ovšem ona zakrývaná dionýská stránka nedokázala být potlačena úplně a 

prosakovala na povrch. Hlaváček píše, že například efekt moiré v tvorbě Vladislava Mirvalda 

„jen ironicky diskredituje přísnost geometrického řádu a připomíná tak onen zapíraný 
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dionýský protipól…“
75

 Sám Mirvald píše o své tvorbě tímto způsobem: „Ač se tu nedbá 

zobrazujících přírodních tvarů, výsledky často nabývají biologického charakteru.“
76

 Něco 

podobného lze najít i u Radka Kratiny, jehož „válečkové variabily je…možno pospojovat do 

nezvyklých výší, až se kvůli svým rozměrům začnou ohýbat a chovat se tak organicky, ba 

biologicky“
77

. V této souvislosti je také zajímavé, že většina představitelů tzv. konstruktivních 

tendencí se ke geometrii dostala skrze krajinářství, informel, případně inspirací přírodními 

procesy. I pro Hudečka je v 60. letech zásadním zdrojem inspirace příroda, která podobným 

způsobem subtilně nahlodává rigiditu geometrické konstrukce (svou roli v tom jistě hraje i 

specifikum našeho kontextu; snaha po období ideologické manipulace naplňovat díla určitou 

spiritualitou a významem, která výrazně postihla český informel; ta se v náznacích promítla i 

do jiných uměleckých směrů; může se mluvit o specifickém duchovním klimatu, jak to 

postuloval František Šmejkal
78

). Hudeček se ovšem neostýchá být více explicitní a přechody 

postupují dál. Jakožto solitérní osobnost, jehož tvorba už není tak silně formována 

kolektivním myšlením a vnějšími požadavky, nemá také zvenčí stanovenou žádnou hranici. 

Díla typu „Trpělivý jako příroda“ vycházejí z jistého konstruktivního schématu, do kterého se 

ale propisuje výrazný biomorfismus. Odtud je už podstatně blíže k protilehlé linii 

imaginativních Lesů a Pralesů. Tyto stupně přechodu vytváří soudržnost Hudečkova díla i 

v jeho široké variabilitě. Tato soudržnost však může mít i zásadnější tmel. 

Během desetileté cézury 50. let vykrystalizovalo u Hudečka nové pojetí umělecké 

tvorby v jejím celkovém významu. Hudeček, jakoby ve snaze dohnat ztracený čas, opouští 

úzce zaměřenou poetiku svých nocturn a městského prostředí a začíná hledat univerzálnější 

témata, ke kterým by se jeho díla mohla vztahovat a skrze která by mohla vyjádřit to 

esenciální. Na pozadí polarity mikrokosmos-makrokosmos se uchyluje k reflexi základních 

procesů v přírodě, vznik hmoty, bujení vegetace, univerzální řád geometrických struktur jako 

odraz struktury vesmíru, a toto směřování k jakési podstatě, snahu zachytit „celý svět“, 

ilustruje právě i touto formální a výrazovou diverzitou.  

Hudečkovo pozdní dílo tvoří svébytný a samostatný celek, jak formálně, tak i 

obsahově. Je odlišné od jeho předchozí práce, aniž by s ní však ztrácelo kontakt. Často cítíme 

i zřetelný pohyb do minulosti, jakési prolamování se k původním východiskům, vytvářejících 
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anachronické odlesky starších děl nebo jejich východisek, která jsou součástí jeho pozdní 

práce stejně, jako projevy nové.
79

 

 

3.1.1 Příroda a druhá příroda 

 

Už jsem ve své práci narazil na téma přírody, jako na důležitý prvek, ke kterému se 

Hudečkovo dílo obrací. Svou úlohu v 60. letech, a to zejména na poli tzv. objektivních 

tendencí, sehrává i pojem druhá příroda, která má pro Hudečkovu konstruktivní linii podobně 

zásadní význam. Druhá příroda chápaná jako člověkem vytvořená struktura, v rámci které se 

pohybujeme, se osobitým způsobem aktualizuje s nástupem skupiny Křižovatka. Jiří Padrta 

tuto strukturu spojuje s civilizačními fenomény, zejména s technickým pokrokem. 

Geometrická abstrakce se pak stává „mírou příslušnosti k technickým danostem civilizace a 

tím i zdrojem vyzařování nové poezie.“
80

 Konstruktivní tendence byly v podstatě reakcí na 

nepřehlednou chaotickou a dynamickou dobu, do které vnášely řád pomocí geometrie. Tento 

proces probíhal právě ruku v ruce s definováním tohoto pojmu. „Rozchod s organickou 

přírodou, která byla pro rozmanité verze poválečného lyrického abstraktního umění hlavním 

centrem tvůrčích zájmů, a objev přírody nové, vytvořené moderním člověkem a jeho civilizací, 

charakterizuje tuto změnu v plánu, který byl sám o sobě dostatečně významný a mocný, aby 

v krátké době pronikavě zrevidoval dosavadní filozofická i estetická stanoviska a s nimi i staré 

kategorie uměleckých hodnot.“
81

 Opět se zde manifestuje opozice vůči subjektivizujícím 

proudům informelu a postsurrealistických tendencí. Toto striktní a stále se opakující 

stanovisko staví mezi Hudečka a Křižovatku, přes určité shody, výraznou hranici. Ale 

dynamismus moderní doby a technologický pokrok nejsou ve výsledku pro Hudečka žádným 

pozitivním katalyzátorem dalšího uměleckého vývoje. Pro něj jsou matematicko-geometrické 

principy neměnné jistoty, ve kterých vidí „prapodstatu vesmíru“
82

, tudíž ne jen civilizaci jako 

takovou, ale přírodu v jejím makroskopickém rozměru. Hudeček geometrií nereaguje jen na 

chaos doby a civilizace, ale na chaos univerza v rámci jeho syntetického obratu k „podstatě“. 

Přesto býval jeden civilizační fenomén s Hudečkem neodlučitelně spjatý, tím je samozřejmě 

město. 
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Z hlediska Hudečkova, v pozdní době zřejmě ambivalentního, vztahu k fenoménu 

definovaném jako druhá příroda, můžeme přeskočit v čase zpátky a pohlédnout na dobu 40. 

let. Pojem nás vede do prostředí Skupiny 42, jejíž městská tématika je dokonalou ilustrací 

druhé přírody. Přesto má dobová poetika města daleko k civilizačnímu optimismu pozdějších 

konstruktivních tendencí, člověk je zde zanechán existenciální skepsi. Jindřich Chalupecký 

píše: „…člověk proměnivší se v bezvládné kolečko společenského stroje, tvrdošíjně 

rozběhlého jako bláznivé perpetuum mobile, redukovaný na dvě data, den narození a den 

úmrtí, mezi nimiž není nic, než pár bláhovostí…“
83

 Dále: „…moderní člověk, opuštěný novou 

vědou, odsunující skutečnost do nepředstavitelného a nemyslitelného transreálna, opuštěný 

náboženstvím…“
84

 Tato skeptická civilizační vize jako by byla přesně ilustrována 

Hudečkovými nočními chodci, opuštění a bloumající městskými ulicemi na hranici 

skutečného. Pokud ovšem připomeneme Hudečkovy „úprky“ na venkov a jeho neochotu 

podřizovat se vždy postulátům městské tématiky (protože není jen město, je celý svět…
85

) a 

přiložíme na ně principy jeho pozdní práce, ukáže se nám v zárodku podobné cítění. Přesto 

byl ale svázán programem skupiny a příroda u něj plně rozpučí až v 60. letech 

v halucinatorních vizích, což můžeme, mimo jiné, vnímat jako snahu nevytěsnit z celkové 

struktury díla celou dekádu 30. let, která by se pak jevila jako epizodní - Hudeček nikdy zcela 

neopustil žádný ze svých projevů). A jelikož si prošel existenciálně laděným cítěním městské 

krajiny, bylo pro něj jistě těžší akceptovat onen civilizační optimismus 60. let a začal se 

obracet k obecnějším východiskům.
86
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3.2 Noční chodec–opakování a anachronismy 

 

Neustálé návraty různorodých forem, které se vynořují z jakýchsi pomyslných 

spodních proudů Hudečkovy tvorby, kde latentně přežívají, široce rozkládají jeho dílo do 

času, který nemusí vždy respektovat klasickou kauzalitu nebo logiku vývoje. Jako určitý 

ilustrační prvek tohoto problému, prvek vynořující se ze složité struktury autorova díla 

s nánosem motivů, které Hudeček řešil v různých obdobích, jsem zvolil nenápadnou kresbu 

s velice charakteristickým názvem „Noční chodec“[1]. Kresba pochází z roku 1967 a v rámci 

Hudečkova uměleckého „postupu“ je určitým anachronickým projevem. Je to kresba, která se 

z běžného pohledu na autorovo dílo vynořila ve špatnou dobu, alespoň v některých svých 

aspektech. Na této kresbě překvapí zejména to, do jaké míry může odkazovat na několik 

tvůrčích období zároveň, což vyvolává zvláštní disharmonii. Je v čase široce rozložená, 

ignoruje příslušnost k nějaké době. Ve skutečnosti je to dáno dvojí časovostí, která se v ní 

odehrává. Stylizovaná redukovaná figura, do které je vetkána síť čar, která zároveň expanduje 

mimo jádro chodce a prováže ho s prostředím, to jsou prvky, které připomínají 40. léta. 

Spojení figury, města a nebe do jedné soustavy vztahů pomocí sítě čar je motiv, který by se 

dal označit pro 40. léta jako typický, podobně jako znakové pojetí detailů (okna, hvězdy). 

Toto je první čas, který v kresbě vidíme. Ten druhý spočívá v mohutné vlně linií, která se 

utváří nad postavou. Jakýsi energetický proud, jenž se ze sítě mění v paralelně běžící linie, 

mizící pryč z obrazu. Linie, které se v záhybech zužují nebo naopak rozšiřují, střetávají se a 

protínají s dalšími a jejich meziprostory jsou střídavě vyplňovány barvou, nebo pouze 

šrafurou. Jakoby se zde náhle zjevil fragment některého z Hudečkových „op-artových“ děl, 

konkrétně třeba fragment vlny z obrazu „Rytmus“ z roku 1964 [2]. To, co mě na této kresbě 

ještě zaujalo, je jistá aditivnost těchto dvou prvků, která izolovaně reprezentuje oba zmíněné 

časy, aniž by došlo k syntéze. Vzdáleně a volně to může připomenout model „dialektiky bez 

syntézy“, jak o ní mluví Georges Didi-Huberman, tedy teze-antiteze-symptom, přičemž 

symptomem je ona matoucí dvojí časovost. Hudeček nepřekračuje svůj původní zdroj, 

netransformuje jej a kresba je tak zaklíněna mezi časy. 

Noční chodec je motiv, objevující se na pozadí různých časů a různých struktur, je 

variabilní, slouží mnoha významům. I když si ho většinou spojujeme se 40. léty, zrcadlí se ve 

velmi podobných formách i v následujících desetiletích. Je autorovým ikonickým motivem, 

někdy vykládaným dokonce jako jeho alter ego a provází ho téměř celý život. Jsou to ovšem 

téměř vždy odrazy objevů, vzniklých ve 40. letech. Uchýlil se k němu v době, kdy hledal 
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nový výraz pro nastávající 60. léta, připomínal ho dále i v letech 70. a 80., kuriózně se objevil 

i ve zvulgarizované formě drobné agitky s názvem „Západoevropský noční chodec“[3]. Je to 

motiv, který existuje mimo čas, motiv skrze který se Hudeček nějakým způsobem vždy 

sebedefinuje a prostřednictvím kterého nakonec vytváří i mystérium vlastní umělecké 

osobnosti, jak se pokusím ukázat v následující kapitole. 

 

3.2.1 Zrod umělce 

 

 Ačkoliv se primárně věnuji pozdní práci Františka Hudečka, rád bych nyní přeskočil 

na zcela opačný konec jeho tvůrčího období a připomněl jednu zajímavou událost, související 

s úplným počátkem autorovy samostatné tvorby, s jejím vznikem. Tento zpravidla 

nezachytitelný okamžik je téměř mýtickým způsobem zpřítomněn samotným Hudečkem v 

nedatovaném textu s názvem Prehistorie malířského tvora.
87

 Autor zde popisuje mystickou 

událost, během které vznikl František Hudeček jako umělec: „Jednoho pěkného večera vracel 

jsem se z procházky v letenském parku, velmi smutný ze své samoty, neboť každý z kamarádů 

už chodil na schůzky a já se svou nesmělostí a odedávnou melancholií jsem byl tím smutnější, 

když jsem se vracel zase sám. Abych na to zapomněl, skoro náhodou jsem se rozhlédl po 

lipové aleji, kudy jsem šel. A tu to bylo. Tato nevyslovitelná vteřina koncentrace mi pojednou 

zdůraznila jaksi jinak tyto stromy, jednu lampu, stíny na zemi a na vedlejší ohradě. Najednou 

jsem zapomněl na všechen smutek a díval se na tuto prostou nádheru jako opilé dítě. Uviděl a 

cítil jsem cosi poprvé ve svém životě. Cítil jsem důležitost tohoto okamžiku. Když přešlo toto 

opojení, spěchal jsem rychle domů. Tam jsem měl jaksi při ruce hedvábný japonský papír. 

Ostré pero a tuš. S údivem jsem pozoroval svoji ruku. Nebylo ve mně vůle, kromě té, abych 

nakreslil ono: to vzrušení, tu vteřinu pochopení. Nešlo mi o tu scénu, jak vypadala, ale jak 

bych ji asi nakreslil den předtím. Nebylo ve mně vůle a přece ruka kreslila. Poddal jsem se 

této lehkosti. Za chvíli byla kresba hotova. Pavučina čar, tu chuchvalců jak klubka, tu 

dlouhých čar, vytržených z jemného papíru hrotem pera, které jen tu a tam zanechalo stopu 

tuše. Toto byl nejdůležitější večer v mém životě. Kreslil jsem ještě dál dlouho do noci a od té 

doby denně.“
88

  

 Tento hutný okamžik popisuje jakýsi „velký třesk“ Hudečkova uměleckého příběhu. 

Cosi, co bývá v dějinách umění spíše nezachytitelné, co stojí rozostřené mimo historii a co 
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bývá zdrojem všemožných legend o umělcích: absolutní počátek koncentrovaný do jedné 

události, do jednoho okamžiku, od kterého se odvíjí řetězec jeho následných prací. Když 

Whitney Davis mluví o historickém počátku zobrazování
89

, první zobrazení popisuje 

termínem „vidění něčeho v něčem“, který je reakcí na dvojsmyslný vizuální vjem. Pokud se 

takový vjem ustálí, může vzniknout znak, který na základě vizuální podobnosti odkazuje ke 

konkrétnímu předmětu (ikonický znak) a tento znak se řetězcem replikaci následně rozvíjí.
90

 

Hudeček svou zkušenost také spojuje s náhlým viděním něčeho jiného v důvěrně známém, co 

se stane základem pro řetězení jeho vlastní tvorby. Vnímá tuto událost jako jakýsi evoluční 

počátek svého díla. Předznamenává i některé jeho formální aspekty. V souvislosti se svou 

„první“ kresbou mluví o „pavučině čar“, tedy o motivu sítě, který je pro jeho tvorbu jeden 

z nejcharakterističtějších (budu se mu věnovat později). Není však celá událost zejména 

předzvěstí Hudečkova nejklasičtějšího tématu, nočních chodců? 

Není vlastně nakonec zcela přesné, že se tato událost odehrála na úplném počátku 

umělcovy tvorby. Zkušenost, kterou Hudeček tu noc prožil, zkušenost, která naznačuje 

kauzální pohyb vpřed na základě řetězce, jenž se od této události odvíjí, v sobě opět obsahuje 

více časů. Je v ní totiž i pohyb zpět směrem od Hudečkova pozdějšího období. Text s názvem 

„Prehistorie malířského tvora“ vyšel v časopise Výtvarné umění v roce 1966, tedy uprostřed 

Hudečkovy práce na několika zásadních dílech českého op-artu, v době, kdy vystavuje s větší 

intenzitou, než ve 40. letech, a usiluje získat uznání i na poli umění 60. let. Samotný text 

vznikl pravděpodobně někdy v druhé polovině 40. let. Celá scéna, jak ji Hudeček popisuje 

s odstupem více než deseti let, je tak především autoprojekcí, je produktem své doby. Autor 

do scény promítá své dosavadní, bohatě rozvíjené zkušenosti s poetikou noci, s poetikou 

osamělých chodců na hranicích reálna a krajně rozrušené vědomí, které Hudečka 

zachvacovalo (připomenu cyklus Senzitivních hlav) a vytváří tak jakýsi osobní mýtus. Mýtus 

umělce, který je bytostně propojený se svým uměním, který v jediném okamžiku prozře a je 

tak navždy vydělen z běžné masy lidí. Událost směřuje k vystavění silného příběhu, aniž by 

se však dostávala do dosahu pojmové dvojice „pravdivé-nepravdivé“. Autor je s pojmem 

mýtus spojený svým členstvím ve Skupině 42. V rámci tohoto sdružení se mluví o tzv. 

civilizačním mýtu
91

, o jakési transcendenci všedního života uměním, kterou formuloval 

v roce 1940 Jindřich Chalupecký ve známé stati „Svět, v němž žijeme“, kde píše, že „nejen 

tématem, ale i smyslem a záměrem umění není nic jiného, než každodenní, úděsné a slavné 
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drama člověka a skutečnosti: drama záhady, čelící zázraku.“
92

 Hudečkova zkušenost, kterou 

v mládí prožil, je věrohodným zhmotněním této konfrontace člověka a skutečnosti na pozadí 

záhady a zázraku. Nepochybuji o tom, že Hudeček v textu skutečně vychází z velice silné 

osobní zkušenosti, která mohla mít jakési extatické kvality a jež v něm rozechvěla jisté 

způsoby vnímání, ke kterým do té doby neměl přístup. Zároveň nepochybuji o tom, že událost 

je do jisté míry formována jeho vlastním dílem, které tento mýtus z části konstruuje a činí 

umělce a umění jedním. Jedná se o událost, která značí Hudečka jako uměleckou osobnost 

s jejími specifiky. Událost, která proplouvá třemi časy: dobou, kdy se odehrála, dobou, kdy 

byla „utvořena“ a dobou, kdy byla zveřejněna, aby zpětně potvrdila a znovucharakterizovala 

umělce v době, kdy se po odmlce opět aktivně prosazuje na umělecké scéně. 

 

3.3 Příroda–imaginativní linie Hudečkovy tvorby 

 

Zmínil jsem se už mnohokrát o rozkročení Hudečkovy tvorby mezi imaginativní a 

konstruktivní linií, také jsem už naznačil jistý vztah mezi nimi. Nyní se pokusím jasněji 

zarámovat přírodní imaginativní prvek a popsat jeho samostatný vnitřní život, jeho 

transformace a vysledovat, kam až mohou zabíhat linie, v jejichž smotku se tento Hudečkův 

styl soustředí. 

Přírodní prvek se v díle Františka Hudečka výrazným způsobem osamostatňuje od 

konce 50. let. Vracím se k úvodu své práce, když tuto linii spojím s dlouhodobým a značně 

širokým kontinuálním proudem imaginativních tendencí, jak ho popisoval František 

Šmejkal.
93

 Odkazuje na silnou a v „podzemí“ přežívající tradici meziválečného surrealismu, 

který také do jisté míry oživuje, odpoutává se ale od revolučně-dějinných cílů historické 

avantgardy a v podobě toho, co Bohumír Mráz nazval „postsurrealismus“
94

, uchyluje se často 

k jisté estetizaci původně hermetických složek surrealismu. Nezřídka se orientuje i na jakési 

halucinatorní, přeludné vize, které zachvátí i Františka Hudečka.  Ten formuje styl, který 

bychom mohli označit, slovy Jiřího Kohoutka, jako „mikrobiomorfní fantastiku“
95

. Pokusím 

se nyní naznačit, jakým způsobem k ní Hudeček dospívá a jakým způsobem s ní následně 

pracuje.  
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Po období 50. let, kdy se Hudeček ve volné tvorbě věnuje především tradičně pojatým 

kresbám a grafikám, zachycujícím většinou krajinu, pokouší se tento autor znovu napojit na 

progresivní tvorbu a najít vlastní výraz, který by odpovídal dobovým uměleckým 

požadavkům. Ačkoliv je jeho návrat k volné tvorbě zpočátku v duchu navázání na principy 

z doby Skupiny 42, Hudeček zkouší potenciál i svých starších prací. Do roku 1958 je datován 

drobný obraz s názvem „Rozrůstání tvarů“[4]. V neutrální prázdné krajině vyrůstá 

surrealistický vegetabilní objekt. Je tvořen zvláštní „potrhanou“ strukturou (užívanou 

Hudečkem v surrealistickém období 30. let, např. „Kytice a hlava“[5] z roku 1936 nebo 

„Lázeň mládí“ z roku 1938), nabývající místy formy listů či rostlinných úponků. Může nám 

připomenout některé práce Josefa Istlera nebo Václava Tikala. Hudeček se ovšem dílem 

obrací i sám k sobě. Oživuje se připomínka jeho tajemných Pomníků, jakýchsi majáků-

šlahounů, vyrůstajících z krajiny poblíž Hudečkovy rodné vesnice.
96

 Nyní, stejně jako dříve, 

se takový maják zjevuje v době, kdy Hudeček stojí na počátku své tvorby a signalizuje mu 

nový směr. Staré fantaskní majáky, často titulovány názvem „Do prostoru“[6], 

předznamenávaly Hudečkovo surrealistické a metafyzické období 30. let. Jejich surrealismem 

transformovaná varianta z roku 1958 předznamenává postsurrealistická vegetabilní díla. 

Rozrůstání tvarů, jak je uvedeno v názvu, se nakonec pomyslně vymkne kontrole a zcela, až 

do posledního místa, zaplní Hudečkovy obrazy hustou vegetací. Nyní bych upozornil na 

druhý obraz, tentokrát z roku 1960, „Bezděz od Břehyňského rybníka“[7]. Zde Hudeček 

oživuje zcela jinou tradici umělecké tvorby. Velmi jednoduše stylizovaná, tichá a 

melancholická krajina nás vede k obrazům Jana Zrzavého, konkrétně třeba k dílu „Vodňanský 

rybník“ z roku 1942[8]. Hudeček si Zrzavého velmi vážil a nechával se inspirovat jeho 

schopností vyjádřit lapidární uměleckou formou duchovní hodnoty.
97

 Zároveň nás tato forma 

vede k Hudečkovým „heretickým“ obrazům krajin a venkova ze začátku 40. let (např. 

„Z Hané“ z roku 1942[9]), kterými se bouřil proti skupinové estetice. Z roku 1960 pochází i 

obraz „Les u Máchova jezera…kde borový zaváněl háj…“, který, podobně jako „Bezděz od 

Břehyňského rybníka“, je kompozicí měkkých zrcadlových linií, koncentrujících se směrem 

ke středu obrazu. Hra těchto linií, vytvořená stylizací přírodních prvků, vytváří specifický 

lyrický prvek obou obrazů. 

Tato díla z doby Hudečkova „nového začátku“ vymezují hranice, v rámci kterých se 

bude jeho imaginativní linie ubírat. Reprezentují hlavní podměty, stojící zatím odděleně vedle 

sebe a tudíž jasně rozpoznatelné. Obraz „Stromy v Šárce[10]“ z roku 1961 už představuje 
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jakousi syntézu imaginativní a krajinné složky. Jde o jednoduše stylizovaný přírodní motiv, 

prodchnutý surrealistickou dvojznačností. Dílo zachycuje pučící přírodu, stromy s množstvím 

suků, z nichž vyrůstají větvičky a list. Tento list ve své optické i významové izolovanosti 

nabývá značné intenzity a vytváří znak
98

. Znak, odkazující k růstu samému, k novému 

počátku, kterým prochází i sám Hudeček. V obraze působí i zmíněná dvojznačnost. Suky jsou 

zároveň oči a kmen stromu je postavou, která je obrácená vzhůru nohama. Postavou nočního 

chodce typu „svědka“, jehož tělo bývá z těchto očí složeno (např. obraz „Svědek“[11] z roku 

1943). Tento svědek nočního města zarůstá lesem, sám se jím stává, sám pučí a rozpouští se 

ve vegetaci. Je doslova i obrazně obrácený vzhůru nohama, symbolizuje Hudečkův obrat od 

města k přírodě. Dvojznačnost „strom-člověk“ se u autora objevuje i ve 40. letech, v té době 

je ale vždy součástí města (např. „Jaro na ulici“ z roku 1943 [12] nebo „Noční chodec“ z roku 

1945[13]). Do obrazu se tak zároveň vkrádá latentní surrealismus některých Hudečkových 

„skupinových“ děl, včetně těch výše zmíněných (dále třeba „Slepá ulička“ z roku 1943). 

Obraz „Les“ z roku 1962[14] otvírá trhlinu hlouběji do historie, je jakýmsi 

anachronickým zúročením „škorbákových“ struktur[15], se kterými autor pracoval od roku 

1934 zhruba do konce 30. let. Jedná se o surrealistickou techniku, kterou Hudeček kdysi 

objevil, motivován experimenty Maxe Ernsta. Spočívá v podněcování umělecké fantazie, 

podobným způsobem, jakým to dělala třeba surrealistická frotáž (se kterou Hudeček kolem 

roku 1934 také intenzivně pracoval). „Škrobáky měly svůj původ v pozorování zvláštních 

skupenství škrobových papírů. Přeneseny do malby, vytvořily kompozice dráždivě měkkých 

tvarů, v nichž se tajily různé amorfní postavy a zvířata v divokých slitinách a srůstech nebo 

zase útvary roztrhané, volně plující v prostoru.“
99

 Zatímco ve 30. letech se škrobáky stávaly 

základem celé kompozice i její textury, v obraze „Les“ už jsou poměrně mechanicky 

přeneseny pouze jako textura na dobově typickou kompozici vertikálních linií-kmenů (obraz 

se tak rozpadá do dvou aditivně složených struktur). Imitují texturu kůry, ve které se zjevují 

zoomorfní a antropomorfní objekty, celá situace tak nabývá podoby jakési manýristické 

grotty. Jednotlivé prostorové plány se dostávají těsně vedle sebe a předjímají syntézu a 

plošnost následných obrazů.  

Hudečka postupně přestávají zajímat výseky jednotlivých kmenů a poodstupuje od 

scény dál. Komplexnější pohled je sám o sobě významovým znakem, ukazujícím, kam 

autorova tvorba dále směřuje. Les se postupně stává těžko určitelnou změtí přelévajících se 
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struktur, evokující jak dílčí fyziologické procesy, tak i pohyb celého ekosystému. Určitelnost 

jednotlivých prvků má ale kolísavý charakter. Neproniknutelnost těchto lesů je dána stylem, 

který ve smyslu „all over painting“ zaplňuje celý formát nejasnou, rozdrobenou strukturou. 

Možná proto dává Jiří Machalický tento styl do souvislosti s Evropskou lyrickou abstrakcí a 

informelem.
100

 Tato díla skutečně mohou velmi vzdáleně získávat jakýsi informelní ráz, nikdy 

se ovšem zcela nezříkají obraznosti a blíž než k informelu mají rozhodně k určité 

postsurrealistické formě, která je jen do určité míry abstrahovaná. Výjev sice často bývá 

zarovnán do jednoho plánu, stále se ale pracuje s modelací pomocí světla a stínů. 

Jedním ze zlomových obrazů této skupiny je „Zlatý prales“ z roku 1965[16]. Dualita 

textury povrchu a formy, která je vyplňována, se začíná stírat v jednolitou strukturu, 

pokrývající celý formát obrazu. Dílo si ovšem stále zachovává zobrazivost i prostor. Jasně 

rozeznáváme kmeny stromů, říčku s vodopádem i jakési zvláštní tvory, připomínající ptačí 

fantomy z děl Maxe Ernsta, určitelnost, pojmenovatelnost zbylých prvků však kolísá. Max 

Ernst zde zřetelně rezonuje. Jeho zvláštní krajinné kompozice ze 30. a 40. let, vytvořené 

kombinací nejrůznějších technik, frotáží a zejména dekalkem, zaplněné podivnými tvory 

(např. „Pokušení sv. Antonína“ z roku 1945, „Krajina za úsvitu“ z roku 1938[17]), mají 

původem svého vzniku (podnícení fantazie surrealistickými technikami) i vizuálně 

k Hudečkovým lesům poměrně blízko. Hudečkovy práce jsou ale více „malířské“ a vztah 

k těmto surrealistickým strukturám je spíše volný. Přesto má obraz „Zlatý prales“ k 

těmto Ernstovým přeludným vizím blízko a je poměrně jedinečnou, i když pozdní, reakcí 

v českém prostředí (snad vedle některých obrazů Zdeňka Sklenáře, např. „Máchovo jezero“ 

z roku 1948[18]). 

Hudečkův náhlý návrat ke svému avantgardnímu vzoru ho širokým obloukem 

odkazuje zpět do první poloviny 30. let, kdy tento malíř vzbuzuje v Hudečkovi zájem o 

surrealismus. V roce 1933 maluje obraz „Milenci v noci“, inspirovaný Ernstovým obrazem 

„Noc lásky“, jenž byl k vidění na výstavě Poesie 1932.
101

 Hlouběji ale Hudečka zasáhla 

technika frotáže, kterou Ernst pozvedl mezi surrealistické metody v roce 1925.
102

 Hudeček se 

stal asi nejvýznamnějším představitelem u nás slabě zastoupené surrealistické frotáže, 

inspirovala ho ale i k vlastním technikám podněcujícím imaginaci, které se staly základem 

struktur, v jejichž duchu tvořil téměř celou druhou polovinu 30. let.
103

 Hudečkovy frotáže se, 
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stejně jako Lesy, obracely k pitoreskní přírodě, zaplněné „hybridními tvory a iracionálním 

dění“
104

 (např. netitulovaná frotáž z roku 1934[19]). Tyto frotáže (které Hudeček ještě 

dokresloval tužkou) předznamenávají nyní sledovanou linii a ze zpětného pohledu jsou 

prvními studiemi této problematiky, která se malířsky rozvine mnohem později. 

Z hlediska dobového vnímání imaginativních tendencí se Hudeček těmito díly 

spolupodílí na udržení kontinuity mezi předválečným a poválečným uměním. Meziválečné 

zdroje a východiska, ať už vlastní nebo cizí, prochází transformací, do které vstupuje i linie 

informelu se svým zaplněním celého prostoru plátna drobnou texturou. Úspěšnost těchto děl 

potvrzuje nepopiratelná originalita a jednota výrazu, ke kterým se jen těžko hledají vhodné 

analogie. 

Sledovaná struktura není tímto obrazem „Zlatý les“ ještě uzavřena. Na přelomu let 

1965–1966 vzniká olej „Vietnam“[20], který nově přichází s naprostým popřením prostoru, s 

jednoplánovým řešením, předznamenaným výše zmíněným obrazem. Dominantním prvkem 

díla je tentokrát nezvyklá expresivita, docílená zaprvé celkovým laděním obrazu do 

červených odstínů, kde jen místy proniká zeleň pralesů, a zadruhé stupňujícím se 

dynamismem forem směrem vzhůru. Zatímco ve spodní části se uplatňují vertikálně-

horizontální vztahy, výše přibývá ostrých diagonálních útvarů, olizovaných jakýmisi 

plameny. Tento děsivý výjev zkázy je prezentován více specifickými formálními vlastnostmi 

a vztahy jednotlivých prvků v rámci struktury, než explicitním znázorněním výjevu, od něhož 

se částečně odpoutává. Tušená realita za výjevem je podporována jen několika málo prvky. 

Z neurčité změti vystupují zřetelně plameny, obraz se tak primárně jeví jako hořící krajina. Ve 

středu horní části pak tušíme postavu s prudce rozpaženými pažemi, která jakoby vtrhla do 

centra válečné změti v zoufalé snaze zamezit katastrofě, zároveň jí ale podléhající. Patetické 

gesto tohoto motivu nás může vést až ke klasické ikonografii, například k obrazu „Únos 

Sabinek“[21] Jacquese-Louise Davida, na kterém postava ženy se stejným gestem vstupuje 

mezi dvě armády, aby zamezila boji. Svou tématikou je toto dílo naprosto jedinečnou reakcí 

na Vietnamský konflikt, která v českém prostředí nemá vůbec analogii, ačkoliv se zprávy o 

něm v dobových periodikách běžně vyskytovaly. Sám autor se k tématu už znovu nevrátil. U 

Hudečka se rudá barva konfliktu nerozezněla poprvé, uplatnil ji na podobně politicky 

angažovaném obraze „Zápas“ z roku 1936 [22], který je reakcí na španělskou občanskou 

válku. Boj je zde zobrazen jako dynamický propletenec tvarů. Stejně jako na obraze 
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„Vietnam“, i zde se uplatňuje určitá surrealistická metamorfóza tvarů. V obou případech 

z celku nejasně vyvstávají postavy, aby byly opět pohlceny válečným šílenstvím.  

Pokud se podíváme na obraz „Trosky jeviště snů“ z roku 1968–1969 [23], zjistíme, že 

Hudeček se v rámci této linie posunul téměř k naprosté abstrakci, která je sice svázána 

s reálným výjevem, existujícím kdesi za ní, poslední zbytky zobrazivosti, zejména na úrovni 

detailů, se z ní ale naprosto vytratily. Struktura nabyla formy tekutých plastických útvarů, 

které nás od „makrobiologických“ pohledů vedou na úroveň mikrobiologie. Hudeček tedy 

postupně proniká přes chaos přírody hlouběji k jejím buněčným základům ve snaze dostat se 

až k podstatě podobně, jako se o to snažil v makroskopickém měřítku ve své geometrické 

malbě. A jak píše Eva Petrová: „Od mikrobů k vesmíru je nepatrný skok.“
105

 

 

3.3.1 Proměny biomorfismu v 70. letech 

 

Během 70. let dochází postupně k jistému rozmělňování této struktury, se kterou 

začíná být volně zacházeno jako s předpřipravenou formou, která se může volně variovat a 

aplikovat. Občas se zjevuje téměř v dekorativních souvislostech jako výplň nejrůznějších 

forem (například „Odcházející“ z roku 1973[24]), jako stavební struktura prostorového, téměř 

realistického výjevu („Lunapark v noci“ z roku 1978–1979[25]), jako další pokračování 

neprostupných lesů („Vegetace III z roku 1973[26]) nebo jako čistá abstraktní kompozice 

(„Tvary modré a zelené“ z roku 1977[27]). Vzdáleně Ernstovskou krajinu a barevnost oživuje 

na obraze „Jednoho dávného rána“ z roku 1977[28] a styl vrcholí v mysticky působícím 

obraze „Horror vacui“ z roku 1977[29], který je pravděpodobně posledním velkým obrazem a 

největším dílem této série. 

V průběhu 70. let se přírodní prvek odpoutává od námi sledované struktury a zakládá 

si nové pozice, v rámci kterých Hudeček dospívá k podstatně jednodušším řešením. V těchto 

drobných dílech se obrací k naprostému počátku, ke vzniku hmoty a následně přírody. V roce 

1969 vzniká obraz „Napětí a výboje I“[30], ilustrující právě takový motiv. Hmota, příroda 

nebo celé hvězdy vznikají za pomoci vzájemně působících sil. Pozdější obrazy jako „Beztížné 

oblé tvary proti světlu“[31] nebo „Život tvarů v puklině“[32], oba z roku 1977, zachycují na 

mikroskopické úrovni místa, kde se uchytil život těsně po nějaké takovéto reakci. Plné 

rozpučení života pak vidíme třeba na kresbě „Nesmělé jaro“[33] opět ze stejného roku. Tento 
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projev jen těžko snese nějaké srovnání, možná snad jen s pozdním dílem Hany Wichterlové, 

jejíž „Pecka“ z roku 1964 a následně „Lusk“ z roku 1967–1968[34] se také obrací 

k nejzákladnějším přírodním procesům, k symbolice „primární životní energie“
106

 a k růstu 

vegetabilních forem. 

František Hudeček se v imaginativní linii obloukem a skrze jiné prostředky dostává 

k podobným problémům, jako ve své geometrické tvorbě, tedy k hledání podstaty a řádu 

v diverzitě světa. V tomto případě zejména k podstatě přírody. Autor koncem 60. let mluví o 

potřebě „hledání jistot“
107

, které nachází v řádu geometrie. Je proto přirozené, že této potřebě 

jistot začne brzy podřizovat celé své dílo a uchýlí se k výrazově komornějším a jednodušším 

projevům, vztahujícím se k elementárním přírodním složkám. Zároveň ale neopouští své 

plošné obrazy, vyplněné drobnou plastickou strukturou, která neustále připomíná chaotické 

vztahy tak, jak se nám běžně jeví. 

 

3.4 Konstruktivní tendence v díle Františka Hudečka 

 

 „Nacházím útěchu ve svých kružidlech, úhloměrech, trojúhelnících, pravítkách a 

křivítkách. Možná, že už předem marně se v tomto cyklu…, který souhrnně nazývám Hledání 

jistot, snažím utišit neklid ducha, toužícího vytvořit něco nezaměnitelného, definitivního, 

trvalého. V těch tvarech a kombinacích tvarů zrozených ze snoubení kruhu, čtverce, nebo 

rovnostranného trojúhelníku, viditelných to důkazů matematických pravd, jež…stojí 

v základech vesmíru.“
108

 

 Toto takzvané „Hledání jistot“ charakterizuje velkou část Hudečkovy tvorby od první 

poloviny 60. let. Konstruktivní tendence mají v jeho díle, jak je patrno, univerzální 

kosmologický charakter. Na rozdíl od přírodní, imaginativní větve své tvorby, která 

reprezentuje diverzitu, geometrická jí vytváří vyšší kontext v podobě neměnného řádu 

univerza. Už ve 40. letech propojoval autor přírodu s kosmem jakýmisi „elektromagnetickými 

silokřivkami, které protínají i lidské bytosti“
109

 a tato spleť vztahů vytvářela mysticky-

konstruktivní základ velkého množství obrazů. Pokud dále hledal potvrzení univerzálnosti 

geometrického utváření svých děl, jistě ho v tom utvrdila i cesta do sovětské střední Asie 
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v roce 1967, kde nadšeně komentuje ornamentiku zdejší islámské architektury: „Vůbec za 

největší užitek a smysl mé cesty, pro který jsem se snažil dostat se právě sem, do Taškentu, 

Buchary a Samarkandu, pokládám za svého nynějšího stadia hledání jistot právě 

v geometrické abstrakci, to, že mi bylo dopřáno vidět a ověřit si trvalost hodnot 

geometrického ornamentu. Formy rostlinného ornamentu jsou pro mne problematické, mají 

místní význam, zde jsou takové a jinde jiné, ale v geometrické abstrakci je nezměnitelný řád. 

Vyplývá z matematicko-geometrických principů, které podle mne jsou prapodstatou 

vesmíru.“
110

 Tato zkušenost sloužila už jen jako následné potvrzení tendencí, které se u něj 

začaly rozvíjet mnohem dříve. K jejich vyvrcholení dochází kolem poloviny 60. let, kdy 

Hudeček vytvoří zásadní díla, pařící k tomu nejlepšímu, co by se mohlo nazvat jako český op-

art. Ke geometrii Hudečkových pozdních děl se můžeme přibližovat dvěma cestami. Jednou 

je geometrická struktura, tou druhou motiv světla, které se u něj v 60. letech zásadně 

emancipuje. 

  

3.4.1 Síť 

 

Problematika geometrického prvku v Hudečkově díle je velice složitá, zasahuje velké 

množství stylově odlišných děl ve všech tvůrčích období. Je to jakási nezávislá linie, natažená 

přes celou šířku autorovy práce, vynořující se v libovolných okamžicích. Je proto poměrně 

těžké ve změti velkého množství prací tento prvek nějak obecně zachytit a charakterizovat. 

Abych se dostal k jeho počátkům a zákonitostem, rozhodl jsem se z jeho struktury 

vypreparovat základní nosnou složku, kterou se pokusím sledovat, a tou je síť. Motiv sítě je 

pro Hudečka natolik zásadní, že charakterizuje velkou část jeho tvorby. Síť či mřížka je 

základním nástrojem traktování světa a vytváření z jeho amorfní jednolitosti soubor 

uchopitelných prvků, jinými slovy proměňuje chaos v řád. Tím se zároveň dostáváme 

k tématice, která je s Hudečkem a jeho vztahem ke geometrii silně spojená. Pojem chaos 

spojuje Jiří Machalický s Hudečkovou imaginativní linií jako opětovné rozbití řádu a 

znovuvytvoření chaosu
111

 právě tím, že mřížka ustupuje amorfnosti. Podobně mluví i někteří 

strukturalisté. Ferdinand de Saussure, zjednodušeně řečeno, klade přes nediferencované 

kontinuum mřížku, která vytváří strukturu. Její jednotlivé složky-znaky jsou tak definovány 

vlastní diferencí, to znamená, že význam jednoho znaku končí až tam, kde je ohraničený 
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jiným znakem, hustotu mřížky tedy vytváří množství znaků uvnitř. A tyto znaky v rámci 

struktury ohraničují svět. Síť u Hudečka není jen prostředkem traktování prostoru, ale často 

prostředkem vizualizace vztahů mezi jednotlivými objekty a nezřídka i mezi objekty a sférou, 

která nás přesahuje. Ludwig Wittgenstein ve svém Tractatus logico-philosophicus mluví o 

„logickém prostoru“ charakterizovaném neviditelnou sítí vztahů všech předmětů, v níž se věci 

mohou v různých situacích vyskytovat a mimo níž nemají smysl.
112

 Právě vytváření 

„logického prostoru“ sítí vztahů v okamžicích, kdy logika paradoxně ustupuje mystice, je pro 

Hudečka rovněž typické. 

 Hudeček zachází se sítí různými způsoby. Vytváří prostor, trojrozměrný i plošný, 

podílí se na zcela formálním utváření obrazu i na jeho symbolické složce, má abstraktní i 

věcný ráz, je pojednána malířsky i ve formě přímek a křivek. Tato rozsáhlá diverzita 

umožňuje autorovi za pomoci sítě sledovat nejrůznější cíle a zároveň nám pomoct, při vší 

rozmanitosti, stále identifikovat dílo jako „Hudečka“ právě specifickým kladením této 

mřížky. Síť umí udržovat konstruktivní nádech na výrazově zcela odlišných obrazech. Vedle 

toho byla zásadní i jeho snaha o konstruování geometrického znaku, kterého si později velmi 

cenila Nová citlivost.
113

 

 Hudeček použil síť explicitně jako strukturu znakového vyjádření velmi záhy, v roce 

1933 na obraze „Vesnice v noci“[35]. Ponechám stranou, že jde o jedno z jeho prvních 

nocturn a zaměřím se na formální aspekty díla. Bez zkušenosti s jeho pozdní tvorbou bychom 

práci hodnotili pouze jako odraz jakéhosi plošného znakového civilismu, jak se objevil třeba 

v tvorbě Josefa Čapka na obraze „Ráno“ z roku 1928[36], jistě jen v poněkud pochmurnějších 

tónech. Vedle toho ovšem vidíme plošné znakové město, objevující se jako pozadí některých 

nočních chodců i jako celý soubor znakových obrazů, které vznikaly těsně po válce (například 

„Město“ z roku 1945 [37] nebo „Kontrasty barev“ z roku 1946[38]). U těchto obrazů se 

uchyluje k práci se základními geometrickými prvky a způsob, jakým s nimi zachází, podle 

Marie Klimešové předjímá jeho budoucí zájem o problematiku op-artu.
114

 Na díle „Vesnice 

v noci“ vidíme snahu uzavřít geometricky strukturovaný mikrosvět do jediného pohledu a 

plně tak tento svět obsáhnout v zcela bazálních formách. Síť vytváří plochy, které jsou zcela 

vyplněné barvou, doplněné jen elementárními znaky. Celá struktura tedy vytváří přibližně 

kruhový útvar barevných polí, koncentrovaných kolem středu. Pokud tento motiv srovnáme s 

autorovou podobně konstruovanou netitulovanou kresbou z roku 1945[39], uvidíme, jak se 
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přenáší do čistě abstraktního vyjádření, a zároveň si uvědomíme, jak blízko byl Hudeček 

v polovině 40. let k výrazu, který známe z let 60. Zcela v jiné formě se síť objevuje třeba na 

surrealistickém obraze „Španělsko“[40] z roku 1936. Zde naopak za pomoci perspektivy 

vytváří širokou pláň, dějiště válečných hrůz, jejichž iracionálnost stroze odměřuje drobnými 

políčky. 

 Síť jako ilustrace vztahů, včetně těch iracionálních a mystických, spojovaných 

nejčastěji s nočními chodci, můžeme vidět už na obraze „Z vysoka“[41] z roku 1940, na 

kterém postava provazolezce stoupá po fragmentu této sítě ve snaze dosáhnout jakéhosi 

propojení s vesmírem. Hudeček zde hledá vztah člověka a univerza, který tak intenzivně 

budou prožívat noční postavy následných období v nespočetných variantách. Síť proniká 

téměř vším, i veristickými obrazy, kde se transformuje do podoby „civilizačních atributů“
115

, 

elektrických drátů, změti antén, stožárů, stále odkazujících k propojování světa. Během 60. let 

se tento princip často odpoutává od věcných objektů a utváří abstraktní kompozice jakéhosi 

čistého energetického proudění (netitulovaný obraz z roku 1967[42]). 

 

3.4.2 Světlo 

 

Důležitou složkou konstruktivních obrazů 60. let nebyla pouze síť, výrazně ji formoval 

i motiv světla. Ten se osamostatňuje až v 60. letech. Dříve se ve znakové formě objevuje 

v podobě kuželu nebo kruhu, vycházejícího od světelného zdroje s výrazným atmosférickým 

účinkem („Měsíc nad městem“ z roku 1947 [43] nebo „Ulice večer“ z roku 1944[44]). 

Později se samo světlo stává tématem. V roce 1964 vzniká celý cyklus „Světlo“[45], soubor 

na Hudečka nezvykle velkých pláten, zachycujících světelné paprsky na fyzikální úrovni 

geometrické optiky. Hudeček se tímto souborem dostává do kontextu děl, inspirovaných 

vědeckou ilustrací a technicistním prvkem. Inspirace fyzikálním jevem má analogický vztah 

ke skupině Křižovatka, která vědu a techniku vnímala jako významné zdroje inspirace. Práce 

se světlem na hranici vědeckého zkoumání byla v té době v západní Evropě už zcela běžná, 

odrazila se například v tvorbě skupin Zero nebo GRAV, o kterých bylo v českých dobových 

periodikách poměrně často informováno. Ovšem „Světelné balety“ Otto Pieneho nebo 

důsledná snaha o symbiózu umění a techniky skupiny GRAV se k oblasti vědy obrací zcela 

jiným způsobem. Hudeček je stále determinován lokálním kontextem, který sice v jistém 
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zpoždění sdílí onu víru v technický prvek, nevzdává se ovšem zcela malířskosti a 

metaforičnosti. Hudeček by nikdy nedemonstroval světelný paprsek v jakýchsi laboratorních 

podmínkách, raději ho bude imitovat olejem a vtiskne mu symbolickou funkci. Jistou 

spirituální povahu autorových světel odhaluje například obraz „Světlo I“ z roku 1964[46], ve 

kterém nemůžeme nevidět dalšího z řady nočních chodců, v jehož hrudníku, jak to známe 

z bezpočtu Hudečkových kreseb a grafik, se koncentrují paprsky ze všech stran[47]. Znovu se 

tak objevuje pro autora typická symbolika spojení s vesmírem (světlo přicházející z kosmu), 

která zachovává sérii hutnou významovost. Tím se i blížíme k problému, který popsal v textu 

„Východní a západní krychle“ Tomáš Pospiszyl.
116

 Ukazuje zde, jakým způsobem se 

s principy amerického minimalismu pracuje v českém kontextu, který není schopný přijmout 

čistou formu bez obsahové zatíženosti, případně neochotu přímo použít materiál, předmět, 

který obraz zastupuje (v případě Hudečka tedy světlo). Pospiszyl uvádí příklad: „[Eva] 

Kmentová odlévala skutečné prostěradlo nebo záclonu do jiného materiálu a dala jim tak 

podobu pevné sochy – Hesseové by byl podobný přístup cizí. Nikdy by ‚nenapodobila‘ či 

neotiskla prostěradlo, vystavila by prostěradlo přímo.“
117

  

Práce se světlem se následně dále vyvíjí. Do kontextu optických efektů se dostává na 

obrazech „Spektrum“[48] nebo „Rytmus“[2] z roku 1964. Struktura pláten se rozpadá do 

dvou částí. První část tvoří soustava vertikálních, zužujících a rozpínajících se linií barevného 

spektra, které svým zakřivením určují prohnutí mohutné vlny, do které je vepsána šachovnice. 

Tato vlna se přes obraz horizontálně rozprostře a vzniklá zakřivení, vytvářejí náznak virtuální 

plastičnosti, jak to můžeme vidět na dílech třeba Victora Vasarelyho. Hudeček však 

v kontextu světla záhy náznaky optické iluze opouští a v roce 1965 vytváří obraz „Plošný 

model světelného paprsku I“, který se obrací opět k téměř vědeckému záznamu paprsku, 

rozloženého do jednotlivých vlnových délek. Autorův aktuální zájem o spektrální analýzu 

barev se ve stejném roce promítnul i do obrazu „Vír barev“[51]. Slovy Jiřího Stejskala se zde 

neřeší ještě „optická proměnlivost obrazu, ale spíše možnost poznání poměrně složitého, 

vždycky však ‚čitelného‘, tedy pro diváka poznatelného pravidla skladby“
118

, svou přísnou 

symetričností a spirálovitou koncentrací k centrálnímu bodu obrazu však předznamenává 

zásadní optická díla následujícího roku. 
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3.4.3 Op-art 

 

V roce 1966 vzniká jedno z ústředních děl českého op-artu s názvem „Protisměry 

v kruhu“[49]. Tímto obrazem se Hudeček nejtěsněji přiblížil západnímu pojetí tohoto směru 

v podobě, jak ho reprezentovala například Bridget Riley. Srovnání s jejím obrazem „Blaze 1“ 

z roku 1962[50] se nabízí téměř automaticky. Hudeček se uchyluje k chladně konstruované 

geometrii zdánlivě protisměrných rotací soustředěných kružnic a ke střídání barevných 

kontrastů, omezených pouze na černou a bílou. Použil jeden z největších formátů ve svém díle 

(122x122 cm; obraz „Blaze 1“ má 109x109 cm) a umocnil tím výrazný fyzický účinek obrazu 

na diváka, způsobený virtuálním pohybem, mihotáním, i když mírou agrese tohoto ataku 

nedosahuje intenzity některých západních projevů. Jasně konstruovanou symetričností a 

pravidelností tuto míru znejistění minimalizuje (Bridget Riley například klamně vychýlila 

střed obrazu mimo osu, což virtuální otáčení rozkmitá). Z hlediska Západu by tudíž toto dílo 

nebylo asi považováno za tolik úspěšné. V této „jasnosti“, umírněnosti agresivity efektu moiré 

jasně čitelnou konstruovaností díla se naopak blíží projevu, jak je zastoupený třeba 

Vladislavem Mirvaldem. Hudeček tento obraz varioval v drobnější kresbě „Rotace“[52] ze 

stejného roku, platí pro ni také stejná charakteristika. Obě díla se nezvykle rozpadají do dvou 

částí, které jsou dány statickým středem a pozadím a dynamickým prvkem kružnic. Způsob, 

jakým jsou komponovány středy obou prací, může připomenout některé práce Wolfganga 

Ludwiga [53], kružnicovými kompozicemi se dále zabývali třeba Edna Andrade, Francis 

Celentano nebo Marina Apollonio. 

Tato Hudečkova díla stojí v průsečíku nejrůznějších vlivů a jsou přirozeně 

determinována prostředím, ve kterém vznikla, odvíjí se od nich tedy také specifický kontext 

do různých stran. Zaprvé je to samotná vnitřní logika vývoje Hudečkovy tvorby, která už od 

40. let výrazně směřovala ke konstruování obrazů za pomoci geometrie (nebýt únorového 

převratu, napojil by se na podobný proud dost možná mnohem dříve). Vývoj, jakým se tento 

styl mohl ubírat, jsem v této kapitole už naznačoval. Zadruhé jde o jasně rozpoznatelný vliv 

západního op-artu, ve kterém Hudečkova díla navazují na celou skupinu obrazů-terčů, 

zastoupené v dílech výše zmíněných umělců. Zatřetí to jsou vlivy aktuálního dění na české 

domácí scéně. Už jsem dříve mluvil o skupině Křižovatka, konstruktivně orientované umění 

se u nás ale přirozeně formovalo z více směrů. V roce 1965 měla v pražské Galerii na Karlově 

náměstí výstavu skupina ruských kinetistů v čele se Lvem Nusbergem. Tento kolektiv byl už 

delší dobu znám teoretikovi Dušanovi Konečnému, který nejspíš i pod jejich vlivem zakládá 
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skupinu Syntéza.
119

 Ruští kinetisté se sice na výstavě prezentovali pouze kresbami, studiemi a 

návrhy kinetických představení
120

[54] [55] (které byly v kritikách někdy porovnávány s op-

artem), o to větší vliv mohla mít jejich výstava na dobovou malbu a kresbu. Pro vystavená 

díla byla často typická orientace na střed a symetričnost, vnitřní napětí, případně čtvercové 

formáty pootočené o 45°. To jsou prvky, které v této době vstupují i do díla Františka 

Hudečka (včetně například obrazu „Napětí“[56] z roku 1966) a v kontextu českého prostředí 

s nimi dále pracuje třeba Milan Dobeš, Jiří Hilmar, či někteří členové Syntézy. Začtvrté je to 

jistá šířeji se objevující zakořeněná vazba formy na metaforičnost, o které jsem mluvil výše. 

U Františka Hudečka je často cítit jistá vazba k předmětu, případně k nějakému procesu, který 

dílo naplňuje významovostí. Kdybychom se motiv víření kružnic kolem statického centra 

pokoušeli nějak interpretovat, jistě by to bylo akceptovatelnější, než u západního op-artu. 

Koneckonců sám autor zaštítil celý tento proud pojmem Hledání jistot a vztah k univerzálním 

hodnotám byl mnohokrát zmiňován. 

Obraz „Trojúhelník barev“[57] z roku 1968 představuje asi vrchol, co se týče míry 

složitosti utváření geometrické struktury a práce s barevným spektrem. Toto dílo vytváří 

precizní syntézu Hudečkova dosavadního směřování v rámci přísné geometrie. 

 

3.4.4 Překračování přísnosti 

 

Již jsme zmínili, jaký význam měla pro Hudečka cesta do střední Asie. Jeho fascinace 

islámským geometrickým ornamentem se ovšem neodrazila pouze v jeho zápiskách, ale 

explicitně i na konkrétních dílech, na množstvích kreseb, ale zejména na obraze „Vzpomínka 

na Samarkand“[58] z roku 1967. Na plátně je připsán nápis tohoto znění: „K poctě 

Samarkandských mistrů 9. – 14. století tuto rekonstrukci zhotovil oddaný učeň Fr. Hudeček 

v srpnu 1967.“ Obraz je rozdělen do dvou částí. První tvoří hustá síť diagonálně se křížících 

barevných čar. Tento motiv, který už byl připomínán a který se u Hudečka vyskytuje i 

samostatně (například netitulovaný obraz z roku 1967[42]), je změtí vesmírných 

energetických sil (jak dokládá množství kreseb), v jejichž centru se většinou zjevuje noční 

chodec. Tyto noční postavy jsou rozprostřené kolem v širokém kruhu, zabíhající daleko do 

minulosti i do budoucnosti a pomáhají tuto strukturu definovat. Podobné sítě, ovšem bez 

těchto spirituálních významů, se objevují i v díle Francoise Morelleta ze skupiny GRAV[59], 
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v roce 1965 byla v časopise Výtvarné umění reprodukována i podobná kresba Vojtěcha 

Preissiga [60]. Tato struktura je následně překryta islámským geometrickým ornamentem, 

jaký si Hudeček v Samarkandu načrtával a konfrontoval ho tak s vlastními východisky. 

Hudeček v textu mluví nejen o geometrickém, ale i o rostlinném ornamentu, který je 

pro něj problematický, protože má pouze „místní význam“
121

 a postrádá tudíž onu 

univerzálnost. V zachycování přírody se Hudeček většinou uchyloval k přeludným 

postsurrealistickým formám, jak bylo ukázáno v předchozí kapitole. Přesto se u něj objevila 

snaha odhalovat i v přírodním prvku geometrický řád. „Květ geometrie“[62] je dílo, které 

v sobě odráží uvědomění si tohoto řádu v podobě zlatého řezu a Fibonacciho posloupnosti, 

jejichž výskyt v přírodě je dobře známý. Obraz „Trpělivý jako příroda“[63] z roku 1968 je 

naopak snahou propsat do přírodního dění řád v podobě pravidelné mřížky, která tvoří základ 

obrazu. Zajímavý je sám název, odkazující k procesu vzniku, který byl jistě zdlouhavý a 

náročný. Dílo tak vnímáme téměř jako výsledek nějaké akce, rozložené v širším čase. 

Formálně je práce určitým kompromisem mezi geometrickou a imaginativní linií. Také zde se 

objevuje velice drobná struktura, která vyplňuje téměř celý formát, je ovšem podřízená 

pravidelnému rytmu. Zde se podle mne Hudeček pokusil o syntézu svého pozdního díla jako 

takového. 

František Hudeček, přes vysokou pluralitu postupů, téměř nezacházel do slepých 

uliček. Nikdy nebyl ochotný přizpůsobit se nekriticky tlaku zvenčí a experimentovat 

s formami pouze na základě jejich módnosti, což byla jistě spolehlivá metoda, jak se něčemu 

takovému vyvarovat. A to je také důvod, proč autorovo formálně tak bohaté dílo působí velmi 

celistvým dojmem. Bývá schopný v rámci spleti linií uvnitř struktury svého díla vytvářet 

afinity mezi časově velmi vzdálenými díly. Vše by se mělo nějak zúročit a nic by se nemělo 

nechat vyznít. V Hudečkově díle se tak náhle v roce 1969 objevuje cyklus obrazů 

s příznačným názvem „Afinita“[64]. Tato díla v sobě aktualizují principy, které Hudeček 

objevoval na počátku 30. let a jejichž výsledkem byl obraz se stejným názvem „Afinita“ 

z roku 1931 [65], kolem kterého krouží velké množství geometrických kreseb. Tento vztah 

opisuje jeden z nejširších oblouků Hudečkovy tvorby, symbolicky rámující jeho úsilí o 

znakové i geometrické vyjádření. 
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3.5 Skupinové aktivity Františka Hudečka v 60. letech 

 

 František Hudeček v 60. letech vystavoval se dvěma uměleckými uskupeními. Od 

roku 1961 se skupinou Radar, od roku 1966 s Tvůrčím kolektivem Index. Zároveň stále 

obesílal členské výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ve kterém působil už od 40. 

let. Je paradoxní, že ačkoliv se skupinovým programům spíše vzpíral a rád si hledal cestu sám 

jako solitérní osobnost, velkou část své aktivní umělecké tvorby pod záštitu nějaké výtvarné 

skupiny patřil. Už v roce 1934 se zdálo, že vznikne skupina mladých surrealistů ve složení 

František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Václav Bartovský a Jindřich Chalupecký 

(který už tehdy navštěvoval jejich ateliér).
122

 Dokonce se řešila možnost přijmout Hudečka, 

Grosse a Zívra do pražské surrealistické skupiny. Karel Teige v rámci této možnosti navštívil 

i jejich ateliér a hodnotil jejich díla.
123

 K ani jedné z možností však nakonec nedošlo.
124

 Byla 

to přesto doba intenzivních experimentů se surrealistickými technikami, během které měl 

Hudeček poprvé možnost zjistit, co to znamená kolektivně formovat určitou výtvarnou ideu. 

Zprvu se ale zdráhal na tento program přistoupit. Ve vzpomínkách popisuje, jak dlouho 

odolával pozvání k podílení se na těchto experimentech, které už nějakou dobu probíhaly 

v ateliéru Františka Grosse.
125

 Vzpíral se, považoval to za „velikou nevážnost“, nakonec se ale 

podvolil a záhy ho tato činnost pohltila.
126

 Po zbytek 30. let vystupoval Hudeček víceméně 

jako samostatná osobnost, ani přijetí programu Skupiny 42 se u něj neobešlo bez výhrad. 

Tématiku města se ve svých raných skupinových obrazech snažil obhájit jako na skupině 

nezávislou a nedogmatickou: „Prozatím jsem ohledával svět. A protože jsem byl náhodou ve 

městě, je pochopitelné, že tyto první pokusy mají městský ráz.“
127

  Dále píše: A tu zas přichází 

teorie zvenčí a chce učinit ze samozřejmého a jen osobně důležitého cosi obecně platného. 

Vzepřel jsem se tomu. Protože není jen město, je celý svět, který mi cosi říká o sobě i o mně. 

Je bohatá zásoba důležitých vzpomínek, které se tlačí na světlo. Nic nesmí být opomenuto, ani 

za cenu jakési nesrovnalosti.“
128

 Ne náhodou zde Hudeček dává vedle sebe motiv důležitých 

vzpomínek a svět mimo město. Tíhnul velmi silně k rodné Moravě a veristické obrazy sýpek, 

které si načrtl při návštěvě domova, si ve skupině i přes nemilosrdnou kritiku prosazoval.
129
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Zdůrazňoval důležitost malování osobních intimních prožitků, věcí, ke kterým ho váže 

hluboký citový vztah. Jakmile se malíř příliš upne k motivu na úkor této intimity, „zabije“ 

obraz.
130

 Toto považoval Hudeček za správnou cestu, jak se dostat k uměleckému dílu. Značí 

to citlivý individualismus, uzavřenost sama do sebe, určitou obezřetnost k uměleckým 

teoriím, impulzům zvenčí a důvěru pouze k vlastnímu svědomí. Přesto Hudeček program 

skupiny dokázal naplňovat a stal se možná jejím nejzajímavějším, nejoriginálnějším malířem. 

V roce 1945 hromadně vstupují František Hudeček, František Gross, Kamil Lhoták, Jan 

Kotík, Jan Smetana (o rok později Karel Souček) do SČUG Hollar. V rámci skupiny to 

znamená hromadný obrat ke grafickému vyjadřování, které nabývá na intenzitě právě 

v závěru existence skupiny. Znamenalo to také jistou posilu v existenčních problémech členů, 

jelikož měl tento spolek stabilní obec sběratelů.
131

 Pro Hudečka byly v 50. letech členské 

výstavy spolku v podstatě jedinou možnost (spolu s členskými výstavami Umělecké besedy, 

které obesílal od roku 1942) jak se na poli volného umění prezentovat, ačkoliv na čas opustil 

veškeré souvislosti, které ho k předchozí tvorbě vázaly a věnoval se převážně realistické 

krajině. 

 V následujících kapitolách se pokusím nastínit vztah Hudečka ke skupině Radar a ke 

kolektivu Index a také souvislosti mezi jeho tvorbou a skupinovým programem. V těchto 

skupinách se Hudeček znovu potkává se svými kolegy ze Skupiny 42, v Radaru s Františkem 

Grossem a Ladislavem Zívrem, v Indexu s Janem Smetanou. Je ale otázkou, do jaké míry 

Hudečkovi na členstvích vlastně záleželo. Na rozdíl od Skupiny 42 nebyl Radar a už vůbec ne 

Index nějakou dominantní uměleckou silou na poli českého umění 60. let, stály spíše ve stínu 

jiných uskupení. Hudeček ani nebyl generačním příslušníkem většinového jádra obou skupin 

a platil spíše za jakéhosi nestora. Účast starších umělců v generačně nesourodých spolcích je 

ostatně pro tu dobu typická. Hromadný vznik skupin koncem 50. let demonstroval silný 

nástup nové generace, což mohlo podněcovat starší výtvarníky k uchylování se k podobným 

strategiím.
132

 Zároveň se po období útlumu úsilí několika generačních vrstev propojuje, 

jelikož se náhle ocitají v podobné startovní pozici.
133

 Zda Hudečka lákalo prostředí mladších 

výtvarníků z toho důvodu, že si od toho sliboval snazší návrat na aktuální výtvarnou scénu, 

není tak relevantní, u jeho kolegů je ovšem patrná jistá zdrženlivost. Když František Gross 

přizval své přátele k účasti na aktivitách skupiny Radar, Ladislav Zívr přijal tuto nabídku 
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„zdráhavě a spíše účelově“, Kamil Lhoták ji odmítl úplně.
134

 Stanovisko Hudečka není 

známé, když byl ovšem v roce 1970 při skupinovém rozhovoru s bývalými členy Skupiny 42 

dotázán na to, zda je i v dnešní situaci důležitá kolektivní spolupráce, odpověděl: „Od té doby, 

co se skupina [Skupina 42] rozpadla, cítím se strašně sám. Jako pavouk zalezlý ve své 

pavučině. A je mi smutno. Vzpomínám na skupinové časy s jistou nostalgií.“
135

 Tato 

sentimentální poznámka absolutně vytěsňuje Hudečkovy následné kolektivní aktivity na úkor 

„starých časů“ a může znamenat i jisté rozčarování se svazkem z o generaci mladších umělců, 

kteří koneckonců většinou balancovali níže, pod skutečnými hybateli naší umělecké scény a 

většinou i pod svými staršími kolegy, se kterými často neměli nic společného. Nejintenzivněji 

to pociťoval Ladislav Zívr, který skupinu v roce 1966 opustil, František Gross dal několikrát 

najevo nespokojenost s vývojem skupiny a „tápáním“ mnoha jejích členů v druhé polovině 

60. let.
136

  Hudeček zůstával jako vždy málomluvný, ale je poměrně zřetelné, že platil v obou 

uskupeních za individuální uměleckou autoritu a v 60. letech formoval své dílo především 

jako solitérní osobnost. 

 

3.5.1 Skupina Radar 

 

 Konec 50. let, v kontextu výtvarného umění, je ve znamení vzniku velikého počtu 

uměleckých skupin. Příčinou byla změna stanov Svazu československých výtvarných umělců 

v roce 1956, která organizaci takovýchto spolků umožnila. Myslím, že je zbytečné v rámci 

této práce problematiku podrobněji přibližovat (je ostatně dobře známa), proto jen budu 

konstatovat, že jedním z nich byl i Radar, jehož jádro se začalo formovat v roce 1959 v galerii 

Československého spisovatele na společné výstavě čtyř spolužáků z Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové. Vystavoval zde Dobroslav Foll, Zdeněk Mlčoch, Theodor Rotrekl a 

František Skála. Nevystupovali ovšem ještě jako Radar, ale jako volné seskupení čtyř přátel, 

kteří se chtějí prvně veřejně prezentovat.
137

 V jejich tvorbě se projevila zřetelná inspirace 

Skupinou 42, zejména pak v díle Zdeňka Mlčocha, který oživoval ikonický námět libeňského 

plynojemu (je také třeba zmínit, že ve stejném roce proběhla v pražské Galerii Purkyně malá 

retrospektivní výstava Františka Grosse, která znovuoživila zájem mladé generace o takto 
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orientovanou malbu
138

, v neposlední řadě jistě i Folla, Rotrekla, Mlčocha a Skálu). Společně 

se všichni nechávali inspirovat městskou kulturou a technikou. Zřetelné návaznosti na slavnou 

skupinu si všimli i recenzenti výstav.
139

 Tento projev byl v 50. letech jednou z významných 

cest k postupné obrodě svobodné umělecké tvorby. Šlo o jednu z posledních a tudíž časově 

nejbližších avantgard před rokem 1948 a v rámci hledání kontinuity tudíž o cestu zcela 

logickou (vedle Radaru připomeňme třeba tvorbu Jiřího Balcara z druhé poloviny 50. let). 

Skupina Radar na tuto linii navázala programově. Vznikla v roce 1960 poté, co 

čtveřice zmiňovaných výtvarníků vyjednala členství se svým uměleckým vzorem ze Skupiny 

42 Františkem Grossem. Ten záhy přizval, jak už jsem zmínil, své přátele Františka Hudečka 

a Ladislava Zívra (Kamil Lhoták členství odmítl), mladší umělci zase zvali své spolužáky 

z Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Připojují se Vladimír Kovařík, Václav Bláha, Jiří 

Mikula, Milada Mikulová a Jiří Chadima, z Akademie výtvarných umění pak Otto Sukup, 

Jaroslav Bartoš a Zdeněk Vodička. Počet členů se v průběhu let proměňoval, celkem se zde 

vystřídalo 28 členů, včetně teoretiků Václava Formánka, Luboše Hlaváčka a Vlastimila Fialy.  

Jako dominantní osobnost skupiny se rychle vyprofiloval František Gross, který ze své 

autoritativní pozice (předchůdce a vzor)
140

 zaujal v Radaru podobné místo, jaké kdysi měl ve 

Skupině 42. S tím rozdílem, že zde proti němu nestála podobně silná osobnost, jakou byl 

dříve třeba Jindřich Chalupecký a mohl tak významně určovat směrování skupiny. Jeho 

autorita prorostla do všech jejích aktivit, moderoval diskuze na setkáních, jako jediný byl 

vždy členem komise, která vybírala v ateliérech díla na výstavy.
141

 Skupina se zpočátku 

neprezentovala žádným programem, v textu jejich prvního katalogu se této ambice výslovně 

zříkají.
142

 Ani na druhé výstavě v roce 1963 se tato situace nemění. Jejich orientace na 

poetiku moderní techniky a městského civilismu byla ovšem zcela zřetelná, jak si všímala i 

dobová kritika: „I když skupina dluží společnosti přesnou formulaci toho, co chce…není těžké 

podle vystavených prací tento program rozpoznat. Nová technika, jíž je prostoupen náš 

každodenní život, tvarosloví kovových konstrukcí, nová tvář naší industrializované krajiny, 

člověk zaujatý novými vynálezy…“
143

  Tato orientace byla do jisté míry určována právě 

osobností Františka Grosse a tímto směrem se také skupina vyvíjela asi do roku 1965. 

Následně se tvorba jednotlivých výtvarníků začíná výrazněji individualizovat. Z mladších 
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autorů pak vynikli nad průměr především Theodor Rotrekl a Dobroslav Foll, kteří osobitým 

způsobem vstřebali určité podměty pop-artu. Minimálně do roku 1964 byl však Radar často 

vnímán především jako skupina Hudečka, Grosse a Zívra, doplněná množstvím „menších“ 

osobností, jak je patrno i z jedné kritiky: „…osobnosti v Radaru zatím nevyrostly, jádro tvoří 

stále bývalí členové skupiny 42.“
144

 

Počáteční orientace skupiny na městský civilismus se dotkla i Františka Hudečka, 

který se (vedle postupného rozvíjení linií směřujících k podstatně progresivnější tvorbě) od 

konce 50. let obrací k tématice nočních chodců a městské poetiky, ve kterých přechodně a po 

dlouhé odmlce hledá jistotu a návaznost. Pro Hudečka bylo členství v Radaru vlastně 

ideálním startovním impulsem, jelikož mu programově umožnilo navázat tam, kde na konci 

40. let svou tvorbu opustil. Soubor takto orientovaných kreseb vystavil i na první výstavě 

Radaru v roce 1961 v galerii Československého spisovatele
145

. Tito noční chodci a města jsou 

jakýmsi odleskem minulosti a ačkoliv se záhy stáhnou do pozadí, už z jeho tvorby nezmizí. 

Vzhledem k Hudečkově pozdní vzpomínce na Skupinu 42 budou v jeho díle fungovat jako 

melancholická vzpomínka, stále upozorňující na systém, který Hudeček objevil počátkem 40. 

let. 

Autorův příklon k válečným dílům byl dobovou kritikou přijímán pozitivně. 

Hudečkova tvorba z té doby měla již značnou proslulost i oblíbenost a recenzenti se těšili 

z jejího návratu. Jiří Kotalík v souvislosti s tím píše: „Kresby Františka Hudečka po letech 

připomínají citlivou představivost umělce, který dovede vyjádřit světelnou poesii večerního 

města a meditovat o závratných vztazích člověka k vesmíru.“
146

 

Pro Hudečka bylo členství v Radaru dobrou příležitostí, jak se opět veřejně představit 

výtvarnému publiku. Zúčastnil se všech skupinových výstav, tedy už té první v roce 1961 i 

posledního setkání v roce 1971v Galerii umění v Karlových Varech. Je ovšem otázkou, zda 

mělo jeho působení v Radaru nějaký vliv na jeho následnou progresivní orientaci. 

Každopádně se s ní v rámci skupiny začal záhy prezentovat. Na výstavě v Mánesu v roce 

1964 Hudeček nečekaně představuje obě své nové krajní polohy. Na jedné straně „Světlo“ 

z roku 1964, na druhé imaginativní „Les“[14] z roku 1962. Je možné, že si tak vzal k srdci i 

kritiku výstavy v Nové síni z roku 1963, že „ke škodě profilu skupiny…podruhé se již F. 
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Hudeček spokojuje s malými kresebnými náčrty…“
147

 Nyní se tedy rozhodl představit dva 

oleje, kterými se vydal zcela jinými směry než doposud.  

Je zcela zřejmé, že Hudečkova fantaskní malba s Radarem nijak nesouvisí a míjí se 

s jejími zájmy. Základy tohoto směru koneckonců formuje už od konce 50. let.
148

 Co se týká 

Hudečkových konstruktivních tendencí, nabízejí se některé možnosti sblížení. Hudečka jsem 

už ve své práci dával do spojitosti s termínem druhá příroda v rámci vztahu ke Skupině 42 a 

ke skupině Křižovatka. Jakým způsobem se tento termín ale obrací ke skupině Radar? 

Z jistého hlediska vytváří Radar kompromis mezi těmito dvěma skupinami. Zřetelným 

způsobem navazuje na městský civilismus 40. let, civilizační optimismus Radaru je ovšem 

s válečnou a těsně poválečnou dobou neslučitelný. Dobově populární existencialismus ztrácí 

pro členy Radaru na platnosti a jejich tvorba se dostává spíše do kontextu utopických vizí 

technického a sociálního pokroku komunistické společnosti. „Velkoměsto jako produkt 

moderní doby mělo být v představách umělců přirozeným prostředím člověka. Město 

představovalo jakýsi model nastávajícího života“
149

, jehož představa byla samozřejmě 

v souladu s ideologickou vizí světlé budoucnosti. Ta přirozeně spočívala i v nedozírném 

technickém rozvoji, signalizovaném prvními lety do vesmíru. Už pouze příznačný název 

skupiny k něčemu podobnému odkazuje. Jde ale o kompromis alibistický. Snahy Radaru jsou 

znedůvěryhodňovány jedním paradoxem. Ačkoliv se takto obracejí k technickému potenciálu 

a k pokroku, jejich tvorba nejen že ani vzdáleně nepřekračuje tradiční schéma závěsného 

obrazu nebo modelované sochy, ale dokonce je jistou dobu determinována schématem tzv. 

krotkého modernismu spolu s více jak deset let starými výrazovými prostředky Skupiny 42. 

K jistým experimentům ve skupině dochází až od poloviny 60. let v rámci celkové 

liberalizace uměleckého prostředí, často ovšem spíše eklekticky a bez hlubšího zaměření se na 

problematiku.
150

 Skupina Křižovatka a následně třeba Klub konkretistů nebo Syntéza spojili 

víru v pokrok a technologii podstatně komplexněji s důsledně rozvíjenými progresivními 

formami, směřujícími často velice daleko za klasicky pojatý obraz nebo sochu. Hudeček si 

tento rozpor jistě uvědomoval a také jako jeden z prvních dospěl k zásadnímu obratu, který ho 

přiblížil blíže spíše k principům Křižovatky. Jak už jsem ale naznačoval v předchozích 

kapitolách, Hudeček rychle spojil svou konstruktivně orientovanou tvorbu s jistým druhem 

universalismu, pro který je v konečném důsledku civilizační rámec příliš úzký. 
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3.5.2 Tvůrčí kolektiv Index 

 

V roce 1966 vzniká tvůrčí kolektiv Index, jakési volně definované uskupení, 

zformované původně z dvaceti čtyř malířů a sochařů. Kolektiv neměl příliš dlouhou existenci 

a zanikl už v roce 1968. Šlo o typ velmi otevřené organizace, ve které se mísily osobnosti 

několika generací, osobnosti zcela odlišných výtvarných projevů a cílů, z nichž někteří byli 

zároveň i členy jiných spolků. Index měl vágně definovaný, částečně negativně konstruovaný 

výtvarný program. Index „není a nechce být žádným z oněch úzce izolovaných nebo naopak 

široce rozvětvených těles, jakými byly výtvarnické spolky a svazová střediska. Nechce být 

něčím, co vyrůstá z úzce regionální příslušnosti, co je budováno na mocenských a komerčních 

zájmech, co je odvislé od evidenční a schůzovní kázně, co se podřizuje ustalujícím se 

představám, jak snadno zaměňovat vážné hledání a tvůrčí úsilí za cestu ke kariérismu a 

vnitřní korupci.“
151

 Toto až bojovné vymezení se vůči jisté představě o fungování dobové 

umělecké praxe a její korumpovatelnosti ovšem zůstává určitým výkřikem do prázdna. Pod 

tím se neskrývá žádná nabídka alternativy, vyvažuje se pouze obecnými prohlášeními typu, že 

„cílem kolektivu je tvorba, zbavená konvencí a závislosti na úvodníkových heslech, odborné 

inzerci a módní reklamě. Tvorba zbavená didaktických, propagačních a jiných zřetelů. Tvorba 

směřující od reality k volné představivosti, k projevům, které znamenají pokus o výklad a 

básnické vidění světa.“
152

 Pokud bychom nechali mluvit pouze samotné umění, skrývá se za 

Indexem soubor spíše tradičně orientovaných umělců, mezi kterými mírou progrese vynikají 

snad jen František Hudeček a Milan Grygar. Pokud mluví Index o zbavování se konvencí 

(nikoliv jejich prolamování), odmítnutí skupinového fungování, módní reklamy apod., obrací 

svou kritiku pravděpodobně k módě „bezhlavých experimentů“ se západními formami a 

zdůrazňuje tak spíše vnitřní kontinuitu tvorby každého umělce. Jak je patrné z katalogu jejich 

druhé výstavy, experiment akceptují spíše z důvodu potřeby nějak navázat po období 

nuceného útlumu 50. let, ovšem míra novosti musí být vyvážena důležitější hodnotou a tou je 

odpovědnosti umělce sama k sobě.
153

 

Jakousi organizátorskou osobností kolektivu byl historik umění Miloslav Racek, který 

byl autorem katalogů i kurátorem výstav. První výstavy se v roce 1966 v Galerii moderního 

umění v Roudnici nad Labem účastnilo dvanáct malířů a dvanáct sochařů, mezi nimi 

František Hudeček, Milan Grygar, Josef Klimeš, Jan Smetana, Antonín Kulda a další. Druhá 
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výstava byla v roce 1967 uspořádána v Galerii umění v Karlových Varech a následně 

v Galerii výtvarného umění v Chebu. Přibylo šest nových osobností, včetně Jaroslava Šerých. 

Naopak poslední výstavy v pražské Galerii Vincence Kramáře v roce 1968 se účastnilo už jen 

dvacet výtvarníků (mimo jiné bez Františka Hudečka). Tato galerie, v té době již se značnou 

proslulostí, nebyla vybrána náhodně. Její zakladatel František Doležal byl mimo jiné i 

zakládajícím členem Indexu a také další členové Antonín Kulda a Jaroslav Vaculík byli 

zároveň členy výstavní komise této galerie.
154

 Index byl s touto výstavní síní 

spojen podobným vztahem jako Radar s galerií Československého spisovatele a i zde se vedle 

skupinové výstavy odehrály i samostatné přehlídky některých členů. 

František Hudeček vstupuje do Indexu hned v roce 1966 spolu s kolegou ze Skupiny 

42 Janem Smetanou a s kolegou z Radaru Jindřichem Wielgusem. Účastní se ještě druhé 

výstavy v následujícím roce, ovšem katalog poslední výstavy v roce 1968 už Hudečkovo 

jméno neobsahuje. Na první výstavě se Hudeček rozhodl představit obě své nové polohy. 

Obraz „Noční tvary“ z roku 1966 [66] je abstraktní kompozicí plošných organických forem, 

výsledek téměř „Miróovské“ redukce a izolace tvarů, mající svůj původ pravděpodobně někde 

ve „škrobákových“ formách Hudečkova raného období. Vedle toho vystavuje „Světlo V“ ze 

stejného roku, obraz ze série, která hrála důležitou roli v emancipaci geometrického prvku 

v Hudečkově tvorbě. Druhá výstava je u Hudečka už celá v duchu geometrie. Vystavuje zde 

jedno ze svých největších pláten „Protisměry v kruhu“[49] z roku 1966, obraz s potenciálem 

být určitou ikonou českého op-artu, který se dostal i na obálku katalogu. Vedle toho dvě 

drobnější kresby s titulem „Napětí“. 

Hudečkova participace na výstavních aktivitách Indexu byla spíše epizodní záležitostí, 

aniž by ho nějak zásadně ovlivnila. Byla pro něj zejména možností (která u Hudečka vůbec 

nebyla samozřejmá), jak veřejně prezentovat své nejnovější práce i mimo aktivity skupiny 

Radar a bojovat za uznání svého pozdního díla i na jiných frontách. 

 

3.6 Pozice Františka Hudečka na české umělecké scéně 60. let 

 

 František Hudeček je osobnost, které stále není dopřáno být vnímána ve své 

komplexnosti. Za jeho jménem se v povědomí skrývá většinou poměrně úzký fragment jeho 

díla, redukovaný ani ne na deset let tvorby, což je vzhledem k jeho významu poměrně tristní 
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stav. Jak už jsem zmiňoval v úvodu své práce, Hudeček je, a v podstatě vždycky byl, vnímán 

především jako autor nočních chodců a obrazů městských nocturn ze 40. let. Takto byla jeho 

práce zarámována a vložena do kánonu českých dějin umění. Toto období je však 

charakterizováno množstvím drobných kreseb, grafik a nevelkých olejů, Hudeček tak není 

osobností velkých ikonických děl, které by manifestovaly jeho objevy a které by dokázaly 

autoritativně zastoupit jeho jméno. Pokud některá jeho práce takto funguje, je to celý rozsáhlý 

cyklus Nočních chodců, kde jednotlivá díla v rámci cyklu nijak zvlášť nevynikají nad těmi 

dalšími, jsou charakterizovány intimitou, tichou melancholií, spíše se uzavírají před světem, 

než že by na sebe hlasitě upozorňovaly. Proto asi také Jiří Kohoutek ještě v roce 1979 píše, že 

Hudeček je neprávem stále vnímán jako jakýsi „kleinmeister“.
155

 Autor sám se o propagaci 

svého díla nezajímal tolik, jako jiní malíři. Nepsal texty, nevytvářel teorie, nebojoval za 

uznání, povahově byl stejný, jako jeho městská nokturna, introvertní, tichý a romantický. 

Přesto mohl ještě za svého života prohlásit, „že ho z dějin umění už nikdo nevymaže“
156

. 

Přinejmenším od 60. let se dostávají do podvědomí i jeho rané práce ze 30. let, které jsou v té 

době připomenuty na několika důležitých výstavách a v dnešní době jsou stále přirozeněji 

vnímány v kontextu českého meziválečného umění, jak to ukázala i velká souborná výstava 

„Černá slunce“ v Galerii výtvarného umění v Ostravě v roce 2012. Díla jako „Faidros a 

Sokrates čili O kráse“ se dnes těší jisté prestiže v rámci svého kontextu. Zmíněná výstava 

navázala na podobné projekty, rámující užší časový výsek českých dějin umění, na výstavy 

„Roky ve dnech“ z roku 2010 a „Konec avantgardy?“ z roku 2011, kde byl Hudeček, 

vzhledem ke zkoumanému období 40. let, samozřejmě výrazně zastoupený. Těmto výstavám 

na začátku 90. let předcházel projekt „Ohniska znovuzrození“, kde se Hudečkovo jméno 

neobjevilo. Rád bych se ale nyní zaměřil na to, jak byla Hudečkova aktuální tvorba vnímána 

během 60. let. 

 Pro Františka Hudečka byla 60. léta na poli institucionálních úspěchů relativně šťastné 

období. Jeho účast na všemožných skupinových výstavách prudce vzrostla, dočkal se i čtyř 

samostatných přehlídek, významná kulturní periodika přetiskla několik textů s jeho 

myšlenkami a vzpomínkami a vyšla i na dlouhou dobu jediná monografie, zabývající se 

komplexně jeho dílem.
157

 Ovšem zdá se, že tyto projekty spíše balancovaly, případně 

institucionálně zhodnocovaly jeho dosavadní tvorbu, než že by byly podníceny úspěchem 

jeho nejnovějších prací. Když Hudeček poprvé veřejně manifestoval svůj návrat ke skupinové 
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tématice na první výstavě skupiny Radar ve Výstavní síni Československého spisovatele 

v roce 1961, mimo jiné i noční chodce, přijímali to recenzenti velmi pozitivně. Toto téma 

bylo už na počátku 60. let chápáno jakýsi ekvivalent Hudečkovy tvorby, jehož návrat 

znamenal i návrat samotného autora z ústraní. Eva Petrová píše o situaci 50. let, že František 

Hudeček se sice na veřejnosti od roku 1948 neukázal, „byl však znám jako autor nočního 

chodce“.
158

 Ještě v roce 1967 píše v kritice na vystoupení Radaru v síni Mánes Libuše 

Brožková, že všichni vzpomínáme „zejména na výstavu v roce 1961 v Československém 

spisovateli, na níž byl patrný Hudečkův návrat k těm polohám jeho umění, které představuje 

seriál Nočních chodců“.
159

 Stejným způsobem se prezentoval ještě na výstavách Radaru 

v roce 1963. V tom roce se odkaz Skupiny 42 zároveň připomněl první retrospektivou s 

názvem „Skupina 42, retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií z let 1938-

1949“, která proběhla nejprve v pražském Mánesu a následně v Domě pánů z Kunštátu v 

Brně. Možná i na základě této výstavy, ještě než Hudeček stihl představit své nové práce, 

jednalo se o udělení titulu Národní umělec jak pro Hudečka, tak pro jeho kolegy Františka 

Grosse a Ladislava Zívra. Údajně toto jmenování překazila zásadní výstava skupiny Radar 

v Mánesu v roce 1964, kde se Hudeček i několik dalších členů skupiny prvně prezentovali 

novou, experimentálně laděnou tvorbou. Tato výstava ale byla kritizována poslancem 

národního shromáždění ČSSR a tehdejším tajemníkem ÚV KSČ Vladimírem Kouckým a 

z titulů nakonec nebylo nic.
160

 Na zbylých přehlídkách Radaru Hudeček vystavoval zejména 

svou geometrickou tvorbu, ovšem bez výraznějších ohlasů. Podobným způsobem se 

představil i na dvou výstavách kolektivu Index v roce 1966 a 1967, na kterých opět 

dominovala jeho konstruktivní linie. Soudobá kritika mu pozici zásadního představitele 

českého op-artu ale nepřiřkla. Stejně tak byl Hudeček opomíjen skupinou Křižovatka nebo 

Klubem konkretistů, se kterými měl jistě mnohé styčné body. 

I když byl Hudeček zařazen na několika zásadních výstavách 60. let, plní zde často 

roli historickou. V roce 1964 proběhla v Alšově jihočeské galerii již připomínaná výstava 

„Imaginativní malířství 1930–1950“, která zařadila Hudečkovu starší tvorbu do proudu 

imaginativní malby a ozřejmila tak i jeho současné postsurrealistické směřování. O rok 

později Eva Petrová autora zařadila do koncepce své výstavy „Historie a přítomnost montáže, 

objektů, asambláže a materiálového umění“ v Galerii Václava Špály, kde je po boku Grosse a 

Zívra zmiňován pro své předválečné experimenty. Objevily se zde fotografie jejich starých 
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nedochovaných objektů a ojedinělé nové experimenty. Příznačně přehlédnut byl Hudeček na 

rozsáhlé výstavě „Aktuální tendence českého umění“ při příležitost IX. Mezinárodního 

kongresu AICA v Praze. Tato přehlídka se odehrávala v několika objektech, přičemž autoři 

konstruktivních tendencí byli zastoupeni v Galerii Václava Špály, kde se ovšem Hudečkovo 

jméno neobjevilo a bylo zařazeno do expozice v Mánesu vedle bývalých členů Skupiny 42 a 

bývalých surrealistů (ačkoliv zde vystavil možná stěžejní dílo českého op-artu „Protisměry 

v kruhu“ z roku 1966). Ukazuje to, nakolik živé bylo Hudečkovo jméno zejména díky 

minulosti. Na další rozsáhlé výstavě „50 let československého malířství 1918-1968“, která 

proběhla v roce 1968 v Národní galerii v Praze se objevily pouze Hudečkovy práce ze 30. a 

40. let. 

Hudeček se v druhé polovině 60. letech dočkal čtyř samostatných výstav. Tuto sérii 

zahájila přehlídka s názvem „Neznámý František Hudeček“, která se konala v průběhu roku 

1965 v Galerii Vincence Kramáře. Postarala se o ní Eva Petrová, která se stala 

z dlouhodobého hlediska významnou propagátorkou Hudečkovy tvorby. Byla jednou z mála, 

která dokázala už takto záhy plně zhodnotit charakter jeho pozdního dualitního projevu a 

jejich vztahu k celku jako dialektické jednoty, kdy „teze i antiteze je již vyřčena“
161

. V roce 

1967 následuje výstava kreseb z majetku Středočeské galerie v Muzeu v Kolíně a o rok 

později společná výstava s kolegou z Radaru Otto Sukupem v „domácí“ galerii skupiny 

Radar, v Československém spisovateli. V kritikách se často stále monotónně objevují 

připomínky nočního chodce, jenž se v jeho díle průběžně dále zjevuje vedle poměrně 

neutrálníhě konstatované přítomnosti konstruktivních i imaginativních obrazů. 60. léta se 

spolu s jeho aktivní účastí na umělecké scéně symbolicky uzavírají samostatnou výstavou 

v Galerii Václava Špály, po které Hudečkova osobnost opět mizí v ústraní za nastupující 

normalizace. 

 

 

 

 

4 Závěr 

 

                                                           
161

 PETROVÁ 2009, 22. 



59 
 

 Na počátku 60. let vstoupil František Hudeček opět aktivně na českou uměleckou 

scénu, v tu dobu známý především jako bývalý člen Skupiny 42 a autor legendárního nočního 

chodce, který se už v té době těšil široké oblibě. Stalo se tak po více jak deseti letech tvůrčího 

odmlčení, během kterého se věnoval grafikám s realistickými krajinami, návrhům známek a 

drobným agitačním pracím. Cestu zpět do výstavních síní mu usnadnilo prostředí mladých 

výtvarníků sdružených ve skupině Radar, kam Hudeček v roce 1960, po iniciativě svého 

přítele Františka Grosse, vstupuje. Následující rok se účastní první skupinové výstavy 

v Galerii Československého spisovatele, kde se k radosti mnohých kritiků opět objevuje 

slavný noční chodec. Hudeček se pokusil navázat tam, kde v roce 1948 svou tvorbu opustil, a 

ve skupině Radar v tom našel ideálního partnera, který programově navazoval na podněty, 

které Skupina 42 ve 40. letech nabídla. Hudeček se účastnil všech výstav skupiny až do jejího 

zániku v roce 1971. Je ovšem pravděpodobné, že postupem času začal cítit z tohoto svazku 

jisté rozčarování, které dával zřetelně najevo i František Gross a Ladislav Zívr, který dokonce 

skupinu opustil. Všichni museli nakonec pocítit, že v této skupině se neodehrálo něco tak 

jedinečného, co kdysi ve Skupině 42, trojice starších umělců většinu svých kolegů umělecky 

převyšovala. Hudeček vedle toho využil možnosti vystavovat s Tvůrčím kolektivem Index, 

velmi volným seskupením umělců nejrůznějšího zaměření i generační příslušnosti. Účastnil se 

však pouze prvních dvou výstav v roce 1966 a 1967, třetí a poslední výstava kolektivu 

v následujícím roce už proběhla bez jeho jména. I když byl vedle těchto aktivit zařazován i na 

některé významné výstavní projekty té doby a v druhé půlce 60. let mu byly připraveny čtyři 

samostatné výstavy, výrazné ohlasy jeho nové práce nevzbudily a Hudeček tak přese všechno 

zůstával v 60. letech spíše v pozadí hlavního dění. 

 Během první poloviny 60. let se plně zformuje Hudečkův nový výraz, vyznačující se 

snahou o aktuálnost a vazbu na dobové proudy. Vytváří svébytný celek často zcela nových 

forem, které by do jisté míry mohly samostatně obstát pouze v logice tvorby 60. let. Přesto ale 

nejde o uzavřený blok, prostřednictvím kterého by se autor zcela odstřihl od minulosti, ale 

naopak, vyznačuje se překvapivě bohatými vazbami k starším dílům. Tyto vazby ale prošly 

natolik důkladnou transformací, že se ne vždy jeví jako zřejmé a je potřeba od nových děl 

tento vztah hledat a nově konstruovat. Autorovy práce ze 60. let nepostrádají širokou 

výrazovou diverzitu, jak ji známe z let 40. a je tudíž složité ji jasně zarámovat. Lze ovšem 

jasně vyčlenit dvě linie, které byly na poli dobové teorie značně nesmiřitelné. Tou první je 

biomorfní styl, začleňující se do proudu dobového imaginativního a postsurrealistického 

umění, druhá souvisí s tzv. konstruktivními tendencemi, op-artem a geometrickou abstrakcí. 

Tato Hudečkova dvojkolejnost byla dobově spíše konstatovaná než vytýkaná, pokud ovšem 
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vůbec stála teoretikům a umělcům za reflexi. Jeho pozdní tvorba celá 60. léta trpěla, navzdory 

svému potenciálu, nedostatkem zájmu ze strany relevantních osobností.  

 Hudečkovy pozdní práce se mohou zdát být až příliš odstřižené od jeho starších 

projevů, stále však vychází z čehosi, co můžeme nazvat vnitřní logikou jeho díla, stále jsou 

zakořeněné v jeho celkové struktuře. V 60. letech jsou jim pouze konstituovány nové rámce, 

v rámci kterých dochází k jejich transformaci. V tomto vidím Hudečkovu pozdní tvorbu jako 

úspěšnou. Na jednu stranu můžeme vnímat některé práce (zejména ty konstruktivně 

orientované) jako ostrovy, jasně orámované pouze problematikou 60. let, na druhou stranu ale 

záhy zjistíme, že u Hudečka nikdy nedocházelo k povrchnímu, jednorázovému přejímání 

aktuálních forem a poměrně snadno můžeme konstruovat jejich pohyb hluboko do minulosti 

autorovy práce. Z tohoto pohledu lze říci, že Hudeček v 60. letech prožívá jeden ze svých 

vrcholů. Aniž by se zcela zbavil principů své dosavadní tvorby, dokázal přesto nalézt zcela 

moderní, progresivní výraz. Je proto také sporné vnímat tyto práce jako důsledek jednoho 

kauzálního pohybu vpřed, díla se spíše náhle zjevují vždy v průsečíku nejrůznějších vztahů, 

na uzlech pomyslné sítě, která se od díla rozbíhá do všech stran. Proto také například op-

artová díla nemůžeme vidět pouze v kontextu západního op-artu, ale zároveň v kontextu 

specifického rysu české geometrické abstrakce, která často latentně (a někdy zcela zjevně) 

spěla k určité metaforičnosti. Musíme je vidět v kontextu toho, jak byl op-art v českém umění 

reflektován, do jaké míry byl ztotožňován s širším proudem kinetického umění, které, jak 

jsem ukázal, také mohlo mít v jistých svých projevech na Hudečka vliv. A v neposlední řadě 

je musíme vidět v kontextu samotné Hudečkovy tvorby, která je základním transformačním 

východiskem všech těchto proudů. 

 Hudečkova imaginativní tvorba je pravděpodobně názorněji svázána s principy, které 

autor v minulosti v některých svých projevech sledoval. Zřetelně se ozývá zejména 

surrealismus, který zcela dominantně ovládal autorovu tvorbu 30. let. Odtud se přímo přenáší 

struktury, které Hudeček v té době experimentálně objevoval a se kterými mohl nyní volně 

nakládat jako s hotovými formami. Jedná se zejména o frotáže, škrobákové struktury a možná 

i o zdrobnělé prvky Hudečkova plastického stylu z úplného počátku 30. let. Autor se vrací i k 

dávnému inspiračnímu zdroji, který ho k mnohým experimentům podnítil, a tím byl příklad 

Maxe Ernsta, který nyní v některých dílech novým způsobem rezonuje. Stejně jako Ernst i 

Hudeček využívá na základě experimentu vzniklé struktury k vytváření fantaskních krajin. 

Surrealismus se z těchto děl už vytratil, stále zde ale po něm zůstává stopa fantaskna a 

přeludných vizí.  
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 Kolem těchto dvou linií ale stále krouží množství děl, zejména kreseb, které neustále 

zpřítomňují principy, díky kterým nemusel být Hudeček jako autor nikdy „znovuobjevován“ a 

které mu zachovaly popularitu. Vycházejí ze specifické poetiky, kterou Hudeček objevil ve 

40. letech a kterou nikdy zcela neopustil. Jeho noční chodci se stali neměnnou konstantou 

v rámci celého jeho díla. Symbolicky autorovi stále připomínají jeho mystický zážitek 

z mládí, kdy se nechal extaticky pohltit magičností noční aleje. Tento zážitek byl povýšen na 

zdroj Hudečkovy poetiky, která se stále znovu ozývá s každým novým nočním chodcem. Tak 

se Hudeček a jeho chodec stávají jedním ve zpřítomnění oné chvíle. 

 Snaha proniknout tajemstvím jedinečného okamžiku ale přesto v pozdním díle 

ustupuje. Hudeček opouští úzce zaměřenou poetiku svých nocturn a městského prostředí a 

pokouší se uchopit univerzálnější téma. Snaha o reflexi základních procesů v přírodě i 

v kosmu, hledání univerzálního řádu, to vše se odráží na polaritě jeho geometrické i biomorfní 

linie, které v podobě přísného řádu i bohaté diverzity postupně směřují k metodickému a 

racionálnějšímu pronikání do sfér, ke kterým se jeho noční chodec obracel jen pocitově.  
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