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ŪVOD

vlevo:

Výstava Hračky, 1987, Kurt Gebauer: Stojka

Výtvarné umění nebývá s hrou a humorem spojováno často. Krása,
dokonalost a vznešenost, které se výtvarným dílům tradičně přisuzují, nenechávají zdánlivě pro hravost a humor žádný prostor.
Změny, které nastaly s nástupem moderny a které společně s posunem paradigmatu ve společenských vědách v sedmdesátých a osmdesátých letech reﬂ ektovala postmoderna, však hovoří o opaku.
Během dvacátého století začal být teoretiky postupně přijímán
fakt, že celá kultura pochází ze hry, z činností, které člověku
samy o sobě přinášejí potěšení. Podobně začal být také vnímán
hlubší význam humoru, zejména jeho výchozí podoby, absurdity.
Absurdní humor je typický pro existenciálně orientované tendence, jako je dadaismus, existencialismus či alternativní kultura totalit. Nese v sobě hluboké obsahy a zároveň pomáhá uvolnit
napětí v náročné situaci.
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V Galerii H, jak už název publikace napovídá, se humor i hra
vyskytovaly vrchovatě. Už tím, že se jednalo o neoﬁciální soukromý
výstavní prostor v době normalizace v socialistickém Československu, vznikalo mnoho paradoxních situací. Galerii provozovali
bratři Jiří a Zdenek Hůlovi ve vlastním domě a stodole v Kostelci
nad Černými lesy. Mezi lety 1983 až 1989 zde uspořádali
41 výstav a výtvarných akcí, přesto se však o žádnou galerii
nikdy nejednalo, jinak by byla okamžitě oﬁ ciálně uzavřena.
Na výstavy u Hůlů přijíždělo mnoho návštěvníků, svá díla zde
vystavovali známí umělci, i když galerie nebyla oﬁ ciálně propagována. Ve městě se občas děly zvláštní věci, na poštu v Kostelci
chodily podivné zásilky, tu obálka z Japonska zcela polepená
známkami, jindy stovky identických korespondenčních lístků
s pokaždé jinak nakreslenou čárou na zadní straně, pak zase
samé obálky velikosti A2. Bratři Hůlové a další spolupracovníci
vydávali a rozesílali pozvánky, vymýšleli zadání k účasti na
výstavách, vedli dokumentaci, přijímali a vraceli díla a pořádali
vernisáže, na které přicházely až tři stovky lidí. A to vše jen
díky tomu, že všechny bavilo hrát společně hru na Galerii H.
Způsob, jakým jsme v knize postupovali, představuje Galerii H
spíše z hlediska jejího morálního potenciálu než čistě
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kunsthistoricky. Přinášíme přehled činnosti galerie, ukazujeme
zde však zároveň i komplikovanou situaci osobních vztahů a podmínek v československé výtvarné kultuře osmdesátých let a těsně
po roce 1989. Na problematiku hledíme skrze archiv galerie
a očima pamětníků, s nimiž jsme vedli rozhovory. Na základě
jejich vyprávění se lze lépe vžít do nepřehledné situace totalitního státního zřízení, kterou provázela absurdita, pokroucené
mezilidské vztahy, ale také pospolitost, přátelství a nadšení
pro nezávislou činnost. Radost, která odděluje profesionální
činnosti od zálib, je typická pro aktivity alternativních společenství a je právě příznakem hry.

Setkání-vesmír, 1987

Velká kresba, 1984,
zleva: Čestmír Kafka, Ivan Kafka,
Josef Hampl, Rudolf Němec

Jiří Beránek při práci na realizaci v Galerii H, 1983

My jsme si z orální historie vzali především etický přístup
k pamětníkům, metodu vedení rozhovorů a některé interpretační

postupy. Základem orální historie je záznam životopisného vyprávění, na které teprve posléze navazuje reﬂ exe tematických
otázek. My jsme nezaznamenávali celé životní příběhy, soustřeďovali jsme se jen na téma Galerie H. U některých narátorů však
byla galerie natolik provázaná s jejich životem, že se naše rozhovory životopisnému vyprávění blížily. Metoda orální historie
přináší určitý subjektivní aspekt jak ze strany osobních názorů
a vzpomínek pamětníka, tak z hlediska badatelovy interpretace.
Osobní vzpomínky a úvahy přímých svědků o dřívějších událostech
jsou však nesmírně cenné, protože ukazují, jak lidé uvažují o minulosti a jak vznikají dějiny. Díky vhledu do širšího kontextu
a jeho analýze se ukazuje, jak jsou jednotlivá fakta chápána
a proč. V našem případě je například důležité si uvědomit, jak
jsou vzpomínky na osmdesátá léta ovlivněny změnami v životech
pamětníků a ve společnosti, které se od té doby odehrály. Porozumění významům, které jsou přikládány minulosti, je zásadní pro
pochopení současnosti. Tvůrci propagandy se například nerozpakují vykládat konkrétní dějepisná fakta zcela opačně, protože
výklad minulosti je velmi účinný nástroj manipulace.
Dnes je proto přístupům, které jsou založeny na analýze vyprávění, ve společenských vědách přiznávána stále větší
důležitost.
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Téma humoru a hry tak prolíná celou knihou: od vnímání základu
celé kultury a pohledu na život, přes podstatu Galerie H a reakce
na problémy doby, až po úvahy o moderní a současné výtvarné
tvorbě. Východiskem našeho bádání je ﬁ lozoﬁ cký pohled na podstatu humoru, hry a výtvarného umění.
Při práci na knize jsme vycházeli také z metod orální historie.
Orální historie je obor, který se zaměřuje na minulost popsanou
slovy pamětníků, v centru pozornosti je rozhovor a osobní hledisko vyprávějícího, jeho životní příběh. Práci s rozhovory však
vždy doprovází studium pramenů.

Děkuji všem, kteří se na této knize podíleli:
Jaroslavu Bláhovi, Zdenku Hůlovi, Jiřímu Hůlovi a Archivu
výtvarného umění a Miroslavu Vaňkovi a Lence Krátké z Centra
orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Velký dík patří všem, kteří mi ochotně poskytli rozhovory
a kteří se posléze podíleli na věcných korekturách textu:
Jiřímu Hůlovi, Zdenku Hůlovi, Olze Hůlové, Josefu Volvovičovi,
Pavlu Mühlbauerovi, Jindřichu Růžičkovi, Antonínu Petruželkovi,
Jaroslavu Novákovi, Kurtu Gebauerovi a Aleši Lamrovi.
Děkuji také své rodině a přátelům za podporu.
V textu citujeme rozhovory vedené s osobnostmi, jež měly
ke galerii blízký vztah. Oslovili jsme nejužší okruh
spolupracovníků, kteří se podíleli na fungování galerie, umělce,
kteří zde vystavovali, a také návštěvníky. Rozhovory jsou
z důvodu lepší srozumitelnosti jazykově upraveny. Citace jsou
označeny iniciálami:
Aleš Lamr (AL)
Antonín Petruželka (AP)
Jaroslav Novák (JN)
Jindřich Růžička (JR)
Jiří Hůla (JH)
Josef Volvovič (JV)
Kurt Gebauer (KG)
Olga Hůlová (OH)
Pavel Mühlbauer (PM)
Zdenek Hůla (ZH)

KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ
GALERIE H

Nedlouho po svém založení v roce 1983 se Galerie H stala významným centrem alternativní kultury, ostrůvkem svobody, kde
se mohli setkávat lidé z různých oborů a volně konfrontovat své
názory. Přispěl k tomu nedostatek podobných míst, přátelská atmosféra, zajímavý program, otevřenost a výhodná poloha Kostelce
nad Černými lesy nedaleko od Prahy a zároveň „v závětří“ hlavního
zájmu režimu. I přes apolitické zaměření byla však zdejší činnost
vnímaná jako politický protest.
Galerie byla mezi podobnými alternativními místy výjimečná svou
stálostí a jasným směřováním, které se vyznačovalo koncepčním
uvažováním a vzájemným konfrontováním různých cest i oborů mimo
výtvarné umění. Galerie H se snažila ve všech směrech chovat jako
profesionální instituce, přestože byla ﬁ nancována pouze z vlastních zdrojů. Provoz byl umožněn jen díky obrovské energii a víře
ve smysl činnosti. Vůdčí osobností byl Jiří Hůla (*1944), který
vystudoval matematiku a tělesnou výchovu v Olomouci, zajímal
se o umění, psal poezii, později teoretické texty a vytvářel
vlastní výtvarné práce. Druhým zakladatelem byl malíř a sochař
Zdenek Hůla (*1948), který v galerii zastával především výtvarné
hledisko. Díky Zdenkovi galerie snadněji navázala kontakty s výtvarnou scénou. Nejbližším spolupracovníkem galerie byl ﬁ lozof
a matematik Josef Volvovič (*1951). Na činnosti galerie se významně podíleli také malíř Pavel Mühlbauer (*1949), malíř a graﬁ k
Vladimír Gebauer (*1949), malíř a ﬁ lmový dokumentarista Milan
Maryška (*1943), režisér a fotograf Dobroslav Zborník (*1946)
a další. K publicitě galerii napomohli zejména novinář Pavel
Kácha (*1947), historička umění Marcela Pánková (*1939) a publicista Michael Třeštík (*1947).
Během šesti let fungování se zde postupně ustavily určité typy
činností, jejichž témata vycházela z debat s návštěvníky a vystavujícími. Pořádaly se zde výstavy se společným zadáním,
které měly konfrontační charakter a kam byla díla vybírána jen
na základě splnění zadaného kritéria. Mezi ně se řadí například
Barevná socha nebo Krabičky. Dále to byly mezioborové výstavy
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a dalších oborů – vědy, literatury, ﬁ lozoﬁ e; prostupování soukromého a veřejného, vysokého a nízkého, site speciﬁ c aktivity
a zkoumání a narušování hranic mezi uměním a životem. Často se
zde objevovaly nové výtvarné tendence, například konceptuální
umění, umění akce, mailart či procesuální umění. Galerie reﬂ ektovala také lokální aspekty, snažila se oživit tradici kostelecké
keramiky, zabránila demolici místního barokního špitálu, významné kulturní památky, a v areálu kostela sv. Jana Křtitele vytvořila malé lapidárium kamenických prací z červeného nučického
pískovce.
Kostelecká galerie nefungovala jako běžná instituce
s pravidelnou otevírací dobou, většina návštěvníků přicházela
jen na vernisáže, které se odehrávaly převážně v sobotu a měly
charakter jednodenní slavnosti. Kromě prezentace děl zde hrálo
výraznou roli vzájemné setkávání, jež pomáhalo překonat existenciální pocity odcizení a bezvýchodnou atmosféru osmdesátých let.
Nonkonformní lidé, kteří byli často tlačeni na okraj společnosti
a uzavírali se do ústraní, oceňovali možnost vytvoření náhradního referenčního prostoru. Návštěvníci byli nejčastěji
umělci a jejich rodiny, ale i další lidé z okruhu přátel, který
se postupně vytvářel kolem Galerie H. Doba, speciﬁ cký prostor
a neotřele uvažující osobnosti daly vzniknout z dnešního pohledu
zcela aktuální platformě pro dialog a uměleckou konfrontaci.

Zřejmě díky otevřenému přístupu se ve zdejším programu odráželo
dění, které bylo ve výtvarném umění aktuální i mimo uzavřené
hranice Československa. To se projevovalo zejména v trendech,
jako je interdisciplinarita – propojování výtvarného umění

Díky zaměření na konfrontační výstavy a nebývalé otevřenosti
se v Galerii H podařilo prolomit generační a lokální bariéry,
které byly jinak v podobných společenstvích pro tehdejší dobu
typické. Vystavovala zde zřejmě nejširší škála výtvarníků ze
všech alternativních soukromých výstavních prostor té doby.
Objevovaly se zde práce již zavedených umělců známých ze šedesátých let (Václav Boštík, Věra a Vladimír Janouškovi, Olga
Karlíková, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina, Daisy a Jiří
Mrázkovi, Adriena Šimotová, Olbram Zoubek), nejvíce zastoupená
byla střední generace narozená ve čtyřicátých letech, nebo na
konci let třicátých (Pavla Aubrechtová, Jiří Beránek, Marie Blabolilová, Kurt Gebauer, Vladimír Gebauer, Josef Hampl, Magdalena
Jetelová, Svatopluk Klimeš, Anežka a Miroslav Kovalovi, Aleš
Lamr, Zdenka a Miloslav Marschalovi, Milan Maryška, Milan Maur,
Pavel Mühlbauer, Karel Nepraš, Jiří Růžička, Jan Steklík, Pavel
Rudolf, Ilja Sainer, Jiří Valoch, Václav Vokolek, Jiří Žlebek).
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Velikonoce, 1985
Setkání-vesmír, 1987, zleva: Jiří Mrázek,
Adriena Šimotová, Zdenek Hůla, Milan Kozelka

Zahájení výstavy Realizace '83
(Jiří Beránek: Dvůr), 1983
Realizace '85, 1985, zleva: Vladimír Gebauer,
Pavla Aubrechtová, Hana Hůlová,
Libuše Gebauerová

doprovázené přednáškami, např. Setkání-vesmír nebo Čtyřverší.
Dalším tématem bylo koncepční zpracování prostoru galerie. Samostatnou výstavu zde mohli uspořádat jen umělci, kteří vytvořili
dílo na pomezí umění a designu přímo pro galerii.

Vystavovali zde i představitelé nejmladší generace, kteří
opouštěli výtvarné školy koncem sedmdesátých a během osmdesátých let (Michal Cihlář, Jiří David, Vladimír Kokolia, František
Skála, Čestmír Suška, Margita Titlová, Petr Veselý), své zástupce
tu měli rovněž umělci ze Slovenska (Juraj Bartusz, Klára a Milan
Bočkayovi, Marian Huba, Juraj Meliš, Svätozár Mydlo, Igor Kalný,
Rudolf Sikora, Dezider Tóth).
Galerii navštěvovalo několik uměleckých teoretiků, žádný z nich
se však nepodílel na jejím řízení. Blízko ke Kostelci měli například Marcela Pánková, Milena Slavická a Ivo Janoušek. Alespoň
jednou sem přijeli také manželé Jiří a Jana Ševčíkovi, Roman
Prahl či Jindřich Chalupecký. Galerii dále navštěvovali například astronom Jiří Grygar, ﬁ lozof Jiří Fiala, básníci Josef
Hiršal a Bohumila Grögerová nebo básník a bohemista Antonín
Petruželka.
Po roce 1989 se charakter galerie proměnil. I v nových podmínkách přetrvala potřeba nezávislého prostoru, názory na jeho
podobu se však v představách původních zakladatelů rozešly.
Zdenek Hůla se přestěhoval do dolního domu – bývalé stodoly –
a od roku 1995 zde s Josefem Volvovičem pořádá každoroční tematická setkání a výstavu pod hlavičkou Ateliér GH (Guttenberg1
– Hůla). Cílem je umělecká konfrontace, otevření prostoru všem
zájemcům a setkávání s přáteli. Jiří Hůla se plně věnuje práci na
Archivu výtvarného umění, který založil v roce 19842 a kde jsou
shromážděné dokumenty o českém a slovenském umění. Archiv provozuje veřejnou knihovnu v Centru současného umění DOX a obsáhlou
internetovou databázi abArt 3. Archiv nadále pokračuje v původní
ﬁ lozoﬁ i galerie, je nevýběrový a všestranně otevřený a nabízí
přístup k informacím, jejichž uspořádání nepodléhá komerčním ani
mocenským vlivům.

1 Guttenbergová se jmenovala matka Jiřího a Zdenka Hůly za svobodna
2 Tehdy pod názvem Studijní archiv Galerie H
3 artarchiv.cz/abart
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Záznam o činnosti, 1984, Milan Grygar, demonstrace vzniku akustické kresby
(slepička, ozubené kolečko 1 a 2, štětec, tuš, vlček)
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ZALOŽENÍ
GALERIE H
SITUACE V KULTUŘE V OBDOBÍ NORMALIZACE
Čas pro Galerii H začal nazrávat na konci sedmdesátých let. Pro tehdejší
kulturu byl stále zásadním zlomem srpen 1968 a následná normalizace:
„V sedmdesátých letech spousta lidí reagovala na šedesátý devátý rok a na
zklamání z naděje, která byla a propadla se, tak, že se uzavírali do sebe. Byl
častý negativistický přístup, který se projevoval třeba v opíjení se a kašlání na
všechno a trochu v duševním zhrubnutí a starání se jen o sebe – třeba ve čtení
předchozí dvojlist: Jiří Beránek a Jiří Hůla při práci na realizaci v Galerii H, 1983
vlevo: Půdorys galerie s vyznačením jednotlivých děl, rukopisný katalog k výstavě Velikonoce, 1985

si pro sebe. A bezcílnosti… já jsem kolem sebe neměl příliš tvůrčích impulzů,
protože většina kamarádů byla podobná.“ (JV)
Invaze vojsk Varšavské smlouvy a změny, které následovaly, silně poznamenaly celou společnost. Generaci umělců narozených ve čtyřicátých letech,
která byla v Galerii H nejvíce zastoupená, zasáhl nástup normalizace obzvlášť
bolestivě v době, kdy dokončovali vysokou školu a hledali si uplatnění. Mnoho
výtvarníků bylo nuceno hledat zaměstnání v jiném oboru, protože jejich tvorba
a názory byly pro státní orgány nepřijatelné. Stát se snažil převzít kontrolu nad
veškerým děním, provozování neschválených veřejných aktivit bylo ilegální.
Atmosféra sedmdesátých let byla depresivní, lidé byli ochromeni strachem
a často izolovaní: „Celá řada mých generačních vrstevníků buď emigrovala, nebo
nějakým způsobem skoro vymizeli, takže z nás byli takoví osamělci…“ (KG)
Situace se však postupně zlepšovala, normalizační režim, který budil hrůzu
a respekt, se začal po čase vyčerpávat, obavy a pocit absolutní bezmoci
částečně polevily: „Už konec sedmdesátých let a začátek osmdesátých let
byly docela zajímavé, už se to lámalo z bezčasí a deprese raných sedmdesátých let. Po sedmdesátém druhém, kdy to bylo docela husté, se najednou
přece jenom něco začalo dít. Lidi přestali mít pocit ochromení a naprosté
devastace a začali se scházet, navštěvovali jsme se, jezdilo se do Brna,
do Bratislavy, do Olomouce a zase Olomoučáci, Slováci jezdili do Prahy…
A v oblastech se sem tam objevovaly zajímavé výstavy a akce, Chmelnice,
v osmdesátých letech Malostranské dvorky, výstavy v ateliérech a tak různě.
Atmosféra se už velmi zlepšovala, byla tu touha po komunikaci. To, co bylo
přerušené, se najednou začalo objevovat. A lidi měli docela chuť něco dělat.
Ne že by to bylo už všechno v pořádku, to zdaleka nebylo, ale najednou se
objevil prostor a optimismus, že se dá něco dělat a že se člověk nemá nechat
paralyzovat.“ (ZH)
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s realizacemi devíti umělců. Výtvarníci, kteří se podíleli na přestavbě, pak měli

Od roku 1974, kdy se Jiří Hůla po osmi letech vrátil z Ostravy, rozvíjeli

možnost zde uspořádat autorskou výstavu. „Když samostatná výstava, tak

společně s bratrem v Kostelci aktivity, jež byly zárodkem budoucí činnosti

tomu, kdo se bude podílet na vytváření prostoru. Tím pádem i setkání, protože

galerie. Zdenek dokončil v roce 1972 pražskou Akademii, kde byl v ateliéru

to už je taky setkání, když někdo vstoupí do prostoru a tam zanechá svoji

malby u profesora Karla Součka. Jiří se zajímal o současné umění a konkrétní

stopu, která má nějakou hodnotu, a ta zase formuje další potkávání.“ (ZH)
Vnitřní části původní stodoly postupně organicky vyrůstaly bez použití

poezii, kterou také psal. Ani jeden z bratrů v té době nevykonával práci ve
svém oboru, a tak se realizovali alespoň ve volném čase. Věnovali se na-

stavebních plánů. Výsledná podoba domu se vyvíjela podle potřeb galerie

příklad experimentům na pomezí jazyka a výtvarného umění. Často také do

a požadavků na funkčnost. Úvahy o přestavbě byly blízké spíše sochařství

Kostelce zvali přátele, kteří vzpomínají na zapálené debaty a příjemná setkání,

než architektuře: „My jsme vždycky vnímali ten prostor docela volně jako

například u příležitosti každoročního pálení kořalky. Žili zde s rodiči, později

nějakou prostorovou, hmotovou a materiálovou hodnotu, která tady je. Ka-

i s manželkami a dětmi ve velkém domě na náměstí. K domu patřily poměrně

meny, omítky, dřevo.“ (ZH) Zdenek Hůla takto například popsal, jak probíhala

rozsáhlé, v té době z většiny nevyužité prostory: stodola, dvůr a zahrada.

domluva na první realizaci: „Jiří Beránek nedělal žádný návrh, do jeho práce

Hlavně bývalá hospodářská budova vybízela k dalšímu využití, Zdenek tam

jsme mu nemluvili, jediné, co jsem mu řekl, se týkalo přechodu mezi žulovou

tehdy měl vestavěný jen malířský ateliér. A tak bratry napadlo, že by se celé

dlažbou, žulovým soklem a jeho dubovou podlahou. Je to tady vidět, dvě du-

místo mohlo zasvětit výtvarnému umění. Založení galerie bylo v té chvíli podle

bové fošny jsou přetažené přes sokl. Tak jsem mu řekl: ‚Jirko, nedělej to tam,

nich jen dalším logickým krokem v tom, čemu se věnovali už delší dobu.

to bude vypadat, že jsou to taková prkýnečka, protože tam není cítit hmota.‘

Zpětně nelze přesně určit konkrétní datum vzniku galerie: „Moment

No tak další už tak nedělal.“ (ZH)
Hned v následujícím roce po tesařském vstupu Jiřího Beránka zde vznikly

založení, ono je to těžké. Galerie, to byl spíš pojem, nějaké rozhodnutí nebo
stav mysli, že galerie byla. Že by byla založená, tak asi jsme si to někdy řekli,

tři nové realizace: betonová linie v průjezdu stodoly od Olgy Karlíkové, Pavel

ale přesně to nevím. Ale žádný akt založení moc proběhnout nemohl, protože

Rudolf vytvořil logo galerie a umělecký kovář Josef Krupka dekorativní mříž

oﬁciálně to nikdy neexistovalo a v podstatě neexistuje. Je to takový virtuální

pro zahradní branku. Příští realizací byly práce Kurta Gebauera a Vladimíra

svět. My jsme začali říkat Galerie H, tak najednou ze stodoly a ze dvora byla

Gebauera (jejichž shoda jmen je čistě náhodná). Vladimír Gebauer vytvořil

Galerie H. Označením se věci můžou proměnit.“ (ZH)

výplně knihovny a Kurt Gebauer štukový a kamenný reliéf v průjezdu galerie.

Název Galerie H byl prvně použit už v roce 1982, kdy zde bratři Hůlové

Reliéf je zároveň „… polička, kam se dávají půllitry a nádobí.“ (KG) Kamenná

uspořádali přehlídku keramiky. Fungování galerie však počítají až od první

police zpodobňuje pohanskou bohyni plodnosti Pomonu, říkají jí však spíše

výstavy objektů Jiřího Beránka v následujícím roce. Během tříměsíčního

Sněhurka. Práce na odkládací stěně trvala týden nebo čtrnáct dní, spěchalo

pobytu zde Jiří Beránek vytvořil originální sloup podpírající krov a zároveň se

se, aby se stihla vernisáž, intenzivně se pracovalo i v noci. Po celou dobu zde

Zdenkem, Jiřím a Josefem Volvovičem vytesal fortelnou dubovou podlahu,

Kurt Gebauer bydlel. „Od nich bylo úžasné, že mě dokázali dotlačit k tomu, že

schodiště a zábradlí. Sloup, který Jiří Beránek pojednal jako volnou sochu, se

jsem si z Ostravy udělal volno. A fakt jsem tam fachal, tam to vůbec nebyla

stal významným prvkem prostoru. Realizace a výstava Jiřího Beránka zahájily

jednoduchá činnost, vybourat zeď, reliéf a ty desky. Já jsem kameník, pro mě

činnost galerie i mnohaletou rekonstrukci stodoly a její přeměnu v originální

to nebyl takový problém, ale oni pomáhali a museli sehnat materiál… Taky mě

výstavní prostor. Fakt, že Jiří Beránek byl v té době už poměrně známý, a zá-

bavilo, že se taková věc udělala. Jinak by nevznikla.“ (KG) Další realizací byl

roveň nedostatek jiných podobných míst přivedly na vernisáž velké množství

návrh a realizace zahradní zdi od Václava Vokolka s motivem písmen z roku

lidí. Díky pozvání Jiřího Hůly výstavu navštívil dokonce i Jindřich Chalupecký.

osmdesát sedm. V následujícím roce zde Jiří Žlebek a Pavel Mühlbauer vytvo-

Hned první výstava byla úspěšná a podpořila Hůlovy v dalších aktivitách.

řili práce pro galerijní archiv: Jiří Žlebek dřevěný skládací pult na diaprojektor
a Pavel Mühlbauer dveře skříně na diapozitivy v podobě maleb na plátně.
I návštěvníci rádi pozorovali, jak se prostor proměňuje: „Pro mě bylo dobré

ARCHITEKTURA GALERIE
Bratři Hůlové a další spolupracovníci věnovali galerii velkou péči také z archi-

i to, že jsem viděl fyzický vývoj. Jak galerie vznikala, jak se přetvářela stodola.

tektonického hlediska. Během více než deset let trvající rekonstrukce se v dří-

Tam se několikrát měnila dispozice, rozšiřovala se, to bylo zajímavé sledovat…

vější stodole podařilo citlivě skloubit původní prvky z devatenáctého století

Pro mě byl zajímavý i vývoj zahrady, protože tu taky pamatuji v jiném stavu,
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Rozpracovaný reliéf Kurta Gebauera zpodobňující bohyni plodnosti Pomonu, 1985

bez rybníčku. Je pěkné, co z toho udělali.“ (JN) V roce 1984 navštívili Galerii H
manželé Meda a Jan Mládkovi a interiér stodoly je velmi zaujal. Takto zazna-

Jiří Beránek při práci na realizaci podlahy, schodiště a sloupu pro Galerii H, list katalogu
Jiří Beránek: Dvůr, 1983

menal Jiří Hůla Mládkova slova na adresu originálního zábradlí v podobě sítě:
„Výtečná věc, to bych si měl doma také udělat. Abyste rozuměl, mám vilu těsně
nad mořem, schází tam pořádné zábradlí. Hosté mi při večírcích neustále
padají do vody. Tohle by tam šlo, ale to musíte nejdřív vidět.“

4

4

J. Hůla, rukopis Dům na Dumbarton Street
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předchozí dvojlist: Barevná socha, 1985, objekt vlevo: Oldřich Šembera, v popředí: Zdena Fibichová, vpravo: Josef Hampl, Aleš Lamr
vlevo: Výstava A4, 1986, počítačový výstup určující umístění jednotlivých děl podle generátoru náhodných čísel

HUMOR A HRA
V GALERII H
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Program a aktivity kostelecké galerie byly výjimečné tím, že zde nepůsobil
žádný teoretik, který by je vedl. Na začátku činnosti ještě neměli zakladatelé
jasnou představu, co se bude dít dál: „Nebyla podstatná naše vize, ale najednou
se objevil prostor, my jsme ho vytáhli, začali jsme mu dávat tvar pomocí přátel
a taky se objevovaly určité náhody, které předurčily koncepty dalšího směřování.“ (ZH) Respektování prvku náhody a přirozeného vývoje věcí byly podle
Pavla Mühlbauera pro galerii typické: „Celá aktivita v sobě měla prvek hravosti.
Jirka nebo Zdenek vždycky vítali, když se naskytlo nějaké vtipné řešení…
A mně takhle s odstupem času přijde, že to byla veselá hravá záležitost, nebylo
to žádné krasosmutnění… Hra je vážná věc v podstatě, protože je základem
aktivity, ale nesmí to být smrtelná vážnost, kdy si člověk myslí, že on je pánem
a teď všem vnutí vůli. Prostě hra se hraje sama a sama si nakonec určí vítěze.
Volnost přístupu a otevřenost tam hru umožňovala. Pak taky kontakty s lidmi,
kteří to měli v povaze. Kurt Gebauer a další, ti to tam vždycky rozsvítili.“ (PM)
Galerie záměrně nesledovala konkrétní výtvarnou tendenci: „… Když
někdo přinesl něco, co dělal poctivě nebo s vlastním názorem, tak to tam bylo
vítané.“ (PM) Určitý trend zde lze přesto vysledovat: „… Jirka měl koncepční
myšlení, tenhle přístup k výtvarnému umění tam dominoval, řekl bych. Ale on
měl zase zálibu v bizarnostech, některé jeho nápady začaly tím, že spatřil
nějakou překvapivou bizarnost, a vymyslel na to celou akci. A to byla právě
hra.“ (PM) Konceptuální tvorba a koncepční uvažování mají v sobě silný
prvek humoru i zdůrazněné hravosti. „… To bylo v akcích, protože hodně jich
koncipoval přímo Jirka a Pepa Volvovič, vzděláním matematici, a matematika je
taky velice hravá. Jejich nápady mě často překvapovaly.“ (PM)
Originální způsob uvažování Jiřího Hůly představila hned druhá kostelecká
výstava, Počítačová graﬁka, kde vystavovali práce, které vytvořili společně
s J. Volvovičem. Jejich graﬁky vznikaly od roku 1978 pomocí počítačových
programů, pracovali často s principem náhody. Výstupy se skládaly jen
z klávesnicových znaků a navazovaly na konkrétní poezii psanou na stroji.
K práci používali počítač Podniku výpočetní techniky, kde byli oba zaměstnaní: „A tak jsme tak trochu okrádali podnik, ale jen tím, že jsem tam
program pro ty naše obrázky odladil a celé to vyjel. Vždycky se tam tiskly sestavy nějakého zboží, statistik a podivných čísel a najednou z toho začaly lézt
obrázky, ale lidi na sále nad tím mávli rukou, protože byli rádi, že se v podniku
dělá taky něco pořádného.“ (JV)
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VÝSTAVA A4
Na podobném koncepčním principu byla založená například instalace výstavy
A4. V roce 1986 rozeslali z Kostelce velkému množství výtvarníků výzvu
k účasti na výstavě s jediným zadáním: formát a plocha papíru A4. Sto dvanáct
umělců zaslalo zpět dohromady asi tisíc prací, které pak v galerii vystavili jednu
vedle druhé na místa, jež určila náhoda. Takto výstavu zpětně v souvislosti
s humorem okomentoval Jiří Hůla: „Celá galerie byla rozdělená, … věci dostaly
pořadová čísla a počítač to vygeneroval a náhodně přiřadil… A teď tam docházelo k setkání všelijakých věcí. Tam byla třeba počítačová graﬁka, kde byla
část kruhu, a vedle byl taky kruh a najednou se to sešlo – a je to humorné? No
mně to připadalo humorné. Humorné bylo určitě setkání, v humoru se vždycky
něco s něčím setkává, něco samotné nemůže být humorné… “ (JH)
Na stejné výstavě objevil Antonín Petruželka zase silný prvek hravosti: „Formát A4, to bylo opravdu šťastně zvolené zadání… A4 má až jakousi partyzánskou, výsadkářskou dimenzi. Ten formát se snadno udělá, kdekdo si aspoň
skicuje nebo črtá nebo kolážuje. Je použitelný na spoustu technik… Taky se dá
poslat poštou, přenést v aktovce. Instalace výstavy byla náročná, ale v jádru
velmi jednoduchá: Velikánské plochy stěn byly pokryty řadami listů od snad
tří metrů nahoře po metr od země. Problém umístění popisků – autor, název,
možná i technika – byl myslím vyřešen docela elegantně. Popisky nebyly
přímo u listů, ale dole pod velkými plochami. Podle nějakého jednoduchého
prostorového klíče se popisky daly k vystaveným listům přiřadit. Člověk
se mohl podívat na plochu a hádat, kterého výtvarníka pozná. Zúčastnění
výtvarníci tam většinou měli víc listů A4 a ty listy mohly být kdekoliv v ploše…
Člověk si mohl své oblíbené autory hledat mezi spoustou dalších a taky mohl
odlišit ty listy, jejichž autory nepoznával. Ano, Lamr, Rittstein, známí autoři
nebo Růžička, Mühlbauer, Blabolilová, Kovalová, oblíbení autoři. To byla jedna
poloha… Možnost ověřit si, jestli poznám autory, které mám rád. Jestli fungují
ta vodítka, která k nim mám. A zároveň jsem si mohl rozšířit rejstřík… Něco mě
tam upoutalo, považoval jsem to za dobré, a tak jsem si našel popisky. V ruce
notes pro poznámky. Formát A4, to byla opravdová přehlídka tehdejší scény.
Nevím o žádné jiné akci, oﬁciální, nebo neoﬁciální, kde by bylo takhle široké
spektrum českých vystavujících.“ (AP)
Zadání výstavy A4, 1986
Výstava A4, 1986
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Výstava A4, 1986, Daisy Mrázková

Výstava A4, 1986, Milan Bočkay

Výstava A4, 1986, Aleš Lamr

Výstava A4, 1986, Stanislav Kolíbal, 1985

HRA V GALERII H

kterých chtějí… A my jsme to potom těm milým klukům, to byli mladí kluci,

Původní záměr byl vybrat do této knížky jen akce a díla vycházející ze hry

co tam dělali, střední kádr, vedoucí, mistři, sympatický, tak oni nám to bez

a humoru. Při bližším studiu problematiky se však ukázalo, že neexistuje typ

problémů poslali. Takže krabiček bylo docela dost. Jediná podmínka byla, že

tvorby, který by nebyl založený na hře – hře s materiálem, se znaky, s techni-

se nemají kumulovat. Nechtěli jsme, aby je někdo stloukl dohromady a udělal

kou. Úvahy výtvarníka dobře ilustruje například rozhovor s malířem Pavlem

z toho pyramidu nebo nějaké takové pitomosti. Ne všichni to dodrželi, ale

Mühlbauerem, který zpětně odhalil prvky hry ve způsobu, jakým pracoval

ty jsme nepoužili. Mimo snad Kurta Gebauera, který udělal triptych, to jsme

s přípravnými uhlovými skicami: „Když jdu krajinou, tak mě něco zarazí

uznali, protože byly samostatné, to byl příběh, který měl 3 fáze. Krabiček mohl

a najednou vidím, že tam je nějaké téma, ale nevím, co ho může prezentovat

mít každý třeba 5, 10, 20, kdyby chtěl… Lidi to zpracovali a byla to velmi hezká

na ploše. Tak jsem si to zkoušel, třeba jsem zjistil, že některé formy se projeví,

akce, malé drobné prostory.“ (ZH) Výstavy Krabičky se zúčastnilo celkem 36

až když se spojí třeba s vlastním stínem nebo s něčím takovým, že teprve pak

výtvarníků.
Soubor děl s podobným zadáním začal hned v následujícím roce 1984

se tam najednou ozve to, co se ve mně ozvalo, když jsem to viděl. Takže jsem
si postupně takhle témata opracovával a práce se šrafou, s kresbou, s linkou,

shromažďovat Joska Skalník z Jazzové sekce. Soubor nazval Minisalon.

to je prostě hra. Člověk musí sledovat, co sama řekne, a poslouchat ji a rea-

„Někteří lidé mu říkali: Tohle už dělali Hůlové v Kostelci… A on tehdy přijel

govat na čáru, co vyjádří. A myslím, že v umění to je zásadní záležitost.“ (PM)

a bavili jsme se o tom… A Joska tehdy, a to je, myslím, hodně důležité, řekl,

Naopak umělecká tvorba bez hry postrádá kvalitu: „Nejhorší je, když vidíte

abych navrhl lidi, kteří by se Minisalonu zúčastnili. Takže když se teď podíváme

díla, což se mi tedy stává, já na tom vidím, jak to ty lidi nebaví, jak to jenom

na umělce zastoupené v Minisalonu, tam je asi třicet lidí, kteří by se tam

prostě dělaj, jak jim je to fuk, jak je to jenom taková manýra. Jak si myslej, že

jinak nedostali, včetně mě, Pavly Aubrechtové, Marie Blabolilové, Vladimíra

to má takhle vypadat. Jak tam není něco, co by je těšilo.“ (JH)

Gebauera, Zdenky a Miloslava Marschalových, Pavla Mühlbauera, Jaroslava

„Já myslím, že i samotné umění v sobě hru má. I sebedepresivnější kniha,
všechno, někde tam hru vytušíte. Možná i autor, že si hraje na… Někdo to musí

Rezka, protože ti nepatřili zase do určitého okruhu. Takže i tehdy to bylo
takhle zájmově rozdělené… Neprostupovalo se to.“ (JH)
Krabičkami se v Galerii H zahájila tradice tematických konfrontačních

psát, tu depresivní knihu. Když jsem kdysi četl podruhé Dostojevského Běsy,
tak jsem z toho začal skoro bláznit. Ale když si člověk představí, jak to píše,

výstav. Instrukce k účasti stanovily jasné mantinely, na základě kterých se dal

a Běsi jsou vlastně humoristickej román, hned v úvodu je to tam napsané, a jak

dobře porovnávat přístup jednotlivých umělců, na druhou stranu nebyly pro

se tam ty jeho postavy hemží a vyvádějí, jak si dělá srandu z Turgeněva, tak

umělce svazující: „A kupodivu mně se nikdy nezdálo, že by zadání bylo nějak

tam hra v podstatě je.“ (JV)

vážně svazující. Bylo precizně podané, ale umožňovalo širokou škálu přístupů.“
(PM) Ukazoval se zde dobře způsob přemýšlení typický pro danou osobnost.

KRABIČKY

Například groteskní tendence u Kurta Gebauera: „Tam byl můj králíček. Já

Ukázkou toho, jak vznikal výstavní program galerie, je hned třetí zde pořá-

krabičku pojal jako králíkárnu, to si vzpomínám.“ (KG) Nebo kombinatorika

daná výstava s názvem Krabičky: „My jsme se v té době snažili vyrábět

u Josefa Volvoviče a Jiřího Hůly: „Fyzicky to dělal Jirka, on krabičku navrhl

hračky. Tak nás to napadalo, jednak to bylo trochu vázané na to, že jsme kdysi,

a já jsem jenom udělal program. Tam bylo třeba vybráno slovo obraz a já jsem

když se Jirkovi narodila dcerka [Galina se narodila v roce 1970], vymýšleli

udělal program, který pomocí generátoru náhodných čísel – který se mi nikdy

hračky, když byla malá…, potom jsme se tím snažili nějakým způsobem živit,

nepodařil udělat úplně dokonale, to bylo moje matematické selhání – gene-

což se nám nikdy nepodařilo. A jeden z pokusů byl, že jsme jeli do Litvínova.

roval 5 pozic. Tak to jsem udělal já. Mám ale pocit, že to pak stejně realizoval

To, myslím, bylo kvůli stavebnici H a jeli jsme do DEHORu, do nějaké socialis-

trochu podle svého a ne podle toho nedokonalého generátoru [smích].“ (JV)

tické fabriky, kde se vyráběly rozkládací košíčky na šití a hračky. My jsme se

Dalším příkladem je krabička Pavla Mühlbauera: „Já jsem chtěl kresby trochu

jim to snažili nabídnout a viděli jsme tam krabičky, plné bedny, kam zahazovali

materializovat a tady tu první akci jsem pokazil, poněvadž jsem porušil zadání

aušusy. A mělo se to snad spálit. A byly to krabičky různých formátů. A my

a místo toho, abych dělal kresbu, tak jsem vzal pružnou gumu, jak se dává do

jsme jim říkali: ‚Co s tím?‘ Protože se nám líbily, byly krásně udělané. Oni říkali:

trenýrek, taková plochá bílá, a krabičky jsem obmotával, což dělalo šrafy. A mě

‚Jestli chcete, tak my vám jich pošleme, co budete chtít.‘ Tak my jsme si jich

s tím Jirka vyhodil, že se krabičky nesmí spojovat, tak jsem to předělal, a když

pár nabrali a odvezli jsme je a… prezentovali jsme je během výstavy Jiřího

jsem pak dělal krabičku do akce pana Skalníka, tak už jsem to respektoval

Beránka, ukazovali jsme je lidem a chtěli jsme od nich, aby nám řekli, kolik

a udělal jsem kresbu materiálem jen dovnitř jedné krabičky.“ (PM)
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Výstava Krabičky, 1983
Marie Blabolilová / Pavel Rudolf
Josef Volvovič / Jiří Hůla: H
Zdenka Marschalová
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Výstava Krabičky, 1983, Zdenek Hůla
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HUMOR V GALERII H
Podobně jako je to s hravostí, která je přítomná ve veškeré umělecké tvorbě,
to může být i s humorem. Humor se však netýká konkrétní činnosti, ale úhlu
pohledu, způsobu, jakým věci kolem sebe chápeme. Humor je hledisko, skrze
které lze vnímat svět. Tato optika byla Galerii H více než vlastní. Takto například o komice uvažuje Jiří Hůla: „Co je humorné, to je děsný problém. Když
jsem studoval v Olomouci a když jsem tam začínal psát a zabývat se poezií, tak
jsem taky kreslil. A kreslil jsem takové věci, kterým jsem říkal poetický humor.
Připadalo mi humorné, třeba když se najednou protnuly dvě čáry. Nebo když
jsme, později třeba v Barevné soše, spojovali písmena – A s A – na jedné a na
protilehlé stěně. Svým způsobem je to humorné. Někdo by schválně spojil
A s B, no tak by se to propojilo nějakým způsobem jinak. Humor může být
přítomný i v takových věcech, kde se to na první pohled nezdá… Pochopitelně
se mi líbila Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu. Myslím si, že humor
nejsou vtipy, že by se spíš musel vymezit humor. Co to je nebo jak ho chápat.
A myslím si, že humor tohoto druhu tam byl přítomný všude. Ale on je všude
přítomný, když se na svět díváte takhle.“ (JH)
Humor je důležitá složka výtvarného umění, protože stejně jako hra dokáže
reﬂektovat širší zákonitosti fungování světa a lidskou podstatu. Absurdní
humor nabízí osvobozující východisko v úvahách o nepředvídatelnosti
a náhodnosti lidské existence v kontrastu k řádu přírody: „Já v umění nemám
rád, když se tahají strašáky a lidi se neustále děsí a straší. Mně se právě
vždycky líbilo, jak je to v přírodě, která funguje, roste, má nějaké zákonitosti,
má nějaký humor, vtip, i když to není, že by se člověk potrhal… Když se dívám
tady na borovici a vidím tam loňské šišky, letošní a přípravu na šišky příštího
roku, tak mi připadá, že to má určitý vtip. Není to sice k popukání, ale je hezké,
že na stromě existují najednou tři roky, jeden dopředu, jeden zpátky a jeden
současný. A tohle mně připadá, že je na světě úžasné. Jestli je to hra? Vlastně
celá evoluce je nějaká hra, která má někdy hodně kruté důsledky. Ale podstata
není krutost, podstata je tvořivost a právě různé strategie hry. Věci tak fungují,
zeměkoule se točí, a proto vychází slunce. Jsme v nějakém pásmu, a proto
máme zimu a léto, je to úžasné, že jsou to zákony, které mají někde zevnitř
hravou podstatu. Když jsem mluvil o atomech, tak je právě pěkné, že se nějak
chovají, že se spojují, dělají se molekuly… “ (ZH)
Humor a hra znamenaly v totalitě důležitou možnost, jak se povznést nad
absurditu doby a jak překonat problémy, které přinášela každodenní realita:
„Humor je do značné míry obrana, také společenství byla obrana. Když se
člověk dokáže zasmát, sám sebe zlehčit, je to důstojnější, než když se vzteká.
Když se směje, je nad věcí. A ještě jedna citace, kterou mám docela rád –

Výstava Barevná socha, 1983, Jiří Hůla, Josef Volvovič: Barevná socha
Spojení počítačem náhodně rozmístěných písmen v rastru na dvou protilehlých stěnách:
nahoře: „barevná socha", dole: „barevná" a „socha"

Pavel Eisner: ‚Heč, my jsme nejen nechcípli, ale ještě jsme veselí.‘“ (JH)
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UMĚLECKÁ TVORBA A HUMOR

Dále zde například Japonec Shozo Shimamoto, mailartista a člen slavné

Patos a absurdita totalitní kultury sedmdesátých a osmdesátých let přály ab-

skupiny Gutai, při návštěvě Kostelce v roce 1985 předváděl, jak by vypadala

surdnímu humoru, což se projevovalo i ve výtvarném umění. V tomto kontextu

česká jména napsaná japonskou kaligraﬁí. Také aktivity zacílené na rodiče

vznikla i Škola české grotesky. Výtvarná groteska nebyla přímo uměleckou

a děti měly často charakter happeningů či performancí. Zřejmě největší

skupinou, spíše společnou tendencí osobností s podobným přístupem

ohlas však sklidili zahradní Trpaslíci Kurta Gebauera a vystoupení výtvarného

k životu i k tvorbě. Skupinou, která se k tomuto směru řadila, je Křižovnická

divadla Kolotoč mezi nimi.

škola čistého humoru bez vtipu. V Galerii H se aktivně účastnili oba její
ředitelé: Karel Nepraš (*1932) a Jan Steklík (*1938). Mezi vystavujícími se

JAK SI DOMA POSTAVIT TRPASLÍKA

výrazně projevovaly i další osobnosti české grotesky: Kurt Gebauer (*1941),

Když se připravovalo zahájení výstavy Realizace '85 s pracemi Kurta Ge-

Aleš Lamr (*1943), Jiří Žlebek (*1946) a Michael Rittstein (*1949). Hůlové zde

bauera, které nazval Realizace a nerealizace, a s Obrazy a kresbami Vladimíra

tyto osobnosti a jejich nápady vítali, protože dokázaly dobře odlehčit situaci:

Gebauera, přemýšlelo se, co by se ještě mohlo připravit na vernisáž. Kurt

„Kolem kumštu a kolem Galerie H se objevuje spousta anekdot, člověk vidí, jak

Gebauer měl nápad, který nebyl zprvu přijatý zrovna nadšeně: „Oni říkali,

se lidi někdy svým způsobem chovají komicky, vlastní ego je ponouká víc se

no, a na zahradu jsi nic neudělal, tam bys měl něco udělat. Tak jsem říkal:

uplatnit a někoho trochu přeskočit a najednou je to legrační. Ale zase je hezké,

‚Na zahradu, jedině trpaslíci‘ … Oni se na mě dívali trošku, respektovali moji

že spousta lidí to umí překonat, i když sami jsme trochu ješitní – ale umět sám

praštěnost, ale moc jim to nešlo pod fousy. Já jsem viděl trošku takovou

sebe vidět i v těchhle malichernostech a umět z toho udělat vtip, někteří na

skepsi. A to se udělalo de facto po zahájení Realizací a nerealizací… A to bylo

to byli kadeti. Karel Nepraš měl vždycky úžasný humor – takový suchý, Honza

na základě toho, že jsem už kdysi v sedmdesátém druhém, když jsem přijel

Steklík taky, takže s nimi byla radost pobýt. Člověk nikdy nevěděl, nebo věděl

z Francie, udělal kresbu, jak dva trpaslíci buší do lebky, takový strojek, jmenuje

– že věci nejsou úplně vážné… Když člověk začal být moc urputný, tak oni to

se to normalizace… To byla parodie na pomníky, parodie na kýč. Tenkrát už

odstřelili nějakým vtipem a zesměšněním mě, sebe nebo někoho.“ (ZH)

socialistická parodie na kýč byl trpaslík, to se psalo v Mladém světě a tak dále,

Ne všechna díla vystavená v Kostelci byla samozřejmě primárně kon-

že to je symbol kýče. Ale to už nebyl kýč, kýčem byli ty Leninové, takže já jsem

ceptuální nebo groteskní. V galerii se odrážel průřez celou tehdejší nezávislou

to spojil do jednoho… Při vernisáži si ještě pamatuju, že první, tam se jezdilo

scénou. Vystavovali zde různí umělci od již tehdy respektovaných klasiků

vždycky houfně, to byly opravdu zájezdy, to bylo plné. A první přijel Ivan Ouhel

českého poválečného umění přes zástupce Klubu konkretistů (např. Dalibor

a objevil se v tom oblouku, u Pomony takhle, a koukal na to… A říkal: ‚Já tomu

Chatrný, Josef Hampl, Eduard Ovčáček, Radoslav Kratina, Jan Kubíček,

nerozumím.‘ A to byla pro mě největší pochvala. Člověk, který je od kumštu,

Jiří Valoch), až po mladou a nejmladší generaci, která zkoumala možnosti

z toho byl zmatený, tak mě to docela pobavilo.“ (KG)

postmoderny.

Sochař se domluvil s Josefem Volvovičem, aby mu s trpaslíky pomáhal:
„Kurt Gebauer potřeboval pro Trpaslíky jutu. Oni se dělali tak, že se vzaly

UMĚNÍ AKCE V GALERII H

latě, stloukly se, obalily se pletivem a pruhy juty namočenými v sádře. Teď ale

S groteskou a konceptuálním uměním se prolínají také směry pohybující se

nebyla použitelná tkanina. Tak já jsem nabídl: ‚Beránek má tady u nás v kůlně

na pomezí uměleckých disciplín. Tyto tendence, například umění akce, land

nahoře juty celý balíky.‘ Všichni kolem se zaradovali a já jsem pro dva balíky

art a další, kladou důraz na průběh tvorby a významovou složku díla oproti

došel a Kurt začal dělat Trpaslíky. Když se to Beránek dozvěděl, tak se – bylo

materiální podobě artefaktu. Galerie H například zrealizovala dvě hravé

to v Zeleňáku, v hospodě, kde jinde – rozzuřil a křičel na mě: ‚Ty jsi mě zradil.

mailartové akce 5 podle Jana Steklíka: Dablovky (1987) a Čáru (1988). Jejich

Ty jsi mi ukradl mou jutu a ten šašek z toho teď dělá trpaslíky. A já jsem do

realizace byla velmi náročná. „Dablovky, to byla akce vysloveně na náhodu,

toho moh zabalit les!‘“ (JV)

kdy dva výtvarníci kreslili na jeden papír, a teprve když to oba udělali, tak

K prvnímu trpaslíkovi, „šmírákovi“ číhajícímu za keřem, který vznikl během

se dozvěděli, co je na druhé části papíru.“ (PM) „Podobně když se vytvořila

vernisáže Trpaslíků, přibylo ještě šest dalších: „Když to Kurt udělal, protože

Čára, která byla taky generovaná počítačem, tak na sebe navazovaly věci,

měl dost času, tak se rozhodl, že tady bude trávit čas dál a bude dělat další

ne jak by člověk chtěl, jak by se mu to líbilo, ale podle generátoru náhodných

trpaslíky… A zůstal tady ještě další měsíc. Vždycky ležel v síti nebo něco

čísel. I tady docházelo k neobyčejným setkáním.“ (JH)

dělal, dělal trpaslíky. Takže tady nadělal sedm trpaslíků a bylo to – to je hra,

5

Mailart využívá možnosti posílání uměleckých děl poštou.
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Zakončení výstavy Realizace '85, představení Výtvarného divadla Kolotoč, v pozadí Trpaslíci Kurta Gebauera, 1985
Vedoucí divadla Čestmír Suška v bílém
Vernisáž výstavy Realizace '85
Kurt Gebauer a Josef Volvovič: performance Jak si doma postavit trpsalíka

když ho nikde – jako nás všechny – žádná práce moc nečekala. On sice měl
práci, v té době dělal dětské hřiště v Ostravě…“ (ZH)
Trpaslíci měli rozličné podoby: trpaslík-pes, tlustý mužík s dlouhou čepicí,
pro kterou sloužila jako základ hrušeň, ostřelovač číhající na střeše s kulometem, na zemi ležící trpaslík s pivem a myslitel sedící na zdi. Trpaslíci nebyli
odborníky přijati zrovna pozitivně, mnozí je kritizovali a předpokládali, že
budou po výstavě zničeni, naopak mezi návštěvníky měli velký ohlas. Ještě
před revolucí byli trpaslíci vystaveni ve Vojanových sadech, za nějaký čas je
Kurt Gebauer odlil do laminátu a v této podobě procestovali prakticky celý
svět. Měli ohromný úspěch.
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HUMOR, HRA, KULTURA

na rozdíl od divadla nebo koncertu, trvá navždy. Troufáme si říci, že čtení

V Galerii H se zvláštním způsobem skloubily nonkonformní způsob uva-

výtvarných děl je nejtěžší, protože tiše nehybně čekají, až je divák ve své

žování o výtvarném umění a nekompromisní postoj k zavedeným kulturním

mysli oživí. Toto se zřejmě snažily překonat nové druhy výtvarného umění,

a společenským pořádkům. To, co tento přístup nejlépe vystihuje a zároveň

happening a performance, kinetické umění, videoart a další multimediální vý-

ho v tehdejší komplikované společenské situaci také umožňovalo, je humor

tvarné formy, které se rozvíjely v druhé polovině 20. století – a které s oblibou

a hra. V následujícím textu se pokusíme shrnout, v čem spočívá význam

prezentovala Galerie H. Tím jsme se dostali až do hraniční oblasti výtvarného

těchto dvou společenských fenoménů.

umění, která je produktem sebereﬂexe umění, hledání jeho podstaty, hranic

Humor a hra mají zásadní úlohu především pro vznik a fungování kultury.
„Hra je základní funkcí lidského života, takže lidská kultura je bez prvku

a mezí. Tento zpochybňující způsob úvahy o podstatě nějakého jevu se silně
vztahuje také k humoru a jeho roli v oblasti poznání.
Český kulturolog Vladimír Borecký vnímal humor jako postoj, životní nala-

hry zcela nemyslitelná.“ (Gadamer, 2003, s. 27) V nepříznivé atmosféře
komunistického Československa byla její role obzvlášť důležitá. Lidé se

dění, světový názor, optiku, skrze kterou lze vnímat a posuzovat jevy kolem

realizovali v soukromí, ve svých koníčcích a nezávislých aktivitách. Právě

sebe a přikládat jim význam. Ekvivalentem komického postoje by mohla být

tento typ nevýdělečné spontánní činnosti se nejvíce blíží podstatě hry: „Hra

hravost. Hravost (nebo ludismus) je postoj, určité naladění, bez kterého se

je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených hranic,

nelze odpoutat od racionálně utilitárního vnímání reality a vžít se do imagi-

podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má

nárního světa hry, pohybovat se volně mezi realitou a iluzí, hrát si.
V humoru se však vyskytuje speciální typ záměny mezi realitou a iluzí, ze

svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím
‚jiného bytí‘, než je ‚všední život‘.“ (Huizinga, 1971, citován in: Koťa, 2001,

které vzniká komické napětí. Tomuto napětí, které je vyvolané nesourodostí

s. 439) Na těchto principech je založená původní podstata kultury, kultury

dvou prvků, ponejvíce mezi tím, jak věci jsou a jak by být měly, se říká

bez komerce, kontraktů a galeristů určujících další umělecký vývoj podle

inkongruence. Z inkongruence vzniká komika. Reakcí na nesourodost dvou

výnosů prodeje děl. Téměř neexistující trh s neoﬁciální uměleckou tvorbou,

prvků může být podle Boreckého údiv nebo smích. Smích Borecký považuje

nemožnost realizace v profesním životě a množství volného času v tehdejší

za pokleslou reakci na neřešitelnost inkongruence. Naopak údiv vede k po-

době nahrávaly rozvoji kvalitní kultury.

vznesení nebo k hledání ﬁlozoﬁckého, morálního nebo náboženského řešení.

Český kulturolog Vladimír Borecký v návaznosti na Johana Huizingu,

(Borecký, 2005) Zdá se tedy, že komika má, co se týče poznání světa, velmi

Eugena Finka a další označil za „základní, aktivní a kreativní zdroj kultury“

podobnou funkci jako hra. Nabízí však zároveň způsob, jak se s podobou

imaginaci (2005, s. 10). Imaginace je představivost, obrazotvornost, vědomé,

světa vyrovnat.
Dalším tématem, které Borecký zpracoval a nám připadá inspirativní,

či nevědomé snění, hravé zaměňování mezi skutečností a iluzí. Kultura tedy
vychází z aktivity jedince, který zapojuje svou představivost, vymýšlí a sní.
Hlavní vlastností hry je symbolika, skrze niž se zprostředkovává poznání.

je rozbor čtyř typů komiky 6 – naivity, ironie, humoru (který je u Boreckého
ekvivalentem sebeironie) a absurdity. Nejvíce pozornosti Borecký věnoval

Díky imaginaci můžeme herní prožitky zpracovávat podobně jako zkušenosti

ﬁguře absurdity, která má až ﬁlozoﬁcký rozměr. Absurdním humorem se

a prožitky běžného života. To je důležité pro učení, což dobře známe z dět-

jedinec vyrovnává s rozporem svých představ o ideálním světě s jeho reálnou

ských her, hluboký prožitek hry odkazuje však až k základním významům

podobou. Jedná se o humor bez vtipu, beze smyslu, který vede spíše k pláči

lidského života, jako jsou otázky po smyslu bytí, o lidské úloze na Zemi. „Hra

než k smíchu. Ve ﬁguře absurdity se zrcadlí podstata světa. Absurdita se opět

má jednu zvlášť významnou funkci, otvírá totiž přístup k nepředmětným kontex-

vrací k naivitě, která je představována dítětem, jež je svou dětskou naivitou

tům, horizontům, celkům, přesahům, hra má transcendující funkci.“ (Hogenová,

a absurditou chování a promluv směšné svému okolí, aniž by samo rozumělo

2001, s. 472)

proč. (Borecký, 1996) Zajímavou poznámkou k tomuto může být souvislost

Představivost při hře se znaky a významy je zásadní například pro umě-

absurdní naivity socialistického realismu (Borecký, 2005) a protireakce

leckou tvorbu a reﬂexi děl. Při čtení díla je třeba přistoupit na hru, naladit se

české grotesky. Magie humoru a hry spočívá ponejvíce v tom, že i přes svůj

na ně, na jeho jazyk, hledat vlastní významy, „hrát s sebou“. Zatímco prožitek

nedozírný kulturotvorný a společenský význam přinášejí především radost,

z koncertu či divadelního představení je omezený dobou jejich trvání a je

uvolnění a často fungují také jako obrana před hlubokými i všednodenními

pokaždé jedinečný, časovost výtvarného umění si určujeme sami postupným

problémy lidského života.

procházením dílem a čtením jeho významů. (Gadamer, 2003) Výtvarné dílo,
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6

Slovo humor má podle Boreckého užší význam, podstatu jevu lépe vystihuje nadřazený pojem komika.
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Dablovky, 1987, horní část: Václav Vokolek, dolní část: ?

Dablovky, 1987, horní část: ?, dolní část: Jiří Hůla

Dablovky, 1987, horní část: Aleš Lamr, dolní část: Zdenek Hůla

Dablovky, 1987, horní část: Vladimír Kokolia, dolní část: Ivan Kříž

Dablovky, 1987, horní část: Radana Jařabáčová, dolní část: Josef Volvovič

Dablovky, 1987, horní část: Eduard Halberštát, dolní část: Radana Jařabáčová

Dablovky, 1987, horní část: Aleš Lamr, dolní část: Radana Jařabáčová

Dablovky, 1987, horní část: Oskar Přindiš, dolní část: Josef Volvovič
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předchozí dvojlist: Publikum sledující představení Výtvarného divadla Kolotoč na zahradě galerie při zakončení výstavy Realizace '85
vlevo: Koláž, kterou Shozo Shimamoto poslal do Galerie H jako vzpomínku na svou návštěvu v roce 1985

KOSTELECKÁ
ATMOSFÉRA

VÝZNAM GALERIE H PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Zájem o galerii postupně rostl, adresář galerie se rozrůstal o přátele již
stávajících návštěvníků, což byla určitá záruka, že se sem nedostane nikdo
nežádoucí. Díky tomu v Kostelci nebyla atmosféra jako v běžné výstavní
instituci, ale spíše jako na setkání přátel. Fenomén setkávání je moment, který
dobře vystihuje podstatu galerie: „Pro nás, i když to bude možná znít vzletně,
ta galerie, to byl opravdu ostrůvek, nechci říkat svobody, ale pocit volnosti,
pocit nezávislosti, setkání lidí se stejnými názory nebo se stejným způsobem
myšlení. Tam člověk nemusel nic předstírat nebo si dávat nějaká omezení.“
(JN) Všichni, kdo přijeli, měli zájem o výtvarné umění, důležitým sjednocujícím
prvkem byl také shodný politický názor: „V Kostelci? No jasně, nikdo nebyl
prorežimní.“ (JR) Všichni si uvědomovali, že se činnost galerie pohybuje
v oblasti nežádoucích aktivit, avšak ne přímo mimo zákon. Postupem času
i s postupným rozpadem totalitního politického zřízení se ukazovalo, že
hranice možných a zakázaných činností jsou často jen v lidech a jejich
strachu a opatrnosti. Galerie H ukazovala, že mnoho věcí uskutečnit lze.
Základní návštěvnickou platformu tvořili pražští umělci, jejich rodiny
a známí Hůlů a dalších spolupracovníků, do okruhu však patřili i umělci
z dalších částí Československa. Návštěvníci sem jezdili v podstatě jako na
výlet. „To bylo v soukromém prostředí a uzavřené, domácké, tak to bylo jiné.
Pochopitelně, támhle v Českém Těšíně, kde se taky děly neoﬁciální výstavy,
nebo v Brně, to bylo něco jiného. To byla dálka, v Kostelci se dalo přespat, bylo
to kousek za Prahou, přijelo se autobusem, odjelo se autobusem.“ (AL)
Důležitost společné činnosti a pravidelných setkání nelze oddělit od
uměleckých aspektů činnosti. „Kostelecká atmosféra měla něco do sebe.
Já jsem tam často při akcích i přespával, protože jsem se nestihl vrátit domů
včas, ujel mi poslední autobus, jak to chodí. Tenkrát jel poslední nějak v osm…
A při akcích tam vždycky přišlo za sobotu opravdu třeba 200 lidí, to je na ten
dům už hodně. Teď se tam ještě vždycky usadili na zahradě, do toho se udil
točený salám, chodilo se pro pivo se džbánem. Když se vyvedlo počasí, tak to
bylo velké. Bylo to dobré vytržení z města.“ (PM) „Kostelec mám nejradši jako
celek, společenský, výtvarný… způsob, jak se tam věci odehrávaly… dokonce
i okolí mám rád, celé to prostředí.“ (AP) „Tam to mělo půvab hlavně v tom, že
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to nebyla jenom výstavní činnost nebo expozice, ale že se tam pak sedělo
na zahradě buďto u ohýnku, nebo u krbu a v podstatě to bylo spíš přátelské
setkávání. My, protože jsme se znali, tak jsme je navštěvovali i mimo, mimo výstavy, mimo akce.“ (JN) „Mně se galerie těžko odděluje od přátelství. Výstavy,
to byla taková, řekl bych skoro ne ta nejpodstatnější věc na tom. Já jsem tam
býval často právě i mimo výstavy.“ (JR)
GALERIE H JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ
Galerie fungovala také jako důležité kontaktní místo: „Setkal jsem se tam
s mnoha lidmi… Byl tam silný osobní prvek – když někdo řekl svému známému:
Tohle je Franta, dělá to a to, tak si ti lidé podali ruce a předpokládali, že jsou
na stejné půdě nebo na stejném břehu. V takovém prostředí přestává platit
několik vrstev společenských nebo osobních bariér… Některé jednotlivce
z Kostelce cítím stejně blízko jako třeba ty nejbližší spolužáky ze střední nebo
vysoké školy nebo kamarády z vojny.“ (AP) Podobně situaci viděl i výtvarník
Pavel Mühlbauer: „Já jsem se tam dostal do osobního kontaktu s velice
výbornými lidmi, umělci, s kterými bych se zřejmě normálně nepotkal. Adriena
Šimotová a pan Boštík, manželé Mrázkovi a řada dalších.“ (PM)
Cílem Hůlů byla co nejotevřenější umělecká konfrontace a setkání bez
generačních, oborových a dalších překážek: „Součástí aktivit nebylo, že by
se tam říkalo: ‚Tohle je kvalitní, to je nekvalitní nebo tenhle sem patří, tenhle
sem nepatří.‘ Tam bylo základní: ‚Chceš, tak můžeš.‘ A tolerance, ne že by oni
byli ke všemu tolerantní, to oni si zanadávali nebo to kritizovali, ale nebylo tam
elitářství. Tohle bylo spíš proto, aby se lidi víc dostali do kontaktu.“ (PM) Hůlovi
proto žádali návštěvníky, aby okruh pozváním dalších lidí co nejvíce rozšiřovali:
„Důležité v Kostelci a kolem galerie bylo, že se tam potkali lidi, kteří se jinak
potkat nemohli.“ (JR) „Byl tam hodně silný prvek otevřenosti, nefungovaly tam
skupinové nebo stylové a generační bariéry. A bylo to poměrně málo konspirativní.“ (AP) „Oni chtěli, abych na Barevnou sochu přizval nějaké lidi z mladších,
které znám. Já jsem je znal, protože jsem se s nimi docela stýkal, Michala
se to tak obecně fajnšmekrům nelíbilo, co jsem jim to tam dal [smích].“ (KG)
MEZIOBOROVOST
Pro galerii byl také typický zájem o kultivaci výtvarného provozu a vztahu
k současné umělecké produkci. V Kostelci se však nezaměřovali přímo na
diváka, jako to známe ze současné galerijní edukace, vzdělávání fungovalo
spíše nepřímo. Kromě vernisáží, kde většinou někdo promluvil o nastávající výstavě, se zde o výtvarném umění nepřednášelo. Většina návštěvníků byli umělci
a ti spíš debatovali mezi sebou. Zdenek Hůla vzpomíná takto: „Když skončila
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Barevná socha, 1985, Michal Gabriel

Gabriela, Jirku Davida… Tak jsem tam nominoval Michala Gabriela a to vím, že

vernisáž, tak potom jsme dál přemýšleli a reﬂektovali jsme to, jak s Pepou, tak
s Jirkou. Člověk si uvědomoval různé sociální vazby i mantinely, které se vždycky
ukazují, a některé jsou neprostupné nebo některé jsou jinak konstruované, než si
člověk myslel nebo než by chtěl nebo než by bylo dobré.“ (ZH)
V nepříznivých podmínkách totality si pro shodný politický názor rozuměli
lidé, kteří by se možná jinak nepotkali. Spolupráce odborných kruhů a umělců
se děla i jinde, např. Akademie věd v čele s prof. Otto Wichterlem, jehož
sestra byla sochařka Hana Wichterlová, podporovala výstavní aktivity ve
svých pražských ústavech. Nikde však nedocházelo k takovému intenzivnímu
dialogu a spolupráci jako v Galerii H. Tento sdílený mezioborový zájem
byl pro galerii typický. Hlavní organizátoři se sami věnovali více oblastem
a uvědomovali si význam propojování různých disciplín. Často zvali odborníky,
aby zde krátce promluvili: „Tam chodila celá parta lidí z vědeckých ústavů.
Mikrobiologové, imunologové, astronomové. A to byli lidi, kteří nemalovali,
nekreslili, ale zajímali se o výtvarné umění a rádi si o tom povídali a byli ochotní
populárním způsobem promluvit o svých problémech. To byly opravdu cenné
přednášky. O věcech, o kterých bych jinak nic nevěděl. Přitom to byly důležité
věci, které hýbou vědeckým světem, a byly čerstvé. Bylo dobré mít o nich
alespoň základní představu. Pak tam byli literáti. Právě proto, že Jirka dělal
konkrétní poezii, tak tam byli třeba lidi, kteří se dokázali napojit na nějakou
akci, i když nekreslili, ale pracovali se slovem. A vždy to bylo možné. Nebo
Pepa Volvovič, to je matematik, ale celou řadu realizací dělal právě přes matematiku jako výtvarné, prostorové nebo na ploše zrealizované koncepty.“ (PM)
Nejpřínosnější byly zřejmě projekty, kde docházelo ke konfrontaci znakových systémů z různých oblastí. Laikům toto zpřístupňovalo jazyk současného výtvarného umění, naopak umělcům se takto zase odkrývala poezie
nebo věda. Například na výstavě Setkání-mikrosvět byly vystavené vědecké
fotograﬁe společně s uměleckými díly. Takto geolog Jaroslav Novák vzpomíná
na společné debaty s umělci: „Oni hledali propojení, tehdy jsme se bavili třeba
o symetrii, což je i jedna z vlastností minerálů – krystaly se právě vyznačují
různým stupněm symetrie, jsou to krystalové soustavy – a oni zase hledali
symetrii ve výtvarných objektech, a tak jsme se o tom spolu bavili. Kruh, koule,
krychle, co je ideál, jaké jsou ideální tvary, ať už plošné, nebo prostorové,
a zase jsme to propojovali s krystalograﬁí, s mineralogií, totéž. Cíleně jsme
vedli debaty o těchto vztazích. Zrovna tak to právě hledali i v jiných oborech,
třeba v astronomii s Grygarem a podobně.“ (JN)
Ebicykl, zahájení výstavy Setkání-vesmír, 1987, vpravo: Tomáš Stařecký, zvoník svatovítský
Posezení na zahradě domu Josefa Volvoviče a Jiřího Beránka v Kostelci, 1987
Zakončení Ebicyklu – cyklistického putování astronomů po českých a slovenských hvězdárnách
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SETKÁNÍ-ČTYŘVERŠÍ
Další zásadní mezioborovou akcí bylo Setkání-čtyřverší. „Mapovalo to tehdejší
neoﬁciální básnickou tvorbu i klasiku. Setkání literatury a výtvarného umění, to
se samozřejmě stává, ale takhle napřímo neznám žádnou jinou výstavu tohoto
typu. Text a graﬁka, kresba či koláž jedna ku jedné. Čtyřverší je jednoduchá
forma, srozumitelná i pro výtvarníka. I když ho třeba sdělení textu nebude
zajímat, tak pravidelnost a rytmus nebo i náladu vnímá…“ (AP)
Originálním způsobem se této výstavy zúčastnil například sochař Kurt
Gebauer: „Na Čtyřverší se mělo ilustrovat čtyřverší. Nějaký. A já to dostal
v Ostravě, nemohl jsem přijet, protože jsem tam fachčil na hřišti [dětské
hřiště Minikrajina v Ostravě-Fifejdách], to si pamatuji dodneška. A my jsme
znali samozřejmě Fráňu Šrámka… Měsíc nad řekou – ﬁlm s Cupákem a knížka
o tom, jak kluk balí starší holku a pak se zase rozejdou a takové. A básnička od
Šrámka je: Chtěl bych tě potkati v lukách, v lukách je vlání na všechny strany
a tak dále. Krásná básnička, jak kluk svádí holku někde na poli. A pak Gellnera,
který je o gorile. No, já jsme to spojil a místo ilustrace jsem napsal novou
báseň, jmenovalo se to Travní semeno. Já jsem tenkrát taky zaséval trávu
v Ostravě na hřiště a to znělo:
Chtěl bych Tě potkati v lukách,
v lukách je vlání na všecky strany,
řádí tam gorila,
je to má milá.
Půlka je Šrámek a půlka Gellner. A to jsem tenkrát poslal, dneska to zní úplně
neuvěřitelně, telegramem… No a v Kostelci z toho ale vylezlo něco úplně
jiného. Stroje to nějak překotily, takže z toho vznikla úplně nesrozumitelná
ptákovina. A tohle oni tam vystavili s pytlíkem travního semene. V igelitovém
pytlíku… To byla moje účast na Čtyřverší.“ (KG)
PROVOZ GALERIE H
Galerie mohla fungovat jen díky obrovskému nasazení a entuziasmu bratrů
Hůlových a jejich nejbližších spolupracovníků. Jiří a Zdenek si stanovili
společný cíl, tvrdohlavě si šli za tím, co se rozhodli realizovat, dokázali nadchnout i další lidi. Ideálně se doplňovali. Jiří je spíše extrovert, vůdčí člověk
mnoha zájmů, kterého bavilo spravovat a dále rozšiřovat kontakty galerie, což
Výstava Čtyřverší, 1984

bylo zhruba tři sta adres: „[Jiří] to koncepčně se Zdenkem vymýšlel, ale on byl
hnací motor, řekl bych, intelektuální. Musel rozhodnout, co se bude dělat, co

Zadání výstavy Čtyřverší, 1984

se nebude dělat, to bylo asi na něm. Zdenek měl takovou praktičtější polohu
a obrovské kontakty od výtvarníků a přístup výtvarníka. Jirka na tom hodně
koncepčně pracoval. Co se musí dodržet a co je volné.“ (PM)
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vystavených prací. To je docela důležité, protože si myslím, že v té době na
takových akcích neexistovaly seznamy vystavených prací. … Já jsem se snažil,
aby se vyfotila všechna díla, u něčeho to nešlo, třeba u A4, kde bylo asi tisíc
věcí. Bylo toho hodně. Tehdy to fotili, velice nezištně, především Dobroslav
Zborník a Milan Maryška, oba jsou už mrtví. Tihle kluci nafotili skutečně tisíce
diáků. Oba dělali na Barrandově a tam zbývaly malometrážní zbytky, které se
nedaly použít na natáčení ﬁlmů, ale dalo se na ně ještě fotit. Kolem galerie
bylo pár přátel, kteří k tomu měli blíž a kteří tím, co uměli nebo co mohli dělat,
tomu hodně pomáhali. Z fotografů ještě Jaroslav Alt, Hana Hamplová, Jiří Látal,
Josef Moucha a další.“ (JH) Některé akce fotografovali také Vojtěch Písařík
a Dagmar Hochová. Dagmar Hochová zde na výstavě Hračky v roce 1987
Před výstavou

prezentovala fotograﬁcký soubor Děti.
Nejbližším spolupracovníkem Hůlových byl Josef Volvovič. Josef společně
s Jiřím Beránkem koupil v Kostelci dům na náměstí. Dům bylo nutné zre-

Provozování galerie bylo velmi náročné, protože se snažila chovat jako

konstruovat, jeho prostory byly později využívány podobně jako Galerie H.

běžná instituce: „Já jsem chtěl, aby to bylo všechno v pořádku, profesionální

Například zde v roce 1987 přespávala skupina astronomů vedená Jiřím

v podstatě, i když to byla soukromá činnost.“ (JH) Hůlovi společně se spolu-

Grygarem, kteří putovali po hvězdárnách v ČSR na kolech, a návštěva

pracovníky dělali vše, co bylo potřeba: tiskli a rozesílali pozvánky, vydávali

Setkání-vesmír v Galerii H byla poslední zastávkou. Josef Volvovič popsal

autorské graﬁcké listy k jednotlivým výstavám, které byly většinou v počtu

průběh přípravy výstavních akcí takto: „… Téměř všechny výstavy měly stejný

čtyřiceti devíti kusů. Adresa galerie totiž byla Náměstí Klementa Gottwalda,

scénář, od středy někdy do úterý se pracovalo tak 8 hodin denně. Ale poslední

č. p. 49. Nechali vytisknout a zaplatili například katalog k výstavě Jiřího

tři dny se to připravovalo a instalovalo většinou až do rána. Protože byl termín,

Beránka: „Stál tři tisíce devět set, vzpomínám si úplně živě, jak ho tiskař

tady bude výstava. A obvykle tu kromě nás tří býval Pavel Mühlbauer a Vláďa

Honza Tůma přivezl. To byly moje dvě výplaty.“ (JH)

Gebauer, ale často přijeli i další.“ (JV)
Podobně o tom, co bylo potřeba udělat, mluví i Pavel Mühlbauer: „Byly

Také vedli podrobnou dokumentaci, zařizovali občerstvení a úvodní slovo
na vernisáže. Jiří Hůla se snažil některé informace také publikovat: „… Bylo to

to často zednické práce, musely se například zaštukovat díry po předchozí

těžké, spíš jsem psal jakoby o něčem jiném. V roce 1989 měl Kostelec pětisté

instalaci. Ale také si pamatuju, že jsem tam přes noc tisknul se Zdenkem

výročí povýšení na městys, tak jsem do výročí zabalil i první keramický trh

a s Jirkou pozvánky. Jeden nanášel barvu, druhý to vytiskl, třetí, Jirka, klepal

a Náměstí na náměstí. Známí ale věděli, že je to součást činnosti galerie." (JH)

na stroji na obálky adresy a dělali jsme to asi do čtyř do rána. Pak se to zase

Trváním na určitých hodnotách dávali najevo, že je nutné kvalitní díla stále

odnášelo na poštu. Byly to práce, které bylo potřeba udělat, třeba i uklidit,

vystavovat a podporovat dialog uvnitř uměleckého provozu.

zamést, aby to před vernisáží nějak vypadalo. Při instalacích bylo potřeba,

Přípravy na jednotlivé akce měly vždy podobný průběh. Takto postup

aby tam bylo víc lidí.“ (PM) „Ten prostor je netypický, silně netypický, takže

prací shrnul Jiří Hůla: „Nejdřív se muselo vymyslet téma. Témata byla otevřená

instalace vždycky musely být nějakým způsobem na míru. A vždycky se tam

a vznikala při debatách. Třeba s Barevnou sochou přišel Aleš Lamr. Pak se

všecko vešlo. Což bylo zajímavé.“ (JH)
Chod galerie je obdivuhodný i z ﬁnančního hlediska: „Až na pár výjimek se

musely vytvořit propozice, propozice se musely vytisknout. Buď jako linorytové
graﬁky, nebo u známého tiskaře. … Potom se propozicemi museli obeslat

nikdo na chodu galerie ﬁnančně nepodílel. Jednou přišel Olbram Zoubek a dal

všichni účastníci. Když se třeba připravovalo Setkání-mikrosvět, bylo to ještě

mi obálku a tam bylo tisíc korun, což bylo tehdy hodně peněz. Tak jsem začal:

složitější, musel jsem obeslat asi sedmdesát vědeckých ústavů. A z toho od-

‚Neblbni, to je…‘ a on řekl: ‚Ne, to je dobrý.‘ A já, abych se nějak uklidnil, tak

povědělo asi dvacet, ti poslali fotky, fotky se musely zapsat, musely se udělat

jsem začal vést zápis dal-dostal-dal a když už tam toho ‚dal‘ bylo asi dvacet ti-

popisky, aby se to mohlo vrátit. My jsme věci po výstavách vraceli. Pak se

síc, tak jsem v zapisování přestal, protože jsem zjistil, že to nemá smysl. I když

musely udělat pozvánky, ty se musely vytisknout, musely se rozeslat. Musely

doba byla jiná, lidi nám nosili papíry, obálky, pásky do psacího stroje a takové

se přijmout věci, pověsily se, ke všemu se dělaly popisky, dělal se seznam

věci. Ale známky nebo skla se musely koupit.“ (JH)
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NA HRANĚ ILEGALITY, POCIT OHROŽENÍ
Kostelecká galerie nepatřila k zakázaným aktivitám, ale žádoucí z hlediska totalitní státní moci také rozhodně nebyla. Navštěvovat ji znamenalo jisté riziko:
„V osmdesátých letech už se člověk tolik nebál, represe nebyly tak viditelné
a nebylo to tak jasné, ale to neznamená, že by se lidi nebáli, že by se nemohli
dostat do velkého problému.“ (ZH) Mnoho lidí sem také zřejmě ze strachu
nejezdilo, vždy bylo například nebezpečí, že se mezi návštěvníky vyskytne
nějaký udavač. Hůlovi činnost provozovali s vědomím určitého rizika, na
druhou stranu věděli, že jejich sociální situaci postihy příliš zhoršit nemůžou,
a doufali, že uvěznění jim nehrozí.
Nepříjemným oplétačkám s policií se však nevyhnuli: „Jednou si přijeli
StBáci sami a jednou tam přijeli StBáci a starosta, že máme zavřít výstavu.
Takže nějaké takové věci byly, ale nebylo to tak zlé, my jsme nebyli přímo napojení na politické kruhy disentu. Ne že by tam lidi z disentu nejezdili, ale… oni
věděli, že jsme nepolitičtí, že to neděláme jako politické gesto, ale jako záležitost výtvarně uměleckou. Takže i když se to jako politika jevilo, podstata taková
nebyla, to oni tušili, a také tam nebyly peníze… Tím pádem, trochu bubu na nás
dělali, ale že by to bylo nějak hodně drsné, to ne. Zastrašovali nás, ale nechávali
nás relativně být.“ (ZH) Velmi nepříjemné bylo, když Hůlové dostali předvolání
na výslech do Kolína: „Mezi lidmi se říkalo, co má člověk dělat, aby obstál u výslechu. Byly dvě možnosti, buďto neříkat vůbec nic a dělat naprostého pařeza,
ale to je dost těžké a může to být i v něčem nebezpečné, protože se člověk

Barevná socha, 1985, nálepka k označení vystavených prací

tváří, že je hrozně velký odbojář. A druhá byla, že člověk má říkat věci, které
jsou jasné. Když někdo řekne: ‚Kde to je?‘ Tak člověk řekne: ‚Je to v Kostelci na
náměstí.‘ ‚Vy jste tam byl?‘ ‚Byl.‘ Protože oni vědí, že tam byl.“ (ZH)
Velké množství zaparkovaných aut na náměstí, možná také žárlivost ze strany
BAREVNÁ SOCHA

Svazu výtvarných umělců, zapříčinily, že se oﬁciální orgány pokusily výstavu

Nežádoucí pozornost státních orgánů vyvolala vernisáž výstavy Barevná

uzavřít: „Oni ji jakoby zavřeli, ale my jsme říkali: ‚Jak to máme zavřít?‘ To je

socha v červnu 1984. Byla to zřejmě nejslavnější zdejší výstava, zúčastnilo se

právě ta anekdota, protože v tomhle tu byl Kocourkov. My jsme skutečně nebyli

jí mnoho známých jmen.

v žádném jejich velkém politickém zájmu, ani ekonomickém nebo cokoliv, my

Výstavu zahajoval Jiří Šetlík. Zhodnotil úlohu polychromie v sochařství

jsme byli mimo tuhle sféru, takže ani žádné velké šajby sem nikdy neposlali.

a význam konfrontačních výstav: „Díla našich současníků ukazují, jak se pro

Tohle byli blbouni místní fízlové a starosta a já nevím, kdo ještě s ním tehdy

některé stala barva nezbytností pojetí a tvůrčího záměru. Pro jiné zůstává

byl, a měli rozhodnout, jak výstavu zavřít. A tak jsme se ptali: ‚Co máme dělat?

dráždivým a tázavým činitelem, v němž se pokoušejí nalézt odpovídající

Takže sem nikdo nesmí vejít? Ale to je těžké, když tady bydlíme.‘ ‚No, tak to

prostředek k vyjádření své představy obrazu skutečnosti. Je to úsilí, které již

ne.‘ ‚No tak, co tedy s tím máme udělat? Máme to někam odnosit? Ale kam

dávno překročilo hranice pouhého obohacování formy. Směřuje k postižení

bysme to dali?‘ ‚To taky ne. Tak dejte pryč jména autorů.‘ Na parketách jsme

složitého obrazu doby a člověka naší přítomnosti způsoby, jež jí odpovídají.

měli nalepené popisky, tak jsme to sebrali a odnosili.“ (ZH) “Přijela sem jedna

Pohlédněme tedy kolem a uvažujme, kdo kam dospěl, kdo kam míří a komu

kolegyně… To bylo těsně potom, co se řeklo, že se to musí zavřít, tak já jsem

se daří nikoliv z vnějšku, ale z vnitřku tvaru oprávnit úlohu barvy ve výrazu

jim u vrat řekla, že se k nám nesmí, že to zavřeli, a najednou koukám, že tady

soudobého sochařství.“ (Šetlík, 1985)

chodí, a oni šli přes sousedy [smích].“ (OH)
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Barevná socha, 1985, Karel Nepraš: Hlava-fontána č. 4

Barevná socha, 1985, Aleš Lamr: Graﬁ cký list výstavy

Barevná socha, 1985, Olbram Zoubek: Achajský bojovník bez tváře, 1984

Barevná socha, 1985, objekt vlevo: Adriena Šimotová, vpravo: Věra Janoušková

VÝTVARNÝ PROVOZ PODLE HŮLŮ

s tím byla spojena. To byla evidentně svobodná, odnikud zvnějšku nekont-

V Kostelci se snažili zpochybňovat zavedené poměry ve výtvarném provozu

rolovaná činnost.“ (AP)

a zakládali si na nezávislém přístupu. Dalo by se říci, že zde vznikla alternativa

Galerie byla záměrně neokázalá, obyčejná, avšak s jasným cílem a pravidly.

v rámci alternativy, z čehož místy pramenilo určité, spíše skryté napětí, které

„I když Jirka se Zdenkem byli kvůli galerii na policii, tak to v podstatě vědělo

se projevovalo mezi návštěvníky z různých oblastí nezávislé kultury. „[Hůlové]

jenom tady to okolí a nikde jsme to nevytrubovali. Koneckonců už za to by

něco chtěli a byli principiální v tom, co chtěli. Nechtěli rezignovat, nechtěli

člověk v určitých společnostech zasluhoval metál… “ (JV)
Pro Hůlovy byla typická určitá hrdost, se kterou prosazovali své názory.

jen nadávat na režim a naříkat, že se tady nedá nic dělat, nechtěli se uzavřít
a dělat si jen sami pro sebe a pro pár přátel. A našli řešení, založili soukromou

Takto například prohlídku s Medou a Janem Mládkovými na výstavě Záznam

galerii, která se řídila absolutně demokratickými principy. A ta demokratičnost

o činnosti zaznamenal Jiří Hůla: „‚A tady‘, řekl jsem, ‚tady bude stěna.‘ ‚Zeď

přivedla do Kostelce podivuhodnou směs lidí, byli tam ti, kteří směli, a ti, kteří

v žádném případě nedělejte,‘ řekla Čechoameričanka. Pokračoval jsem dál

nesměli, byli tam neoﬁciálové, ale tu a tam i oﬁciálové, byly tam i celebrity mezi

v nacvičeném výkladu, mezi řečí jsem se nenápadně vrátil k ožehavému

neoﬁciály a tak dál. A při výstavách byla úžasná atmosféra. Pro některé ale

tématu: ‚Až tady bude stát nová zeď, bude zde diatéka.‘ ‚Ne, zeď ne,‘ ozvala

přišlo to nejlepší až potom, až pozdě večer v sobotu a v neděli, to tam zůstali

se podrážděně milionářka. ‚Stanislav Kolíbal také povídal, že ne, že zabijete

přátelé, kteří se podíleli na výstavě, dopíjel se sud a tam bylo i nejvíc srandy

otevřený prostor.‘ Asi po třech měsících přišel dopis z Dumbarton Street. ‚Moc

a všeho možného, tam se všichni nepopsatelně uvolnili.“ (JV)

se mi u vás líbilo, tu stěnu jste doufám nakonec nepostavili,‘ psala kunsthis-

V Kostelci relativizovali váhu názoru respektovaných osobností. Uvě-

torička, sběratelka a milionářka Meda Mládková. Skočil jsem za kamarádem

domovali si, že posuzování významu a kvality současných uměleckých děl

Josefem Volvovičem půjčit si od něho dva tisíce. Nakoupili jsme vápno

je relativní, protože nelze předvídat, která díla se v budoucnosti ukážou jako

a tvárnice. Ještě to dopoledne byla hrubá stavba nové zdi hotová.“

zásadní pro další vývoj. Josef Volvovič, profesí učitel matematiky a ﬁlozoﬁe,
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V Kostelci si uvědomovali, že nemá smysl provozovat galerii pro jiné cíle

tuto situaci zhodnotil z pozice laického diváka takto: „V určitou dobu jsem

než pro samotnou činnost: „Různě tehdy vznikaly akce, i výtvarné, hlavně pro

hodně dával na to, co napíše teoretik, zvláště když má jméno. Těchto nálepek

efekt. Třeba to všechno připravili, ale pak to policajti zavřeli, a pak se o tom

se člověk zbavuje v průběhu života. A ne úplně, protože například Chalupecký

všude mluvilo. Ale Jirka trval na tom, že tohle nesmíme dělat. My to děláme

má prostě váhu. Sem jezdila spousta kritiků a kritiček, někdy člověk vidí, že

proto, aby to bylo a aby se sem lidi na to chodili dívat. A vůbec že nemáme

spekulují, že si často odporují. Jirka se Zdenkem mě v debatách učili, že se na

uvažovat o tom, jestli to bude zakázaný. O to nejde.“ (JV) Jiří Hůla razil heslo

to nesmí příliš dát, ale já jsem na to stejně často dal [smích]. Byla to ale stejně

„jde o věc“: „Všichni jsme byli nakažení a všichni jsme měli dobrý pocit z toho,

jakási fenomenologie v praxi. Dívat se nejdřív na obrazy a teprve potom na

že se podílíme na něčem zakázaném. A zase bylo dobré působení Jirky Hůly,

jména autorů, anebo se na ta jména vůbec nekoukat.“ (JV)

který tím, že byl starší, si uvědomoval povrchnost tohohle přístupu. Vždycky

V galerii se snažili nezdůrazňovat slavná jména, neupřednostňovat

zdůrazňoval, to bylo heslo, ‚jde o věc‘. Zdenek v podstatě taky, ale ten, kdo to

„špičku“, ale dávali všem stejné podmínky. Protože některá místa byla méně

pořád opakoval, byl Jirka. A člověk se odnaučil, že by to dělal jenom proto, že

atraktivní, hůře viditelná, využívali pro instalaci často prvek náhody nebo

to je zakázané nebo něco takového, protože to je podružné.“ (JV)

díla řadili například podle abecedy. „My jsme měřili všem stejným metrem,

Hůlovi se nevěnovali pouze výtvarnému umění, zasazovali se i v jiných

pochopitelně senioři, těm jsme se snažili vyjít vstříc, Boštíkovi, Šimotové, ale

záležitostech v okolí, které jim připadaly důležité: „Třeba v Kostelci tehdy

ne že bychom je nějak víc preferovali, takže se někteří mohli cítit i ukřivdění,

byli hodně aktivní kvůli tomu, aby se tam nezboural chudobinec u zámku. Je

protože prostor byl daný.“ (ZH)

barokní a býval pro vysloužilé služebné, úřady se to tehdy chystaly zbourat.

Nejužší skupina organizátorů byla motivovaná „romantickou představou

Hůlové kvůli tomu udělali velkou petici, sehnali právníka a docílili toho, že se

o smyslu čisté umělecké tvorby a provozu“, což dodávalo galerii úplně jiný

bourání odsunulo až do té doby, kdy už to pak v devadesátých letech nepři-

rozměr než běžné instituci. Jednalo se o nekomerční aktivitu, která byla

cházelo úvahu.“ (PM)

zdrojem radosti a poznání. Takové aktivity člověka osvobozují. „Zajímala mě
v Kostelci prezentovaná současná výtvarná produkce, ale i svoboda, která
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J. Hůla, rukopis Dům na Dumbarton Street
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ZÁZNAM O ČINNOSTI
Ukázkou inovativního kosteleckého uvažování je například výstava Záznam
o činnosti z roku 1984. „To byly věci, které vznikají při výtvarné tvorbě ne
jako dílo, ale jako něco, co vzniklo souběžně. Vždycky jsem jako příklad dával
malířskou paletu. Když byste si vzala palety různých malířů, tak budou různě
barevné, budou tam různě umístěné barvy. Asi by se podle toho poznal Špála,
asi by se podle toho poznal Kubišta. Poznala by se povaha umělce, protože
někdo to bude mít napatlané přes sebe, někdo to bude mít pečlivě rozdělené.
Vlastně se do toho vtiskne něco, co člověk ani nechtěl, ale co souvisí s dílem,
třeba s obrazem. Na obraze jsou stejné barvy jako na paletě, jenom jinak
organizované, i s povahou umělce. Tak tam byl třeba střep, porcelánový střep,
kus dlaždice, o který si Daisy Mrázková otírala perko, když se jí zaneslo, když
kreslila na papír čáry. A tam vzniklo něco, byla vidět její pečlivost, houževnatost,
tisíce čárek, které musela udělat, a organizace kolem dokola. Ale dílo to není,
přitom to má nějakou hodnotu. To se mně líbilo, protože to byla hraniční poloha,
a já si myslím, že na hraničních polohách je často hodně zajímavých věcí. Proalespoň pro mě, nic zajímavého. To už je všechno přebrané, všechno uznané.
Není tam potěšení z objevu nebo z poznání, z okouzlení. To je pryč.“ (JH)
STIMULY K TVORBĚ
Konfrontační ráz výstav v Galerii H podporoval další umělecký vývoj zejména
z hlediska vzájemného porovnání a zvážení dalšího směřování vlastní tvorby.
„Úkoly, Dablovky, Čtyřverší, vždycky se nad tím musel člověk aspoň zamyslet
a když se toho chtěl účastnit, tak musel něco udělat. Což bylo docela dobré.
Já sice úkoly moc rád nemám, ale to mě nějakým způsobem bavilo.“ (AL)
„Věci, které se pro ty akce dělaly, mám dodneška schované a považuji je za
dobré.“ (PM) „Člověk se mohl realizovat, mohl ukázat své věci v kontextu
s ostatními a to bylo základní. To v té době, kdy se oﬁciálně vystavovat
nemohlo, tak se aspoň vystavovalo takhle a vždycky to byl pro každého z nás
přínos.“ (AL) „Že mě to vyprovokovalo k něčemu, co bych sám nedělal.“ (PM)
„Zvlášť v téhle době, kdy o to celkem nebyl zájem, tak pro některé lidi to byl
impulz. Byl to impulz, aby něco dělali.“ (JH) „A taky byla výborná přímá konfrontace věcí. Oni nebyli uzavření na nějaký okruh lidí, tam mohl přijít i normální
amatér, kterého to zajímalo, a dostal příležitost. Některé akce byly tak rozsáhlé
počtem lidí, že to nemohl být žádný výběrový soubor, měli jiné mechanismy,
jak autory vyzvat a seřadit… A byli tam lidi, kteří třeba také měli výtvarné
ambice, ale asi by se to bez těchto aktivit dohromady nedalo. To byl třeba
Josef Krupka, který byl umělecký kovář, ale když se pak jeho práce dostaly na
takovouto výstavní akci, tak se to najednou obrovsky pozdvihlo.“ (PM)
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Výstava Záznam o činnosti, 1984, Daisy Mrázková, destička na čištění pera při kresbě tuší

tože ti, co jsou ve středním proudu, ti jsou přijatí a jsou známí, tam na tom není,

Výstava Záznam o činnosti, 1984, Vladimír Gebauer, odložený kolík na rozmíchávání barev a vybrušovaný obraz

Výstava Záznam o činnosti, 1984, Olga Karlíková, sloup–přebal zásilky

Výstava Záznam o činnosti, 1984, Ilja Sainer, malířova židle

Výstava Záznam o činnosti, 1984, Jasan Zoubek, sádrový model "vohnouta"

RODINA A DĚTI
V GALERII H

RODINA V GALERII H
Rodiny Zdenka a Jiřího bydlely společně v horním domě a žily galerií
společně s nimi. Manželka Zdenka Hůly Olga vzpomíná na období galerie jako
na nádhernou životní etapu: „Já jsem s nimi sedávala u stolu a hrozně ráda
předchozí dvojlist: Dětský den, 1987, sešit upravený podle návrhu Dezidera Tótha k vytvoření „listovací“ masky
vlevo: Výstava Hračky, 1987, Karel Nepraš: Račte šlapat

jsem to poslouchala a ohromně mě to těšilo, tak jsem si v duchu říkala, to je
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báječný, že jsme u toho… Poznala jsem nepředstavitelné množství skvělých
lidí, s kterými se stýkám do dneška… To byl pro mě obrovský přínos – kvalitní
lidi, ne protože jsou slavní, ale protože jsou báječní lidsky a vůbec.“ (OH)
Rodiny sdílely společnou domácnost, jejich ﬁnanční situace nebyla vždy
jednoduchá, investovalo se hlavně do galerie: „My jsme měli každá rodina
jeden pokoj a pak dohromady kuchyni, kde alternovala taky ještě babička, tak
ono to opravdu bylo náročné. Hodně náročné.“ (OH) Manželky zde zažívaly
občas kuriózní situace, zejména ze začátku se tu hodně pilo, občas zde nějaký čas pobýval nějaký výtvarník, ženy musely být hodně tolerantní: „Běžná
domácnost to teda nebyla, ani v leknutí, v ničem, nikdy.“ (OH)
Obě manželky byly v době založení na mateřské dovolené, na činnosti se
přímo nepodílely, pomáhaly však při vernisážích a připravovaly pohoštění.
Zdenkovi a Olze se v roce 1978 narodil syn Petr a o 4 roky později Magdalena. Jiří a Hana měli syna Martina, který je o rok mladší než Petr, a dceru
Janu narozenou v roce 1983. Děti se stávaly stále důležitější součástí galerie,
návštěvníci přijížděli na vernisáže s celou rodinou, a protože většina z nich
byla ve stejném věku jako Hůlovi, měli i podobně staré děti. Jiří, Zdenek
a další spolupracovníci připravovali pro děti speciální program, který postupně přerostl až v celodenní dětské akce a výstavy: „Pro děti to taky bylo
přínosem, to rozhodně… Jako některé děti mají bilingvní výchovu, tak oni
dostali výtvarnou výchovu.“ (OH)
Rodiny činnost otců přijaly a vyrovnávaly se s ní po svém. Rodina Zdenka
Hůly po prvních letech fungování galerie bydlela v Praze a do Kostelce
přijížděla jen na víkendy: „Když jsme bydleli U Půjčovny, to byla kuchyň a pokoj,
no a v tom pokoji jsme měli palandy pro děti a my jsme měli postel, to bylo
rozdělené. A tam, kde byly palandy, tak náš Petr, kterému bylo pět, když začala
Galerie H, a tohle už bylo v době, kdy chodil do školy, kdy už uměl psát, tak
tam měl ceduli a tam měl napsáno: ‚Dětský pokoj Galerie H‘. Takže oni měli
s Galerií H spojené dětství…“ (ZH)
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DĚTI V GALERII H
Děti a dětský pohled na svět byly v galerii vítány. Otcové potomkům vytvářeli prostředí k hrám a sami se bavili tím, jaké různé herní prvky je možné
vymyslet: „Z Morgensterna, to asi znáte: ‚V každém člověku je ukryto dítě a to
si chce hrát.‘“ (JH) Jiří Hůla vymyslel stavebnici H, která navazovala na jeho
počítačovou graﬁku. Stavebnice se po nějakou dobu průmyslově vyráběla.
Stavebnice se skládá z dřevěných částí různých tvarů, které odpovídají všem
možným kombinacím plných a prázdných krychliček v rastru 3 × 5. Jednotlivé
dřevěné prvky jsou v podstatě znaky nové originální abecedy a zároveň
obsahují i písmena latinky. Stavebnice měla poměrně úspěch. „To ještě mám
dodnes někde na chalupě, s tím si zase hrají vnuci – to pokračuje.“ (AL)
HRAČKY
V roce 1987 zde uspořádali celou výstavu zaměřenou na hračky, kde se
objevily, jak už to v galerii bylo zvykem, práce amatérů i známých umělců.
„Byla tam krásná socha od Nepraše, jmenovala se Račte šlapat, kde si člověk
mohl sednout, to mělo pedály, a děcka na tom řádila. Nebo tam byl od Jetelové
Velký vůz, ten jsme vezli ze Šárky, plný náklaďák toho byl, kola byly veliký, pak
se to sestavilo. A to tam stálo, děcka po tom lezla…“ (PM) Během výstavy
Hračky se odehrál také Dětský den, na který Zdenek Hůla s Josefem Volvovičem připravili prolézačku „vznášedlo“ nebo také „zahradní loď“, na kterou se
vešlo několik desítek dětí. Jednotlivá patra z plachtoviny měla být původně
naplněná vodou, na koupání byla ale nakonec zima. Dalšími na programu byly
masky podle návrhů Dezidera Tótha8. Děti vyráběly komické brýle z různých
kuchyňských nástrojů, malovaly si „masky k listování“ do speciálně upraveného sešitu, kde byly na všech stránkách prostřižené díry na oči.

Dětský den, 1987, Masky v sešitech podle návrhu Dezidera Tótha
Výstava Hračky, 1987, Zdenek Hůla: Pistole

8

V roce 1989 vyšla kniha Dezidera Tótha Urob si masku.
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Výstava Hračky, 1987, Juraj Meliš: Idea balance, 1976
Dětský den, 1985 (Vernisáž výstavy Dětská kresba)
protější strana: Výstava Hračky, 1987, Jiří Hůla: Stavebnice H

DĚTSKÁ KRESBA
Další výstavou s podobným zaměřením byla Dětská kresba z roku 1985.
Zúčastnit se mohly děti ve věku do devíti let. Mnoho z vystavujících byli
potomci výtvarníků, bylo zajímavé sledovat, jakou kresbu rodiče společně
s dětmi na výstavu vybrali. I pro samotné umělce je dětská tvorba a práce
neškolených tvůrců velkou inspirací. Takto například uvažuje výtvarník Aleš
Lamr: „Moje děti taky kreslily a malovaly a člověk je nad tím úplně užaslý,
jak to bylo bezprostřední, že by to sám nedokázal. Já jsem jednou dostal za
úkol udělat nějakou stěnu pro mateřskou školku a investor chtěl, abych tam
aplikoval zvětšené dětské kresby. To vůbec nešlo. To bylo zajímavé, to vůbec
nešlo, bylo to tuhé, i když jsem to zkoušel přepsat přesně, tak to stejně bylo
tuhé, nebylo to ono… Bezprostřednost člověk nikdy nedokáže. Dospělý má
svoje zkušenosti, zábrany, bloky. Prostě, dítě to udělá úžasné. Vždycky dětské
kresby obdivuji.“ (AL)
Vernisáž Dětské kresby byla velkou událostí těsně před začátkem
prázdnin. Bylo krásné počasí, na zahradě byli ještě Gebauerovi trpaslíci
z předchozí akce, Jiří Beránek připravil skluzavku ze dřeva a z plachtoviny,
Zdenek Hůla terče na házení míčků a společně s Jiřím vyrobili velkou
barevnou zahradní stavebnici a tunel ze čtverců, kterým mohly menší děti
prolézat.
VĚTRNÝ DEN A NÁMĚSTÍ NA NÁMĚSTÍ
Na podzim 1986 v Kostelci uspořádali Větrný den, který se vydařil, až na jeden malý detail: „Měli se pouštět draci, kteří se přinesli a které Hůlovi připravili.
Já, když jsem tam přišel, tak tam měli všechny možné draky udělané podle
návodu, ale takovým tesařským způsobem, že to byla polínka tlustá jak prst
minimálně, že by to uneslo vichřici. Přijel na to francouzský kulturní atašé a šli
jsme, tehdy, za socíku, v průvodu přes městečko na pole. Ale bylo absolutní
bezvětří, nelétalo vůbec nic… Já jsem měl lehkou balzovou konstrukci, tak
jediné, co se mi podařilo, že to vylétlo nahoru, když jsem utíkal, a pak to šlo ke
dnu.“ (JR) Akci doplňovala instalace větrníků, draků, větrných koulí a obrazů
Zdenka Hůly v galerii.
DALŠÍ AKCE PRO DĚTI
Na výstavě Loutky v roce 1988 zde představili práce výtvarníků, loutkářů

Výtvarná akce Větrný den, 1986, Jiří (v popředí) a Zdenek Hůla s dětmi a drakem Galerie H

i amatérů. Výstavu doprovázela divadelní představení.
Ještě před revolucí v roce 1989 Hůlové připravili site speciﬁc akci pro děti

Účastníci Větrného dne vycházející ze vrat Galerie H, 1986

z místní školky, kterou nazvali Náměstí na náměstí. Zdenek s Jiřím vytvořili
kartonové modely domů a kostela na náměstí, děti je pomalovaly a uspořádaly podle skutečné situace přímo v centru města.
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Výstava Loutky, 1988, Libuše Šlezarová: Panenky
Výstava Loutky, 1988, Libuše Šlezarová: Panenka

Výstava Loutky, 1988
Výstava Loutky, 1988, Dupák

GALERIE H
PO ROCE 1989

Vrcholu činnosti dosáhla galerie v osmdesátém čtvrtém a osmdesátém
pátém roce, pak se začal postupně měnit charakter výstav, byl zájem spíše
o jiné akce, přicházelo méně návštěvníků. Alternativní umělci se začali pomalu
přesouvat na oﬁciální veřejná místa. Klesala proto hlavně poptávka po konfrontačních výstavách. V Kostelci se začali zaměřovat například na mezioborová setkání a akce pro děti. „Myslím si, že [galerie] skončila v roce osmdesát
osm, nebo maximálně osmdesát devět deﬁnitivně. V roce osmdesát sedm byla

předchozí dvojlist: Náměstí na náměstí, výtvarná akce pro děti z kostelecké mateřské školy, 1989
vlevo: Nalezené H, obálka katalogu výstavy Bratři Hůlové, Galerie H, Galerie města Blanska, 1994

výstava Hostia Galérie H, tam už bylo strašně cítit, jak se společnost uvolňuje.
A ten prostor najednou ztrácel smysl, protože takových míst už byla spousta.
Začali mladí kolem Tvrdohlavých, začaly se dělat Konfrontace, což bylo úplně
něco jiného, protože Galerie H měla místo, měla adresu, v podstatě jsme za
to nějakým způsobem ručili, chovalo se to jako instituce. A najednou se to
už uvolňovalo. 5 let Galerie H, to byla taková bilanční záležitost, hodně ze
sbírek galerie, protože některé věci jsme nakoupili a některé věci jsme dostali
a některé věci jsme vyměnili se známými tehdy… A na 5 let Galerie H nepřišel
v podstatě skoro nikdo. Věrní návštěvníci byli Bohumila Grögerová a Josef
Hiršal, básníci a překladatelé. A to je v časopise Umění a řemesla, tam je fotka
ze zahájení, tam stojí pan Hiršal a poslouchá. A on tehdy říkal: ‚Prosímtě, kde
všichni jsou, kde ty lidi jsou?‘ Pro ty, co tam jezdili, to ztratilo smysl.“ (JH)
Postupně se změnilo složení návštěvnické skupiny, atmosféra byla
osobnější: „Až ke konci, kdy už se najednou dělo víc aktivit i oﬁciálně, mimo,
potom už to byl užší výběr těch, které to bavilo a kteří tam chodili od začátku.
Když jsem tam třeba v osmdesátém osmém dělal realizaci a byla to sobota,
kdy se to mělo představit, tak jsem koukal, že lidi nějak nechodí, protože jsme
se treﬁli zrovna do dne, kdy se zahajovala výstava v Kolodějské jízdárně 12/15,
čili všichni byli tam. A to už byla oﬁciální výstava. Od osmdesátého osmého už
bylo aktivit různě v Praze víc a zájem maličko upadal.“ (PM)
Hned v listopadu 1989 Galerie H založila městské Občanské fórum
a zejména Jiří se zapojil do veřejného života Kostelce. Ještě v prosinci se zde
uspořádaly dvě akce, v dalším roce se aktivity rozběhly naplno. Občanské
fórum téměř každý týden pořádalo setkání se zajímavou osobností, odbornou
přednášku, koncert, dětské představení, ples, výlet. Jiří se stal členem
městské rady, kde se věnoval podobným oblastem jako v galerii, například se
angažoval v péči o veřejný prostor města.
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Hůlovi se spolupracovníky pokračovali také v opatrování kostela sv. Jana

zorganizovaný spolek. Takhle to fungovalo, myslím, 3 roky. Kruh udělal řadu

Křtitele a jeho samostatné zvonice. Zdenek Hůla tato místa provázal se svou

výstav, řadu důležitých věcí, třeba vydával knížky. Byly to hlavně básnické sou-

tvorbou: „Půl roku před revolucí se domluvilo, že si Pepa [Volvovič] pronajal

bory, protože tam byli i literáti mezi hosty, novináři, básníci, hudebníky si nějak

zvonici. A my jsme tam začali uklízet a dělat nutnou údržbu. A v roce deva-

nepamatuji, ale ti se zase účastnili na vernisážích.“ (PM) Sdružení se podařilo

desát dva jsem se domluvil s farářem, tenkrát, co tady byl, páter Zápotocký se

získat ﬁnanční podporu, které bylo třeba zejména na publikační činnost.

jmenoval, že si tam udělám instalaci. Já jsem si v tom roce udělal takovou větší

V Kruhu však postupně přibývaly problémy s administrativou, na kterou nikdo

výstavu. To bylo tady v Galerii H [v bývalé stodole], tenkrát byl ještě nahoře

neměl čas. Výtvarníci se chtěli více zaměřit na vlastní práci, vzniklo mnoho

celý prostor prázdný, v muzeu a v kostele.“ (ZH) Na pracích v areálu kostela

jiných možností, jak se realizovat. V roce 1993 přestala být situace únosná

sv. Jana Křtitele se podílelo mnoho mladých lidí z Kostelce a studenti VŠUP

a společnost Kruh postupně přestala fungovat.

z Prahy. Josef Volvovič se Zdenkem Hůlou se o kostelík starají dodnes, občas

„No a potom to zaniklo… a lidi už se stýkají jenom na setkáních, která jsou

tu v rámci setkání pořádají hudební představení nebo čtení. Jiří Hůla se i na-

jednou ročně na podzim. A to taky trochu řídne, protože jednak je aktivit

dále věnoval kurátorské činnosti. Založil Agenturu Galerie H a hned od roku

hodně a jednak jsme už zestárli asi a trochu zpohodlněli, ale ze začátku, ta

1990 začal dělat výstavy na dvou školách v blízkém okolí: na základní škole

setkání, pamatuji si třeba na Rozhraní [v roce 1995], tak tam byly mraky lidí,

v Kostelci a na Gymnáziu Český Brod. V roce 2003 založil občanské sdružení

i na fotkách je to vidět.“ (PM)

Archiv výtvarného umění, které kromě archivní činnosti také pořádá výstavy,

V té době se rozešly i cesty bratrů Hůlových. Zdenek s rodinou si do bývalé

pravidelně v Malé věži v DOXu a jednou ročně v Muzeu hrnčířství v Kostelci

stodoly, ve které se realizovaly aktivity Galerie H, vestavěli rodinný dům a v roce

nad Černými lesy. V kostelecké ZŠ vystavoval i Pavel Mühlbauer: „Tam se

1995 se tam odstěhovali. Značná část domu je ponechaná jako výstavní prostor.

dělaly improvizované výstavy na chodbě. Taky jsem se jedné zúčastnil… Na

Bratři přestali spolupracovat, každý z nich se zabývá něčím jiným. Zdenek

chodbě byl závěsný systém a skla, tak jsem tam dal kresby, no a pak jsem tam

Hůla dále pokračuje ve své malířské tvorbě, od roku 1994 se intenzivně věnuje

něco nechal.“ (PM)

sochařství, realizoval řadu prací do veřejného prostoru a od roku 1995 učí na

Josef Volvovič provozoval nějakou dobu ve svém domě na náměstí

Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jiří se

prodejní Galerii Kruh, která nebyla příliš výdělečná, sloužila spíše jako

dále intenzivně věnuje archivu, publikační činnosti a pořádání výstav. Zdá se, že

kontaktní místo, kde se lidé mohli seznámit s tvorbou jednotlivých autorů

každý z nich svým způsobem šíří původní myšlenky Galerie H.

a případně i s umělci osobně.
Jiřího, který se nejvíce věnoval veřejnému životu, postupně zklamaly

SETKÁNÍ

reakce lidí a po nějaké době přestal v této oblasti působit: „Když se to uvolnilo

V roce 1992 začala výstavou Kruh tradice každoročních jednodenních setkání

po roce osmdesát devět, nebo když přišla svoboda, tak se mohlo všechno, ale

v prostorách, kde dnes bydlí Zdenek Hůla. „Ale zjistili jsme časem, že třeba

já jsem nechtěl, aby to dál pokračovalo v uzavřeném prostoru za vraty. Myslel

tyhle setkání, mít možnost bez ohledu na síně něco si udělat sami takhle

jsem si, že je možné vrata otevřít a vstoupit do města a že nás přivítají všichni

improvizovaně, to je dost k nezaplacení.“ (PM) Zejména počáteční setkání

s otevřenou náručí. Což jsme se tedy pokusili, nebo já jsem se o to hlavně

v devadesátých letech měla velký ohlas, dnes mají tyto akce však o to větší

pokusil, no a to se nekonalo teda. Ne že by tam nebyla činnost, ale zájem

význam pro nejvěrnější návštěvníky: „Teď tam Zdenek ještě pořád dělá setkání,

v podstatě nebyl.“ (JH)

tak třeba loni jsem tam byl taky na instalaci, to se dělalo, vlastně dva dny jsem
tam byl. Takže ještě se lze připomenout. Ale už to nemá takový ohlas, takové

VÝTVARNÁ SPOLEČNOST KRUH

velké zastoupení. Ale stále se tam sejde řada kamarádů z té doby.“ (PM)

Když skončila galerie, mnozí ještě chtěli v aktivitách pokračovat a založili

Ukázalo se, že i v demokratické společnosti mají soukromé alternativní

Výtvarnou společnost Kruh. Kruh už byl oﬁciální spolek, členové byly

prostory své místo. Vždy existuje vrstva umělců mimo hlavní proud, kteří

osobnosti z různých oborů, nejen výtvarníci. Kruh se zaměřoval na vydávání

mají potřebu vlastního konfrontačního prostoru: „Ono by se mohlo říct, že

knih, výstavy a mezioborová setkání. Jedním z členů byl i Pavel Mühlbauer:

to nahrazovalo nedostatek výstavních možností a nedostatek přirozených

„Výtvarnou společnost Kruh jsme založili s tím, že jsme chtěli dál provo-

kontaktů mezi výtvarníky. To teda by se klidně dalo říct, ale zkušenost toho, co

zovat společné aktivity. A bylo to vázané na adresu v Kostelci, že to je tam

se dělo pak po devadesátém roce, je, že určitým způsobem takováhle potřeba
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je vždycky. I v jinak fungujících systémech jako je teď, kdy je spousta galerií,
spousta možností… Galerie H nejenže nahrazovala nedostatek, ale je to určitý
fenomén, který je potřebný pořád a může chybět kdykoliv. I ve společnostech,
které fungují velice demokraticky, otevřeně, tak i tam se taková spontánní
divoká aktivita Hůlů hodí.“ (PM)
ARCHIV
Jiří Hůla založil původní Studijní archiv Galerie H již v roce 1984. Sbíral nejrůznější materiály o českém a slovenském výtvarném umění: „[Jiří Hůla] shromažďoval dokumentaci, měl tam takový počáteční archiv, ale velice systematicky,
to jsem vždycky obdivoval, dodnes to pokračuje. Což se mi velice líbilo, taky
jsem mu dodával různé katalogy, které jsme dělali načerno…“ (AL) Od té doby
se archiv rozrostl do rozměru několika hal a Jiří v činnosti se spolupracovníky
pokračuje. Kvalitní informace, které jsou volně přístupné veřejnosti, mají dnes
velkou hodnotu. Jiří Hůla si cení zejména internetové databáze abART: „Svobodné prostory jsou, výtvarníci mohou vystavovat, kde chtějí… Ale s informacemi, alespoň podle mne, problém dál přetrvává. Přetrvává v mnoha směrech,
například v tom, a to bylo důležité, tedy jak pro galerii, tak pro archiv, a to byla
otevřenost. Archiv i informační systém abART zůstaly otevřené, nevýběrové.
Další databáze, Artlist nebo I-DATUM, jsou elitářsky omezené výběrové
soubory nebo společnosti – je tam i spousta zajímavých věcí, ale spousta jich
je tam jenom proto, že to nese doba, že to nese čas, tendence. Takže tohle je
jedna věc, druhá věc, myslím si, že se tomu nikdo nevěnuje, jako se tomu teď
věnuje archiv, a že tady schází obecně databáze, která by byla relační databází. To je to, co my máme. To znamená, že je založená na atomizaci dat a na
jejich vzájemném provázání.“ (JH)
„Tam vyplývají informace, které by spousta lidí ráda zatajila. Čeho se
zúčastnil a nezúčastnil. Jak mají lidi tendenci si vylepšovat svou životní
dráhu.“ (JR) Archiv je svým rozsahem naprosto unikátní, obsahuje mnoho
jinde nedostupných materiálů. Pro sbírku bylo velmi náročné získat prostor
a ﬁnance. Dnes Archiv částečně sídlí v Centru současného umění DOX, coby
odborná knihovna, ale není jeho součástí. „To bylo nabízené jako spolupráce
řadě institucí a nikdo nejevil zájem. A to byly kritické chvíle, kdy vůbec nebyly
takovéhle prostory k dispozici, to existovalo v banánových krabicích u Jirky
v baráku naskládané. Kdybyste viděla, kolikrát on sám tyhle banánovky převážel, podle toho, jak se objevovaly a zase zanikaly možnosti uskladnění.“ (JR)

Zdenek Hůla v Ateliéru GH, 2015
Jiří Hůla v otevřené knihovně Archivu výtvarného umění v Centru současného umění DOX
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GALERIE H V KONTEXTU
ALTERNATIVNÍ KULTURY

předchozí dvojlist: Z korespondence Galerie H
vlevo: Jiří (vlevo) a Zdenek Hůla po vernisáži výstavy Dětská kresba, Dětský den 1985

ALTERNATIVNÍ KULTURA
Činnost Galerie H spadá pod široký pojem alternativní nebo
paralelní kultura. Tam se řadí „různé formy kulturní (umělecké,
duchovní, názorové, tvůrčí) jinakosti“ (Alan, 2001, s. 17),
které nejsou přesně deﬁ novány. Určující je jen to, že vybočují
z běžného životního stylu a vkusu. Alternativa se vyhraňuje vůči
masové, konzumní či komerční kultuře, což může být motivováno
politicky, společensky i umělecky.
V Československu se výtvarná alternativa vyhraňovala vůči ztuhlosti masové kultury a oﬁ ciální doktríně socialistického realismu. V demokratických poměrech bývá alternativa základním
prvkem rozvoje kultury – jak novinky ztrácejí na nezvyklosti,
bývají postupně přijaty masovým publikem. V bývalém sovětském
bloku však zcela chyběl mechanismus nakládání s kulturními
novinkami a vládnoucí moc a alternativa byly odsouzeny k neustálému konﬂ iktu. (Alan, 2001)
V Československu byly sympatie k alternativě motivovány touhou
„žít přirozeně, neodcizeně, normálně,“ (Alan, 2001, s. 17) nezávisle na státní moci. „Základní rozlišení bylo, jestli člověk
je fér, nebo není fér. A jestli něco dělá, a proto má zájem
podívat se, co se děje.“ (AP) Volná tvorba a nezávislé aktivity
fungovaly jako způsob seberealizace a zdroj pocitu vnitřní svobody. Umělci si vytvářeli prostor pro upřímný a nevyumělkovaný
projev, byla ceněna zejména nezávislost na formálních pravidlech.
Ještě více obdivovaný byl však postoj bez uměleckých a morálních
ústupků. Politický názor a estetické kvality děl tak byly čteny
spojitě a ve zcela jiném kontextu, než tomu je dnes.
Veškeré dění podléhalo oﬁ ciálnímu schvalovacímu řízení. Organizování neschválené akce se vždy pohybovalo na hraně zákona.
Schvalování bylo řízené nepsanými pravidly, která byla, podobně
jako celý systém, značně absurdní. Rozhodujícím měřítkem se zejména po roce 1968 stal politický názor. Pokud umělec podporoval
oﬁ ciální stranickou politiku, byli v komisi ochotní upustit i od
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formálních požadavků na díla. To se často týkalo kvality prací,
výjimečně však i alternativního výtvarného názoru. Toto pravidlo
platilo i reverzně, zcela nekonﬂ iktní umělecká tvorba mohla být
zakázaná pro politické názory tvůrce. (Alan, 2001)
PROBLÉM OBŽIVY
Pracovní povinnost znamenala pro lidi, kteří se chtěli věnovat
výtvarnému umění, velké omezení. Politicky nonkonformní lidé
většinou neměli šanci dostat lépe placené pozice ve svém oboru.
Umělci, kteří vystudovali vysokou školu, mohli být na „volné
noze“, pokud byli registrováni u Českého fondu výtvarných umělců.
Zdenek Hůla popisuje fungování tehdejšího systému takto: „My
jsme vlastně všichni, co jsme vystudovali, byli ve Fondu výtvarných umění automaticky, tedy ve Svazu ne. Fond, to byly daně,
přiznávání daní, dělali si srážky… Fond, to bylo takové zastřešení, takže když jsem měl práci, tak jsem ji mohl udělat, protože
jsem mohl podnikat a mohl jsem taky chodit do prodejny a kupovat
si barvy. Když Petr Kouba nebo Ota Slavík podepsali Chartu, tak
jim to hned sebrali. Takže když chtěli barvy, tak jsme jim je
museli koupit my. Jediná prodejna byla v Platýzu. Byla pochopitelně papírnictví a tam prodávali čínské oleje, příšerné, ještě
možná mám nějaké pořád doma, tekl z toho olej. Ota Slavík si je
kupoval. Jeden obraz, který od něho mám, je popraskaný, že když
kýchnu, tak z něho půlka spadne…“ (ZH)
Jiří byl po celou dobu fungování galerie zaměstnaný, Zdenek jen
po nějakou dobu. Soukromým prodejem děl bylo náročné se uživit,
v Kostelci vypomohly například občasné návštěvy zahraničních
hostů: „Jezdil k nám francouzský kulturní atašé a ten si ode mě
koupil řadu obrazů, kreseb i nějakou sochu, ale koupil také od
Pavla Mühlbauera a dalších lidí. Sbíral, takže takhle se tam
třeba nějaké peníze objevily…“ (ZH) Umělci si často přivydělávali
užitým uměním nebo se přímo živili například graﬁ ckým designem
či keramikou. Drobnou keramikou si zajišťovali obživu také
bratři Hůlovi.

situaci nazval svou výstavu v Galerii H Realizace a nerealizace:
„A byly to jak kresby nebo návrhy, tak modýlky nebo fotky toho,
co jsem někde realizoval, čehož nebylo tolik. Víc bylo toho, co
se nepodařilo, protože Svaz, komise, nás vždycky od toho odšouply
nebo z toho zkrátka dělaly takové síto, bo jsme nebyli příliš žádoucí. To vždycky, když to bylo takové, že už se unavili nebo tam
třeba nějakým způsobem chyběl ten, kdo věděl, kdo má a kdo nemá
dělat. To byly takové neuvěřitelné story, že to prošlo a pak se
to snažili neschválit… Já jsem výjimečně dělal třeba utíkající
holku do Opavy, kterou potom chtěli někde zašít, a tím, že to
koupili v Belgii, do Antverp, do Middleheimu, tak to v Opavě taky
umístili před Dům umění, ale byly to tahačky. Takže Realizace-nerealizace.“ (KG)
Zdenek Hůla vytvořil v roce 1977 rozsáhlou kamennou mozaiku Bohatství země pro Vysokou školu ekonomickou v Praze, na realizaci
se podílel také Jiří. Později Zdenek vytvořil ještě několik
menších mozaik do veřejných prostor, od založení galerie už však
žádnou další zakázku nedostal.
Státní zakázky byly většinou rezervované pro členy Svazu výtvarných umělců. „Svaz, to byla organizace výběrová. Když se zrušily Mánesy, tak všichni v padesátých letech nastoupili do Svazu
výtvarných umělců, který měl historii, já úplně nevím jakou, ale
v šedesátých letech to zřejmě bylo trochu slušnější, potom zase
horší a nějak to fungovalo.“ (ZH)

Další možností byly státní zakázky, jejichž přidělování však podléhalo přísné kontrole. Jen výjimečně se někomu z nonkonformních
podařilo získat poměrně lukrativní sochařskou nebo reliéfní realizaci v architektuře. Například Kurt Gebauer v narážce na tuto

Situace bratrů Hůlových nebyla jednoduchá, Jiří na tehdejší
poměry vzpomíná takto: „Hledal jsem zaměstnání, které by bylo
krycí a kde bych měl hodně času. Dělal jsem nočního hlídače,
několik let jsem byl v Národní galerii v Jiřském klášteře. Potom
jsem trošku zpanikařil, zdálo se mi, že to dál nejde, že to
neutáhneme. A tak jsem dal výpověď a chtěl jsem jít dokonce do
Příbrami do dolů [asi v roce 1975]. Byl jsem už u doktora a na
přijímacím pohovoru, a když jsem ten večer seděl s chlapama
v hospodě, říkali: ,Prosím tě, neblbni, nedělej to, nechoď sem,
jestli můžeš, seber se a uteč.‘ Tak jsem se sebral a utek. Zdenek
tehdy taky nevěděl, co dál, a já mu říkal, hele, vykašleme se
na to, nebudeš dělat nic, budeš na volné noze a já uvidím, co
bude. A tehdy jsme se už kamarádili s Pepou Volvovičem, dělal
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v PVT – Podniku výpočetní techniky. ‚Tak pojď k nám,‘ řekl Pepa.
A já: ,Co tam budu dělat?‘ ,Nic.‘ A já: ‚A kolik budu za to brát?‘
A on: ,Asi dva tisíce.‘ Tak jsem tam šel a dělal v PVT několik let
domácího dělníka. To říkám proto, že jsem měl hodně času na tuhle
činnost.“ (JH)
GALERIE H, DISENT A UNDERGROUND
Většina výtvarných umělců a teoretiků v alternativním hnutí se
zaměřovala hlavně na pokusy o nahrazení nefungujícího výtvarného
provozu a nevěnovala se zároveň soustavné kritice politických
poměrů, tak jako představitelé disentu a undergroundu. Veřejná
kritika znamenala téměř jisté uvěznění a neustálý policejní
dohled, což by výstavní činnost znemožnilo. I když s odporem
Galerie H sympatizovala a podporovala ho, zaměřovala se na
zprostředkování umělecké tvorby co možná nejširšímu okruhu lidí.
Nebyla přímo napojená na underground ani disent, přesto byla její
činnost kontrolována a hlavní představitelé neunikli určitým
postihům.
UNDERGROUND
Vysoká míra nonkonformity a divoký život, jímž představitelé
undergroundu vyjadřovali nekompromisní postoj vůči státnímu
zřízení, nesl oﬁ ciální dohled obzvlášť nelibě. Hlavními oblastmi, kde se underground rozvíjel, byla rocková hudba a literatura, do výtvarné oblasti přesahovaly jen některé osobnosti.
Symbolem podzemní kultury se stal historik umění Ivan Martin
Jirous, který pečoval o výtvarnou stránku skupiny The Plastic
People of the Universe. (Alan, 2001) Do Galerie H však Jirous
nejezdil.

Realizace '87, Jim Čert při vystoupení na vernisáži

DISENT
Disent se zaměřoval převážně na odbornou kritiku sociopolitických poměrů, analyzoval situaci, psal kritické texty, organizoval samizdatová vydání knižních publikací, pořádal bytové
semináře a divadlo, komunikoval se zahraničím. Mluvčím disentu
byl Václav Havel. Koncem 70. let se v reakci na uvěznění členů
hudební skupiny Plastic People zformovala „organizační platforma
disentu“, která v lednu 1977 začala šířit dokument Charta kritizující nedodržování lidských práv. (Alan, 2001) „To [fungování
galerie] mělo smysl v socialismu, právě jako enkláva určitého

vzdoru. I když to nebylo myšlené prvotně politicky. V oddělení
zvláštní péče, kde jsem pracovala [péče o osoby vracející se
z výkonu trestu], čtyři kolegové podepsali Chartu. Takže jsem
znala i tuhle část jakoby odboje nebo něčeho takového, ale to
bylo trošku někde jinde. Ale tyhle světy potom krásně splývaly.
… Ivan Havel tady byl, asi dvakrát. A taky Jarmila Bělíková,
už zemřela, teď o ní byl pořad, psycholožka, ta byla taky moje
spolupracovnice na Praze 6, tak ta sem jezdila.“ (OH) V Kostelci
vystavovala také signatářka Charty malířka Olga Karlíková.
O aktivitách alternativy se často šířily i fámy: „Jedna z legend
byla, že jsme zde v osmdesátém devátém ukrývali Václava Havla.
Je tedy pravda, že Václav Havel tady nikdy nebyl. … Takže je
to taková legenda, která zřejmě byla stvořená tím, že lidé to
spojovali všechno dohromady, že měli pocit, že underground nebo
revoluce a my, že to je všechno dohromady, ale to byly různé skupiny, které se prolínaly, ale my jsme přímo v té skupině nebyli.“
(ZH)

108

109

VÝSTAVNÍ PROSTORY
ALTERNATIVNÍ KULTURY

VEŘEJNÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY
I přes komplikovanou situaci bylo několik způsobů, jak a kde
vystavovat neschválená nebo napůl zakázaná umělecká díla. Nejčastější bylo využití takzvané šedé zóny, oﬁ ciálních veřejných
míst, která spadala pod zřizovatele, který po nějakou dobu
činnost toleroval. Zde byl většinou pracovník, který sympatizoval s alternativou, nebo naopak někdo, kdo nebyl dostatečně
obeznámen s tím, co je „nežádoucí“. K oběma možnostem docházelo
zejména v regionech mimo centra a v periferních prostorách,
které nebyly primárně určeny k expozicím a které oﬁ ciální dohled už nedokázal obsáhnout. Výhoda těchto míst byla, že byla
ﬁ nancovaná státem, občas díky tomu bylo možné vydat katalog či
pozvánky. Nevýhodou byla zvýšená kontrola a často také dočasnost
těchto možností. (Alan, 2001)
Pro Galerii H byly zásadní výstavy v Divadle v Nerudovce, které
bylo kulturním zařízením Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia
Fučíka a kde se pořádaly výstavy mezi lety 1976 až 1981. Výhodná
byla zejména poloha v centru města a jen 14denní délka výstav, na
niž státní dohled nestíhal reagovat a která umožnila představit
široké pole osobností. Jiří Hůla v té době pracoval jako noční
hlídač v Jiřském klášteře, Nerudovou ulicí chodil do práce, a tak
se tu často stavoval. V roce 1980 zde měl Zdenek Hůla výstavu
Pokus o jeden rok. Každý týden vytvořil dvě malby, které reagovaly na aktuální počasí a atmosféru. Inspiroval se sbírkou
haiku Měsíce, květy japonského básníka Macuo Bašóa, která je
členěná na 12 oddílů podle měsíců v roce. Spojením obrazu a textu
se Hůlovi zabývali často. Na tuto problematiku byla přímo zaměřená výstava Čtyřverší z roku 1984.
JEŠTĚ POSMRKÁVÁM!
od zimy.
Květy trnek
z dálky
voní mi.
(Bašó, 1996)

Setkání AU-GH, 1985, Shozo Shimamoto, performance
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Z okruhu zde vystavujících se zformovali mnozí pravidelní návštěvníci a přátelé galerie. Nejvýraznější byl zárodek Volného
seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, jehož členové Jiří Beránek,
Kurt Gebauer, Vladimír Novák, Ivan Ouhel, Ivan Kafka a Michael
Rittstein se zúčastňovali akcí v Galerii H.
Aktivity Nerudovky však byly „zásahem shora“ v roce 1981 ukončeny
v souvislosti s legendární akcí Malostranské dvorky, při níž byly
objekty a instalace umístěny přímo v prostorách Malé Strany. Akci
organizoval zejména Čestmír Suška, vystavovali zde například Kurt

Dalším, snad ještě významnějším místem, byl Ústav makromolekulární chemie, kde se výstavy pořádají od roku 1971 dodnes. Během osmdesátých let zde bylo představeno mnoho zásadních umělců
z alternativy: „My jsme se všichni znali z Makromolekulárního
ústavu, to byl takový notorický spolek, říkal jsem, že v Makromolekulárním pro nás mohly být píchačky.“ (AL) V kontextu Galerie H a jejího mezioborového zaměření bylo důležité umístění na
vědecké půdě. Vědci s umělci sympatizovali, stejně tak se umělci
zajímali o vědecké práce, protože si uvědomovali, že se zabývají
podobnými tématy a mohou se navzájem inspirovat.

na protější straně vlevo:
Velká kresba, 1984,
zleva: Vladimír Skrepl,
Adriena Šimotová, Karel Srp,
Čestmír Kafka, Ivan Kafka
na protější straně vpravo:
Realizace '85,
zleva: Vratislav Karel Novák
s manželkou a synem,
vpravo: Jiří Hůla a Jiří Beránek
Velký dětský den v Kostelci
nad Černými lesy pořádaný
Městským občanským fórem
(Galerie H), 2. 6. 1990

Gebauer, Ivan Kafka či Magdalena Jetelová. Protože se státní
orgány zřejmě z obavy ze zahraničních reakcí na nesmyslný zákaz
nezmohly na to, aby výstavu zakázaly písemně, Dvorky zázrakem
vydržely i po uzavření Nerudovky. Takto situaci popisuje Kurt
Gebauer: „Komunisti tam strhávali plakátky a my jsme počítali,
že to lidi budou třeba destruovat, ale to se nestalo. Začali to
chránit. Lidi, kteří byli nejdřív na dvorkách proti tomu, co jim
tam umělci dávají za ptákoviny, pochopili, že to je sranda. Tak
to byla taková lidová akce.“ (KG) V následujících letech vznikly
ještě dvě podobné jednorázové environmentální akce: Tenisové
dvorky TJ Sparty ve Stromovce (1982) a Chmelnice Mutějovice
(1983), obě byly záhy zakázány a zrušeny.

Dalších míst bylo mnoho a s blížící se revolucí přibývala. Pamětníci vzpomínají například na Mikrobiologický ústav v Praze-Krči,
Ústřední kulturní dům železničářů na Vinohradech, Lidový dům ve
Vysočanech, Hájenku v oboře Hvězda spadající pod Památník národního písemnictví, Vojanovy sady, Galerii 55 v Kladně, Galerii
Opatov, Ústav teorie informace a automatizace, brněnskou Galerii
mladých, Obvodní kulturní dům Gong v Praze, galerii v Jilské ulici
na Starém Městě v Praze, která patřila Svazu ovocnářů a zahrádkářů, mnoho výstav také pořádal například Jiří Valoch v Brně
a Blansku.
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SOUKROMÁ MÍSTA
Podobně jako v případě Galerie H byly k vystavování využívány
také jiné soukromé prostory nadšenců, kterým záleželo na dění
v uměleckém provozu. Výstavy zde nepodléhaly schvalování, trpěly
zase jinými omezeními – časovými, ﬁ nančními a prostorovými.
Místy měly kulturní akce konspirativní a dobrodružný charakter.
Takto například vzpomíná Antonín Petruželka na výstavu pořádanou Milošem Vojtěchovským, který později organizoval sympozia
v klášteře Plasy: „Vypravil jsem se na jednu jeho akci, která
byla na statku na západním okraji Prahy. Ve schránce jsem našel
lístek s uvedením místa a hodiny a vytušil jsem, že to souvisí
s Milošem. Vzal jsem své dvě děti a baterky, bylo to ve večerních
hodinách. Dojeli jsme na místo, chodili jsme kolem jednoho
statku… Nevěděli jsme úplně jistě, jestli je to ono. Uviděli
jsme obdobně kroužící jednotlivce, to bylo tehdy příznačné.
Když člověk viděl lidi určitého typu v době, kdy se něco mělo
konat, tak se jich přidržel a většinou se treﬁ l… Vybral jsem si
zadní průlez rozbořenou zdí, uvnitř statku nikdo nebyl a nebyla
tam žádná vodítka, ale pátral jsem a postupně jsem našel jednu
věc, druhou věc, třetí věc… Jedna z nich byla drobná plastika
od Franty Skály. Později byla ve Veletržním paláci, malá dřevěná
ﬁgurka sedí v místnosti se žárovkou.“ (AP)
Nejčastější však byly vzájemné návštěvy v ateliérech, kde
představovali svou práci zejména zavedenější umělci, jako byl
V. Boštík, M. Jetelová, A. Šimotová či S. Kolíbal, takto se jezdilo i na Slovensko. Někteří v ateliérech či domácnostech dávali
prostor i dalším vystavujícím. Při těchto setkáních se rozvíjely
odborné debaty, někdy se pořádaly i přednášky.

Neexistuje však přehled všech tehdejších alternativních aktivit,
není nikdo, kdo by navštívil všechny akce. Účastníci zaujímají
k jednotlivým místům často osobní postoj, přátelské vazby s organizátory a vztah ke konkrétnímu prostředí často přesahují

uměleckohistorické hledisko: „Pro sedmdesátá a osmdesátá léta,
ale možná i pro šedesátá nebo padesátá léta je typické, že kdo
znal ve svém dosahu nějaké svobodné aktivity, pokládal je za klíčové. Když nevěděl o jiných, myslel si, že právě ty, které zná,
jsou důležitější než ty ostatní, které nezná, což je typické pro
izolované prostředí. Ale když jsem přišel do styku s Kostelcem,
už jsem tahle dílčí hlediska neměl a bral jsem Galerii H jako
kyslík. Bez nějakého velkého hodnocení…“ (AP)

horní řada vlevo:
Velká kresba, 1984, zleva: Jiří Hůla, Jiří Grygar,
Viktor Žabinský, Vladimír Gebauer

Je těžké hodnotit a srovnávat jednotlivé alternativní aktivity.
Galerie H byla výjimečná délkou svého působení, programem a tím,
že ačkoliv se jednalo o „hobby“ činnost, chovala se prakticky jako
profesionální instituce. „No, Bylo toho víc, ale máloco vydrželo
tak dlouho jako Makráč a Hůlové.“ (KG) Díky důrazu na otevřenost
a konfrontační výstavy, jejichž charakter a zadání podněcovaly
k účasti široké pole účastníků, zde zřejmě vystavovalo nejvíce
výtvarníků různých generací a zaměření ze všech tehdejších soukromých prostor: „Pro tehdejší výtvarnou tvorbu byl Kostelec asi
nejširší, nejotevřenější příležitost, co já vím.“ (AP)
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horní řada vpravo:
Velká kresba, 1984, Jiří Mrázek (vlevo),
Martin Zlatohlávek
Dětský den, 1985, vernisáž výstavy Dětská kresba,
Alexandra Berková a Kurt Gebauer na dětské
diskotéce
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TEXTOVÁ PŘÍLOHA
ZÁZNAM O ČINNOSTI / Ivo Janoušek
Úvodní slovo k výstavě Záznam o činnosti přednesl Ivo Janoušek,
bývalý ředitel Národního technického muzea, matematik a významná
osobnost tehdejší nezávislé kultury:

Pět let Galerie H, 1988
Jiří Mrázek, Daisy Mrázková (vlevo), Jana Táborská

„Výstava Záznam o činnosti dostala do vínku výzvu k prezentaci
koncepčních poznámek, paralelních záznamů, materiálových zbytků
atp. doprovázejících tvůrčí výtvarný postup. Smyslem této poněkud
neobvyklé expozice bylo tedy poodhrnout tak trochu tajemnou a intimní stránku tvorby, zvláště ve smyslu odhalení tvůrčích postupů
při zrodu výtvarných děl. Bezprostředně, byť možná mimoděk, se
tak činnost Galerie H dotkla jednoho z ústředních ﬁ lozoﬁ ckých
témat (spjatých i s dnešní obecnou informatikou), totiž výzkumu
organizace vědomí, tvůrčího myšlení a vlastního tvůrčího pochodu.
Tato báze, obecné zamyšlení nad zkoumáním procesu tvorby, dává
i platformu našemu pojednání.
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V úvodu je třeba říci, že téma tvůrčího, nejenom uměleckého
procesu je v současné moderní ﬁ lozoﬁ i i vlastní teorii umění
opravdu široce zastoupeno, či vlastně lépe: naznačeno. Svědčí
o tom dlouhá řada dílčích tezí: zrod díla jako otázka inspirace,
problém estetického sdělení, organizace a struktura díla, umění
jako metajazyk, sémiotika a ontologický smysl díla, dění (ERGON)
a časoprostorové vytváření díla, informační obsah a strukturalizace díla, kapacita uměleckého informačního kanálu atd. Přes
mnohdy vysokou úroveň abstrakce těchto dílčích teorií celek
vykazuje značnou diskontinuitu, schází jednotící ‚univerzální‘
pohled, proces tvorby je stále zahalován oním tajemným mystériem
‚polibku múzy‘.
V souvislosti s poznámkou o současné ﬁ lozoﬁ i však povězme, že
přeci jen dostáváme nový, vyjasňující pohled na tvůrčí, tudíž
i umělecký proces. Podmiňujícím přístupem byl sestup na elementární rovinu zkoumání nutnosti, tj. motivace tvorby, dále
pak procesu, tj. elementárních mechanismů tvorby a odrazu, tj.
historických kontextů díla a společnosti. Poznamenejme rovněž,
že toto poznání přináší práce a dílo řady původně exaktních vědců
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z nejrůznějších oborů, zvláště biologie, matematiky a teoretické
kybernetiky (řada objevů je spjata s výzkumem takzvané umělé
inteligence).
Proces umělecké inspirace, tvůrčího hledání a posléze i katarze
je lapidárně, až statutárně, přitom však s velkou dávkou nadhledu
a humoru popsán v díle Arthura Koestlera (viz nedávný bestseller
JANUS – A Summing Up). Autor v tvůrčím procesu rozlišuje fázi hry
(HAHA), tvůrčího objevování a poznávání (AHA) a posléze úlevy,
oslnění dílem (AH). V tomto sledu můžeme tedy tvůrčí proces symbolicky a zjednodušeně vyjádřit stringem: HAHA – AHA – AH.
Dalším, opravdu velkým současným myslitelem je D. R. Hofstadter,
který v jedné ze svých slavných knih (Gödel, Escher, Bach: An
Eternal Golden Braid) na základě analýzy hudebních děl J. S. Bacha, kreseb známého holandského výtvarníka M. C. Eschera a díla
jednoho ze zakladatelů moderní matematiky a logiky K. Gödla
dochází k názoru, že proces tvorby je založen na aplikaci základních, v podstatě algoritmizovatelných mechanismů. Ukázky
a rozbory příkladů hudebních fug a kánonů, kreseb, ale i literárních útvarů (například básní Christiana Morgensterna) jsou
bravurním odhalením postupů známých například programátorům pod
pojmy rekurze, autoreference atp., v širokém rozsahu je uplatňován paradox, palindrom, metafora a abdukce, komplementarita,
genidentita atd.
Již při zmínce o Koestlerovi jsme narazili na pojem hry jako
na základ inspirace a procesu tvorby. O tom, že hra je nejenom
rysem člověka (vzpomeňme na slavné Schillerovo motto: ‚Člověk
si hraje, jen pokud je člověkem; je plně člověkem, jen pokud si
hraje.‘), ale skutečně i podkladem tvorby, svědčí staronový objev
klasiﬁ kace her starými Řeky, zpřítomnělý Rogerem Calloisem.
Nenapovídá rozdělení her na čtyři druhy o jistém mechanismu?
Posuďme typy: ALEA (kostka) – AGÓN (zápas) – MIMIKRI (nápodoba) –
ILLINGOS (závrať) i v relaci s řetězcem HAHA – AHA – AH! Nakonec,
abychom došli k nejširším závěrům, vzpomeňme i na práci laureáta
Nobelovy ceny Manfreda Eigena (zvláště knihu Das Spiel), která
ukazuje, že ‚hra‘ má hlubší a širší význam v celé přírodě: od
‚organizovaného‘ chování mikroorganismů, až třeba po civilizační
struktury, včetně umělecké tvorby. Exkurze po vědecké literatuře posledních let nám tedy v mnohém začíná objasňovat dřívější
tajemné procesy umělecké inspirace i prožitku (dle dřívějšího
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je zřejmé, že obdobný proces platí i pro vědecký objev, či na
obecnější bázi, pro poznání).
Abychom však nezapadli do bezbřehé teorie a abstraktních úvah,
vraťme se k výstavě Záznam o činnosti. Domnívám se, že charakter i poslání výstavy dovoluje opominout rozbor jednotlivých
exponátů, zvláště pak s přihlédnutím k tvorbě jejich autorů.
Neboť smyslem nebyla prezentace uměleckých artefaktů, i když
– a to je nutno poznamenat – výsledný dojem celé expozice vyzněl articistně. Ale to je již důsledkem interpretace diváka,
který je nejenom příjemcem, ale i interpretem: poučení moderním
uměním totiž nabízí možnost hledat estetické kvality i mimo
oblast konečných artefaktů. A pak rovněž vzpomeňme na mechanismus kontextu, zprostředkovaný vystavením (princip ready-made).
Nejzákladnějším, skutečně podstatným přínosem výstavy byla
vlastní idea záznamu procesu tvorby, neboť, jak ukázal Fiedler:
‚obsahem uměleckého díla je jeho utváření‘.”

DABLOVKY – VÝTVARNÁ HRA / Jiří Hůla
Úvodní slovo k výstavě:
„Námět Dablovek je jednoduchý. Na vodorovné hranici, střední
příčce papíru A2 na výšku, je náhodně určeno pět až jedenáct
bodů. Střední příčka rozděluje plochu na dvě části – vrchní
a spodní, dvě dotýkající se území, dva světy. Každý arch papíru
je navíc opatřen zvláštním přebalem, který vždy jednu polovinu
plochy zakrývá a současně druhou nechává otevřenou. Hru hrají
dva hráči. Nejdříve jeden a potom druhý vytvoří na své polovině
kresbu, koláž, asambáž – výtvarnou práci využívající hraničních
bodů. Nikdo z výtvarníků tedy neví nejen to, co jeho spoluautor
vytvořil nebo vytvoří, ale ani s kým vlastně hraje. Konečný celek
je tajemství, překvapení. Dablovky vymyslel Jan Steklík.
Hry se zúčastnilo 40 malířů, sochařů a graﬁ ků z celé republiky.
Každý z nich zpracoval čtyřikrát horní a čtyřikrát dolní část
dablkompozice, vzniklo 160 prací. Jediné pravidlo, respektování
několika styčných bodů, obě části propojilo. Linie, křivky,
plochy a barvy přeběhly přes středovou čáru, tak jako silnice,
řeky, potoky, pole a lesy probíhají přes hranice skutečné.
V některých dablovkách vznikla téměř dokonalá jednota, jiné se
doplnily v celek nové a podivné harmonie, mezi dalšími polovinami
119

zůstala pocitová mezera, příkop s několika osamocenými místy
– body. Těžko posoudit, která skupina prací byla zajímavější,
která diváka více vzrušila. Zda ta bližší uznávané kráse, nebo ta
druhá, vzdálenější.
A možná takové hodnocení není ani na místě. Vlastní smysl hry,
její základní myšlenka není totiž ve stvoření dokonalého díla,
je v něčem úplně jiném. V respektování dohodnutých pravidel,
v touze po setkání, ve střetnutí, výměně názorů, v bezprostředním srovnání. Dablovky jsou totiž zvláštní hra. Nemají
protihráče, ale pouze spoluhráče.”

STAVEBNICE H ANEB VARIABILNÍ PLASTIKA O 941 PRVCÍCH / Jiří Hůla
Výňatek z textu Jiřího Hůly, kde popisuje vznik stavebnice H
na základě vývoje vlastní tvorby od konkrétní poezie psané na
stroji, až po počítačovou graﬁ ku: „Napadlo mě sestavit v rastru
z 3 × 5 krychliček písmena, číslice a znaky, a přepsat je jako
strojopisové listy. V té době jsme se s bratrem (ak. mal. Zdenek
Hůla, 1948) mimo jiné zabývali navrhováním a výrobou prototypů
hraček. Prostorově působící strojopisy byly podnětem k vytvoření
prvních sad základních kostek Stavebnice H, kromě písmen se mezi
nimi objevily i nové znaky.
Samozřejmě jsem chtěl poznat všechny prostorové variace, které
je možné při zachování šířky (3 jednotky) a délky (5 krychliček)
sestavit. Ze základního kvádru jsem postupně odebíral jednu,
dvě, tři, čtyři, … až osm krychlí, vznikaly další typy kostek
Stavebnice H. Úplné řešení (941 možností) jsme s Josefem Volvovičem nalezli po vyloučení variant vzniklých otáčením a symetrií až
počítačovým programem. Kromě písmen, číslic a nejrůznějších symbolů a znaků (azbuky nebo japonského písma) připomínají některé
kostky rozmanité předměty, např. francouzský klíč, kladivo,
hoblík, zrcadlo, brýle, sekyru apod. Je možné z nich sestavovat
slova, plošné mozaiky, stěny, prostorové i závěsné objekty. Víc
než pouhou hračkou je Stavebnice H variabilní plastikou. Každá
kostka je zároveň prvkem nosným i spojovacím, je možné ji kombinovat s ostatními kostkami mnoha různými způsoby. Spojování
kostek se děje vzájemným prozamykáním, nelze určit obecně platný
návod, jak ve hře (práci) se Stavebnicí H postupovat.”
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Demonstrace užití keramických půllitrů „Ňadrovek“ vyrobených podle návrhu Jana Steklíka,
zleva: Jiří Hůla, Ivan Kříž, Jan Steklík, Václav Vokolek, Zdenek Hůla
Vernisáž výstavy Velká kresba, 1984
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Počítačová graﬁ ka, 1983, Jiří Hůla, Josef Volvovič: Průrva

1. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
2. VELKÁ KRESBA
3. VELIKONOCE
4. PROSTOR 2
5. PROSTOR 3 – ČÁRA
6. POCTA WARHOLOVI
7. PRVNÍ JARNÍ DEN
8. REALIZACE'87
9. REALIZACE'88

Velká kresba, 1984, Václav Boštík

Velká kresba, 1984, Adriena Šimotová

Velká kresba, 1984, Stanislav Kolíbal

Výstava Velikonoce, 1985
Jiří Hůla: Pastelka / Jan Steklík: podvazek
Radoslav Kratina / Zdenek Hůla: Bod

Výstava Velikonoce, 1985, rukopisný katalog

Prostor 2, 1986, Pavel Rudolf: Transformace krychle

Prostor 2, 1986, Pavel Rudolf: Transformace kříže

Čára (Prostor 3), 1988, děti při kresbě na vnitřní prostor válce, na kterém byly nalepeny pohlednice

Čára (Prostor 3), 1988, mailartová akce, koncept: Jan Steklík, pozůstatky po instalaci

Čára (Prostor 3), 1988

Čára (Prostor 3), 1988, práce jednotlivých autorů

Čára (Prostor 3), 1988, pohlednice

Výstava Pocta Warholovi, 1988, Vladimír Gebauer

Výstava Pocta Warholovi (omalovánka), 1988, Michal Rittstein

Pocta Warholovi, 1988
protější strana, horní řada:
?
Miroslav Koval
Jan Jemelka
protější strana, dolní řada:
Vendula Látalová
Zdenek Hůla
?
horní řada:
Miroslav Koval
Rudolf Fila
?
Jiří Žlebek
Jiří Lindovský

Výstava První jarní den, 1988, instalace
protější strana:
Eduard Ovčáček / Anežka Kovalová: Španělský ptáček / Jiří Žlebek
Daisy Mrázková / Marie Blabolilová / Vendula Látalová
Pavel Rudolf / Jiřina Altová / ?
Zdenek Hůla / ? / Zdeněk Prokop
Michal Cihlář / Jiří Lindovský / Jan Kubíček
Anežka Kovalová / ? / Jiří Mrázek
Vladimír Jarcoviak / Oldřich Šembera

Realizace '88, Jiří Žlebek

Realizace '88, Jiří Žlebek: Naléhavý problém

Realizace '88, Jiří Žlebek

Realizace '87, Václav Vokolek: Zeď

Kontakty diapozitivů (Větrný den, Velikonoce, Kruh Galerie H, Čtyřverší)

PRÁCE SE ZDROJI
O GALERII H

K tématu galerie neexistuje mnoho veřejně přístupných zdrojů.
Kromě abARTu lze nalézt jen několik podrobnějších článků od
teoretiků, kteří galerii sami navštěvovali, anebo zmínky v přehledových studiích o výtvarném provozu osmdesátých let. Galerii zmiňují například „akademické“ Dějiny českého výtvarného
umění VI. Dále výzkumný projekt založený na metodách blízkých
naší publikaci, jehož výstupy jsou kniha Alternativní kultura,
Příběh české společnosti 1945–1989, a televizní dokumentární
cyklus, kde se o Kostelci hovoří v díle Zakázané výstavy (2002).
Souhrnné zhodnocení činnosti galerie napsala v roce 1996 pro
časopis Výtvarné umění teoretička Marcela Pánková, podrobné
shrnutí nabízí také text Michaela Třeštíka ze srpna 1989, který
se však podařilo otisknout až v následujícím roce v časopise
Tvorba. Podrobný článek publikoval Jiří Hůla v časopise Umění
a řemesla v roce 1991. Unikátní je krátká reportáž o Galerii H
v Originálním videojournalu č. 3 ze zimy 1989. Podrobné informace
přináší dokument Olgy Sommerové Zdenka Hůly Svěcení jara z roku
1992, který ukazuje porevoluční vývoj a provázanost sochařské
a malířské tvorby Zdenka Hůly s prostory galerie a kostela sv.
Jana Křtitele.
Nejvíce materiálů nám poskytl archiv Jiřího Hůly, který celou
dobu vedl podrobnou dokumentaci. Podařilo se nám společně dohledat, částečně digitalizovat, prostudovat a seřadit pozvánky,
fotograﬁ e, diapozitivy, ručně psané a kreslené katalogy a písemné dokumenty, což jsou nejčastěji úvodní slova z vernisáží,
zhodnocení uplynulých akcí, která se někdy výjimečně podařilo
i publikovat, či Jiřím Hůlou zaznamenané historky z některých
událostí. Těchto materiálů je několik tisíc.
ROZHOVORY A JEJICH INTERPRETACE
Při hledání způsobu, jakým ke zvolenému zadání přistupovat,
se nám jako nejvhodnější ukázala orální historie, jež se zaměřuje právě na podobná témata z nedávné minulosti, která jsou
často provázána se zlomovými okamžiky novodobých dějin. K tomu,
abychom co nejvěrněji popsali motivaci jednotlivých osob,
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podstatu činnosti, „každodennost“ galerie a atmosféru doby,
jsme zvolili metodu fenomenologických rozhovorů se zaměřením na
konkrétní téma. Široce kladené otázky a volba interpretačních
postupů, na kterých se pamětníci měli možnost podílet, umožnily,
abychom se seznámili nejen s konkrétními fakty, ale také abychom
si vytvořili představu o způsobu uvažování jednotlivých osob
a o zákonitostech souvislostí, ve kterých se celé dění odehrává.
(Vaněk, Mücke, 2011)
Prvním respondentem (narátorem) byl Zdenek Hůla, který s námi
od začátku na našem bádání spolupracoval. Zdenek Hůla se stal
„gatekeeperem“, zprostředkoval nám kontakty na další pamětníky,
naše spolupráce fungovala zároveň jako záruka důvěry. Společně
s ním a s vedoucím práce Jaroslavem Bláhou jsme konzultovali
skladbu narátorů podle jejich profese, zaměření a vztahu ke
galerii. Všichni narátoři měli ke galerii blízko, většina z nich
Kostelec navštěvovala ještě před založením galerie. Mezi deseti dotazovanými byli nejvíce zastoupení výtvarníci, kteří zde
vystavovali. Vybrali jsme osobnosti představující různé výtvarné
tendence, zejména z oblasti blízké humoru a hře. Kurt Gebauer
a Aleš Lamr vnesli do galerie mnoho impulzů, oba se řadí k české
grotesce. Malíř a graﬁ k Pavel Mühlbauer patřil k nejbližším
spolupracovníkům galerie, ve své tvorbě se často vztahuje k principu hry. Dále to byl graﬁ k a fotograf Jindřich Růžička. Z pozice
laického diváka s hlubokým zájmem o umění a o fenomenologickou
ﬁ lozoﬁ i hovořil Josef Volvovič, který byl v Kostelci tak často,
že ho lze počítat mezi zakladatele galerie. Z hlediska mezioborových vazeb ve výtvarném umění jsme hovořili s geologem Jaroslavem Novákem a bohemistou Antonínem Petruželkou, který navštívil mnoho alternativních výtvarných prostor a který se také
podílel na vydání samizdatové literární edice. Manželka Zdenka
Hůly Olga, socioložka a sociální kurátorka, sledovala zdejší dění
z mírného odstupu, hovořila nejvíce o rodinné situaci a o dětech.
Na základě rešeršní přípravy, která zahrnovala studium pramenů,
první návštěvy galerie, třídění archivu a debaty a rozhovory se
Zdenkem Hůlou, jsme připravili otázky pro pilotní rozhovory, jež
jsme vedli s Jaroslavem Novákem, Jindřichem Růžičkou a Antonínem
Petruželkou. Po konzultaci s vedoucím práce a s Miroslavem Vaňkem
a Lenkou Krátkou v Centru orální historie Ústavu pro soudobé
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dějiny AV ČR a po dalším studiu pramenů jsme během půl roku
nahráli zbylé rozhovory. Okruhy otázek jsme volili na základě
vztahu narátorů ke galerii. Základní sada dotazů o tom, co pro
pamětníky Galerie H znamenala osobně, jak vnímají její podstatu
a jak se v průběhu doby zdejší prostředí proměňovalo, byla pro
všechny pamětníky společná. Dotazovaní měli dále možnost volně
mluvit k tématům, která pro ně byla zásadní – k jednotlivým
akcím, k vlastní výtvarné tvorbě, k práci, na které se v galerii podíleli, a celkově k vlastnímu životu a jeho provázanosti
s kosteleckými aktivitami. Další okruh témat se týkal humoru
a hravosti a jejich role v umění a životě. Připravené otázky
jsme prakticky po každém interview upravovali, krystalizovaly
společně s tím, jak jsme postupovali v analýze tématu.
Nahráli jsme celkem přes čtrnáct hodin audiozáznamu. Přepsané
rozhovory vydaly na více než sto stran textu. Rozhovory mají
charakter výzkumného materiálu, k nakládání s nimi nás zavazuje
etika přístupu k pamětníkům a zákon o ochraně osobních údajů. Nezveřejňujeme zde nic bez souhlasu konkrétního narátora. Jednotlivé úryvky z interview jsou z důvodu lepší srozumitelnosti
gramaticky, stylisticky a syntakticky upraveny ve spolupráci
s konkrétním mluvčím. Bylo poměrně náročné tento materiál
prostudovat, analyzovat a znovu uspořádat podle témat, která
se v průběhu práce ukázala jako klíčová. Na základě obsahové
a faktograﬁ cké analýzy a dalších postupů jsme se snažili odhalit
a popsat, v čem byla podstata činnosti galerie, respektive v čem
ji vidí narátoři dnes. Opakované schůzky a konzultace s pamětníky
nám umožnily vytvořit si na téma přesnější náhled. Při interpretaci jsme se několikrát dostali do slepé uličky. Například
jsme zjistili, že náš výklad galerie jako primárně vzdělávacího
prostoru, kde se laici učili najít si cestu k současnému umění,
je nepřesný. Postupně se ukázalo, že jádrem našeho problému jsou
fenomény hry a humoru v kultuře, otevřenost v uměleckém provozu
a otázky svobody a volby vlastního směřování. Naše interpretace
je však jen jedním z mnoha možných pohledů, je třeba si uvědomit,
že „objektivně“ historii zachytit nelze.
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ZÁVĚREM
Výstavy v atypickém prostoru Galerie H měly v kontextu neexistující soukromé výstavní scény před rokem 1989 v Československu zásadní význam,
mohou však být inspirací i pro dnešek. Neprofesionální počiny alternativní
kultury přinášejí nová hlediska do již zavedených kulturních pořádků ve
všech dobách. Galerie H byla v oblasti uměleckého provozu výjimečná svou
otevřeností a vírou ve smysl kvalitní, nezaujaté a nespekulativní galerijní
činnosti. Kostelecké aktivity jsou dobrou ukázkou toho, jak lze i v nelehkých
podmínkách totalitního státního zřízení prostřednictvím smysluplné práce pro
společenství nalézt vnitřní svobodu a prostor pro seberealizaci.
Při sledování galerie vyplynuly také širší souvislosti v tehdejším výtvarném
provozu a kultuře, kde nepanovala vždy jen atmosféra vzájemné úcty a přátelství. Je typické, že právě v českém prostředí se proti negativním prvkům,
které jsou přirozenou součástí každého společenství, postavily humor a hra.
Humor a hra jsou nezastupitelnou součástí kultury, nejedná se o nízké či
pouze relaxační fenomény, jak bývá jejich význam dnes často redukován. Humor a hravost umožňují speciﬁckou formu bytí a prožívání, odkazují k vyšším
významům, k zákonitostem fungování světa, jež nás přesahují a jež jsou jinak
neuchopitelné.
V oblasti výtvarného umění si z hlediska humoru a hry zaslouží pozornost
česká groteska a další nové výtvarné tendence sedmdesátých a osmdesá-

Výstava Pohyb, 1988, Radoslav Kratina: Vodorovné tyčinky, 1965

tých let, jako je konceptuální umění, geometrická abstrakce, umění akce či
postmoderna. Tato optika, která je Galerii H vlastní, narušuje bariéru mezi nedotknutelným uměleckým dílem a běžným životem, mezi divákem a uměním.
Humor a hra jsou cestou, která dává i zdánlivě nesmyslnému smysl a která
otevírá stále nové možnosti uměleckého vývoje i čtení uměleckých děl.
Práce se vzpomínkami pamětníků umožnila proniknout k podstatě činnosti,
vžít se do atmosféry doby, porozumět motivaci jednotlivých osob a cílům
jejich práce a zprostředkovat toto i dále. Podpora mnoha podobných projektů
v současnosti ukazuje, jak je důležité, abychom porozuměli nedávné minulosti
a vyrovnali se zejména se zlomovými událostmi dvacátého století, k nimž se
stále silně váže naše současnost.
Téma nabízí mnoho dalších podnětů. Doufejme, že se v brzké době podaří
zpracovat a vydat o Galerii H podrobnější přehledovou studii. Rozsah a kvalita
činnosti by si to rozhodně zasloužily.
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SUMMARY

čistého humoru bez vtipu). People tended to search refuge in their private lives and
found self-realization in their hobbies and independent activities.

Jana Kerhartová: Humor a hra v Galerii H (Humour and play in the Art Gallery H),

Happiness as the result of activities we do only for pleasure, not for other

Prague, Charles University: Faculty of Education,

beneﬁts, is a central feature of play. This kind of joyful activity is liberating.

Department of Visual Arts Education.

According to philosophers of the 20th century, the whole culture arises from the

This book focuses on the activities of clandestine culture in the ﬁeld of visual arts

phenomenon of play. We must consider play in a broader context as an activity

in former Czechoslovakia in the 80’s and its relation to the present. Alternative

based on imaginary thinking which is different from our everyday lives and has its

culture in the totalitarian regime brings a new perspective on the important

own rules that are internally accepted and unbreakable. The inspiration for our

existential issues such as freedom, placement of our activities, relation to the

research was e.g. H.-G. Gadamer’s study Aktualita krásného (The Relevance of

establishment and ethics. Potential readers of this book include art historians,

the Beautiful) on relation between play, contemporary and traditional art. It was

historians, culturologists, teachers and also non-professional public.

mainly these topics that were reﬂected in Art Gallery H.

Art Gallery H was established in 1983 in Kostelec nad Černými lesy. It was an

In our paper, we give a general overview of the gallery´s activities. Even though

independent private non-proﬁt gallery with a conceptual programme. The gallery

Czechoslovak borders were closed, the gallery programme followed the latest

was run by two brothers – Zdenek Hůla and Jiří Hůla – in their free time. It was

trends in visual arts. Mainly interdisciplinary tendencies examining boundaries

exceptional for its open attitude and for breaking the invisible rules of the then

between art and life and between the spectator and the artist appeared there.

independent culture. It became an important centre of alternative culture in the

Conceptual art, performance art, mail art, land art, geometric abstraction,

80’s. Although the programme was apolitical it was understood as a political

cooperation between artists, scientists and writers represent only some attributes

protest. The character of the place changed after the revolution in 1989, however

of early postmodernism performed there.

the need for independent space for exhibitions and meetings remained also in
democracy.
The case study focusing on Art Gallery H looks into these issues mainly from

These tendencies questioning the essence of art are not far from humour.
Humour uses opposites and their contradiction. Humour is a way to get to know
ourselves and the world around by questioning, it is also a possibility to gain

an art-historical, contemporary-historical, philosophical and moral point of view.

superiority over problems. For these reasons, humour became a popular escape

The research combines the oral history method, work with visual and textual

from the totalitarian cage.

archive and a visual semiotic analysis.
Oral history is a relatively new methodological approach. It is based on the

Humour is a special kind of playfulness. Humour is a possible attitude towards
life, it is a kind of temper. Similarly, as we need the power of playfulness to play –

memory of witnesses, their experiences and their points of view expressed

which means having the desire to leave our daily lives and come into the fantasy

through biographical interviews. The research comprises deep exploration of

world of play through our imagination – we need humour to make or understand fun.

archive materials and work with objective data. However, the main value lies in

Following our previous statements, the phenomena of humour and play

the subjective narration of the interviewees as it helps to reveal the formation

appeared as the main concepts in our research on Art Gallery H. Humour and

process of the historical concept . We can better understand the present through

play relate to the essence of culture, they are not merely relaxing phenomena as

understanding of the past and through developments in people’s minds.

is their common interpretation nowadays. Humour and playfulnes are important

The narration of witnesses enables us to better illustrate the daily life in the

attitudes towards life that enable us to understand the ungraspable concepts that

totalitarian regime. Life stories of the personalities reveal evidence about the

go beyond our everyday comprehension. The imagination and cultural represent-

changes in the society and culture. We interviewed ten representatives with

ations based on play and humour help us grasp the issues such as the meaning

different relation to the gallery and from different ﬁelds of interest (exhibiting artists,

of our lives or our role in the society. Therefore, humour and play are important

scientist, a writer, a philosopher, visitors, Hůla´s family). Between 1948 and 1989,

phenomena for examining and understanding modern art, especially the conﬂict

Czechoslovak society was distorted by omnipresent absurdity, lying and insecurity,

between modern, postmodern and traditional art.

though officialy presented as the happiest era ever. The absurdity of the situation

Art Gallery H signiﬁcantly reﬂected important topics that are in strong relation

was pungently depicted in visual arts, literature and by the non-conformist way

to the world today. Hopefully, this study will not be the last one and there will be

of living. The best-known artistic tendencies comprise Czech Grotesque School

more research carried out on this unique phenomenon.

and the group Křižovnická School of Pure Humour without Joke (Křižovnická škola
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PŘEHLED
VÝSTAV A AKCÍ
Náměstí Klementa Gottwalda 49,

realizované pomocí počítače a znakové tiskárny.* „Počítačovou graﬁkou rozumíme ty
výstupy ze samočinných počítačů, které mají estetickou hodnotu a které jsou výsledky
programů vytvořených právě pro tuto funkci.“
(Josef Volvovič, květen 1983, rukopisný
katalog)
Graﬁ cký list: Josef Volvovič

Kostelec nad Černými lesy

15. 10. – 30. 10.

Pokud není označeno hvězdičkou,
jsou zde použity originální texty Jiřího Hůly.

Krabičky

GALERIE H

1982
9. 10. – 10. 10.

Tradiční výstava keramiky
– prvně použit název Galerie H, vznik
galerie však zakladatelé datují až od následující výstavy.*

Zadání ústní – dřevěné krabičky se neměly
spojovat do vyšších celků
Zahájení: Ivo Janoušek
Graﬁ cký list: Jiří Hůla
12. 11. – 20. 11.

Tradiční nabídka keramiky

1984
9. 6. – 17. 6

Velká kresba

1983
14. 5. – 5. 6.

Zdenek Hůla: Graﬁ cký list výstavy Prostor 1, 1985

Realizace ´83

Jiří Beránek: prostor Galerie H – sloup,
podlaha, schodiště, zábradlí
Výstava: Jiří Beránek: Dvůr
Zahájení: Roman Prahl
Graﬁ cký list: Vojtěch Písařík
Pozvánka: Jiří Hůla
K této akci vydala Galerie H katalog
Jiří Beránek: Dvůr (prostor a kresby)
11. 6. – 25. 6.

Počítačová graﬁ ka
Práce Jiřího Hůly a Josefa Volvoviče
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Zadání: Nápad uspořádat výstavu velkých
kreseb vznikl před několika lety při práci na
prováděcím kartonu mozaiky. Karton přestal
být pouhou zvětšeninou původního návrhu,
začal žít sám za sebe. Tehdy nás poprvé napadlo, že by stálo za to vytvořit řadu volných
kreseb velkých formátů nevázaných na žádnou
realizaci. Základní podmínkou akce je plocha
kresby větší než dva metry čtvereční. Materiál
kreseb a technika, stejně jako způsob adjustace (kresba v rámu, na pevném podkladu, na
plátně, svitková kresba, kresba skládaná a rozkládací, řazená kresba atd.), jsou libovolné.
Příjem prací od 28. května do 3. června. Vzhledem k náročnosti akce je třeba kresby připravit
tak, aby bylo možné je bez podstatných úprav

instalovat. Galerie H si vyhrazuje způsob instalace. V případě, že nebude možné z prostorových důvodů všechny práce vystavit, budou
zbývající kresby prezentovány formou předvádění. Po ukončení výstavy budou kresby vráceny autorům.
Zahájení: Ivo Janoušek
Graﬁcký list: Pavel Mühlbauer

22. 9. – 7. 10.

Realizace '84

30. 6. – 17. 7.

Záznam o činnosti

Zadání: Při výtvarné tvorbě často vzniká
souběžně s výtvarným dílem i něco druhého,
co není pouhý bezvýznamný odpad. Bývají to
věci, které mají výtvarnou hodnotu. Nevznikly
náhodně, promítl se do nich řád a způsob výtvarné práce. Budeme takto vzniklou věc nazývat záznam o činnosti. Výtvarníci záznamy
o činnosti obyčejně nevystavují, ale také je
nevyhazují, schovávají si je. Záznam může mít
podobu kresby, objektu, koláže, asambláže
nebo něčeho těžko deﬁnovatelného. Záznamy o činnosti vznikají i v nevýtvarných oblastech (např. vyšlapaný schod), ale výstava
bude omezena jenom na záznamy vzniklé při
činnosti výtvarné. Každý záznam by měl být
opatřený názvem a stručnou legendou – odvolávkou na výtvarnou činnost. Pokud budou
autoři chtít (Galerie H tuto možnost přivítá),
mohou vystavit i výtvarné dílo, při jehož tvorbě
záznam vznikl. Záznamy o činnosti a výtvarné
práce je třeba připravit tak, aby bylo možné je
bez podstatných úprav instalovat. Příjem exponátů od 18. do 26. června. Po ukončení výstavy
budou práce vráceny autorům.
Zahájení: Ivo Janoušek
Pozvánka: Jiří Hůla
Graﬁcký list: Pavla Aubrechtová
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Olga Karlíková: Betonová linie v průjezdě
Josef Krupka: Dekorativní mříž
(branka na zahradě)
Pavel Rudolf: Znak GH a domovní číslo
Výstava: Olga Karlíková: Obrazy a frotáže;
Josef Krupka: Kované objekty;
Pavel Rudolf: Kresby a komentáře
Zahájení: Jiří Hůla
Graﬁ cký list: Olga Karlíková

zpracování musí výtvarník realizovat i text
básně (vlastní dotisk, kresba, kaligraﬁe, razítko atd.). U celoautorských prací nemusí být
čtyřverší součástí uvedeného výboru, může
být jeho rozšířením. V druhém případě je třeba
dodržet jednotnou typograﬁi (Pavla Aubrechtová). Autoři mohou upřesnit řez písma, Galerie H zajistí dotisk básní. Technika výtvarného
zpracování není omezena (kresba, graﬁka,
koláž, frotáž, fotograﬁe atd.). Druh papíru není
určen, ale měl by bez problémů snést dotisk
čtyřverší. Formát listů A2. Příjem prací k dotisku
básní 17. – 23. září. Příjem celoautorských listů
1. – 7. října. Po ukončení výstavy budou
„čtyřverší“ vrácena autorům. Pozn.: U nákladu
graﬁky je možné zajistit dotisk básní na více listů.
Zahájení: Zdeněk Rieger
Pozvánka, graﬁcký list: Jaroslav Alt

15. 5.

Kurt Gebauer: Jak si doma postavit
trpaslíka (vernisáž výstavy
Realizace '85)
9. 6.

Výtvarné divadlo a trpaslíci
(zakončení výstavy Realizace '85)
Performance: Výtvarné divadlo Kolotoč
Čestmíra Sušky
Zahrada rozkvetlá Trpaslíky a Sněhurkou
a jiná překvapení zakončí výstavu Vladimír
& Kurt Gebauer v Galerii H.
15. 6. – 28. 6.

Setkání-mikrosvět

1985
6. 4. – 14. 4.

Velikonoce

13. 10. – 30. 10.

Čtyřverší

Zadání: Smyslem výstavy je přispět ke vzniku
prací spojujících výtvarný projev s básnickým
textem. Vybraná čtyřverší (výběr Zdeněk
Rieger) jsou rozdělena do dvou skupin. 1. cizí
básníci, 2. autoři čeští, převážně současní.
Každý účastník by se měl rozhodnout alespoň
pro jednu báseň z každé skupiny a vytvořit její výtvarný přepis či doprovod. Zpracování může být celoautorské (tzn. včetně
textu) nebo může být vytvořena jenom výtvarná část listu. V případě celoautorských

Námět: Velikonoční vajíčko, „kraslice“.
Podmínky: „Kraslice“ mohou být
sdružovány do větších celků; nesmějí být
pouhým přídavkem hotové kompozice nebo
objektu. Příjem prací: 29. 3. – 3. 4. 1985. Po
ukončení výstavy budou „kraslice“ vráceny
autorům. Omne vivum ex ovo.
Pozvánka, graﬁ cký list: Boris Tesař
15. 5. – 9. 6

Realizace '85
Kurt Gebauer: Kamenná police;
Vladimír Gebauer: Výplně knihovny
Výstava: Kurt Gebauer: Realizace a nerealizace, Vladimír Gebauer: Obrazy, kresby
Graﬁ cký list: Vladimír Gebauer
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Zadání: Výstava Setkání-mikrosvět bude
složena ze dvou částí. Z vědeckých fotograﬁí
mikrosvěta a z výtvarných prací, které se s těmito fotograﬁemi nějakým způsobem – na
základě podobnosti tvarů, členění, rytmizace,
struktury apod. – setkávají. Nejde tedy o přímou a vědomou inspiraci výtvarné tvorby
mikrosvětem. Výtvarná díla budou k vybraným
fotograﬁím dodána již hotová. Za pomoci
vědců pracujících v nejrůznějších oblastech
mikrosvěta jsme shromáždili rozsáhlý soubor
výtvarně zajímavých snímků. Fotograﬁe je
možné si prohlédnout v Galerii H od 6. 4. do
20. 5. 1985. Příjem výtvarných prací na výstavu Setkání-mikrosvět je od 3. do 9. června
1985. Po ukončení výstavy budou výtvarná díla vrácena autorům.
Zahájení: Jiří Hůla
Pozvánka, graﬁcký list: František Hodonský
30. 6. – 14. 7.

Dětská kresba
Zadání: Dětská kresba (ročník 1976 a mladší).
Příjem kreseb do 27. 6. Největší rozměr A2

– 60 × 42 cm. Počet – 5 kusů. Jméno, rok narození dítěte a rok vzniku kresby. Po ukončení
výstavy budou kresby vráceny dětem.

1986
3. 5. – 11. 5.

Kruh Galerie H
30. 6.

Dětský den
(vernisáž výstavy Dětská kresba)
21. 9. – 20. 10

Barevná socha

– vytvořit (kromě prezentace jednotlivých
autorů) pocit jediného výtvarného proudu.
Umístění prací v prostoru galerie bude náhodné,
určené generátorem náhodných čísel. Konečný
termín příjmu prací – 10. 6. 1986. Galerie H přijímá od každého autora od jedné do patnácti
prací (vystaveno jich bude kolem deseti, celkově asi 1200). Tematicky ani technicky nejsou
díla omezená (kresba, graﬁka, koláž, plošná
asambláž, fotograﬁe, autorské techniky apod.),
jenom musí být plošná, aby bylo možné je umístit
pod sklo. Po ukončení akce budou práce vráceny autorům.
Pozvánka, graﬁ cký list: Vladimír Gebauer
21. 7. – 3. 8.

připravované výstavy. Mohou to být loutky,
panáčci, vystřihovánky, kostky, stavebnice,
variabilní sestavy, hrací stěny, mechanické
ﬁgurky a pohyblivé objekty, hlavolamy, dokumentace a fotograﬁe herních činností, učební
pomůcky, zdobné doplňky, přestrojené
předměty se zdůrazněnou hravou funkcí.
Příjem materialů do 27. 5. 1987. Po ukončení výstavy budou práce vráceny autorům. V sobotu
6. 6. od 10.00 bude uspořádán Dětský den v inspirativních maskách Dezidera Tótha.
Pozvánka, graﬁ cký list: Petr Veselý
30. 5. – 7. 6.

Dagmar Hochová: Děti, výstava
fotograﬁ í

Prostor 2, Pavel Rudolf
Pozvánka, graﬁ cký list: Pavel Rudolf

Zadání: Barevnou sochou rozumíme prostorový útvar, při jehož vytvoření byla barva použita jako jeden ze stavebních prvků díla, je
jeho neodmyslitelnou součástí. Barevnosti
může být dosaženo libovolnými prostředky
– polychromie, moření, aplikace běžných
i továrních materialů (textil, smalt, umělá hmota) apod. Rozměry plastik nejsou omezené; od
každého autora bude vystavena jedna práce.
Galerie H přivítá sochy, které bude moci instalovat ve volném prostoru (dvůr, zahrada).
Příjem prací 12. až 19. září.
Zahájení: Jiří Šetlík
Pozvánka, graﬁ cký list: Aleš Lamr

Zadání: V prosinci 1985 nám pan Shozo Shimamoto (vedoucí skupiny AU – Art Unidentiﬁed)
při své návštěvě v Kostelci nabídl výstavu v galerii Art Space v Nishinomiya city. Výstava se bude jmenovat Kruh Galerie H (Gallery H Circle)
a bude od 14. do 29. 6. 1986. Do konce dubna
přijímáme tři plošné práce (graﬁka, kresba, koláž
apod.) formátu A1 (84 × 59,4 cm) na výšku. Na
výstavu budou poslány dvě vybrané práce, které
zůstanou ve sbírce skupiny AU. Začátkem května (3.–11. 5.) vystavíme celou kolekci v Galerii H.
Bez zahájení
Pozvánka, graﬁ cký list: Pavel Rudolf

Dětský den
8. 11.
Výstava: Zdenek Hůla: Draci a obrazy
Pouštění draků*
Pozvánka, graﬁ cký list: Jindřich Růžička

Dablovky

17. 5. – 23. 5.

Hostia Galérie H
Výstava prací slovenských výtvarníků.*
Pozvánka, graﬁ cký list: Vladimír Kordoš

14. 6. – 29. 6.

30. 5. – 7. 6.

Hračky

Prostor 1
Jiří Hůla, Zdenek Hůla
Graﬁ cký list: Zdenek Hůla
16. 12.

Setkání AU-GH
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15. 6. – 28. 6.

1987

A4

Zadání: Nutnou podmínkou instalace je
jednotný formát – maximálně A4 (297 × 210
mm) na výšku. Práce menší než A4 budou
umístěny do plošného vymezení 297 × 210 mm
tak, aby byl splněn základní instalační záměr

(Autorské masky – Dezider Tóth)

Větrný den

14. 12. – 20. 12.

Návštěva vedoucího výtvarné skupiny Art
Unidentiﬁ ed Shozo Shimamota a jeho dvou
asistentek v Galerii H, součástí akce bylo
předvedení japonské kaligraﬁ e.*
Graﬁ cký list: zadán Jaroslavu Altovi
Příležitostný tisk: Bašó: Haiku (Jiří Hůla,
Zdenek Hůla)

6. 6.

Zadání: Řada výtvarníků vyráběla podle
svých návrhů hračky. Předměty pro zábavu
a potěšení svých dětí, podklady pro sériovou
výrobu, návrhy na průmyslový vzor. Autorské
hračky (originální a nepřevzaté) jsou námětem
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Zadání: Autorem námětu dublovek (dále jen
dablovek) je Jan Steklík. Na archu papíru formátu A2 na výšku bude na vodorovné střední příčce náhodně určeno 5–11 bodů. Tyto body budou
společné pro obě dvě části (spodní a horní) dablkompozice. Každý autor dostane (podle zájmu)
čtyři až šest zapečetěných zásilek. Polovinu
přebalu označenou jako 1 (číslice určuje i orientaci papíru) rozdělá; s využitím hraničních bodů vytvoří prvou část dabl-kresby, přebal zalepí
a dablovku doručí do Galerie H. Galerie H vytvoří
náhodné soubory, které vrátí přihlášeným výtvarníkům. Autoři otevřou polovinu přebalu označenou jako 2; s využitím hraničních bodů vytvoří
druhou část dabl-kresby, přebal zalepí a opět
vrátí do Galerie H.

Konečné termíny hry:
Příjem závazných přihlášek – 30. 11. 1986
Příjem prvních částí dablovek – 28. 2. 1987
Příjem hotových dablovek – 31. 5. 1987
Po ukončení hry budou práce patřit těm
autorům, kteří vytvořili druhou část dablovky.
Zahájení: Jiří Hůla
Pozvánka, graﬁ cký list: Jan Steklík
11. 7. – 12. 7.

Ebicykl

vysvětlení, způsob zobrazení. Shromážděná kolekce bude pro výtvarníky v Galerii H
k nahlédnutí od 4. 5. do 14. 6. 1987. Příjem výtvarných prací: 21. 6. – 5. 7. 1987. Po ukončení
výstavy budou vědecké materiály i výtvarná
díla vráceny autorům. Nejasnosti, dotazy, nápady a informace o dalších možných zájemcích napište na některou z uvedených adres.
Galerie H, Bratři Hůlové; RNDr. Jiří Grygar,
CSc., Fyzikální ústav ČSAV
Galerie H děkuje a těší se na Vaši spolupráci.
Graﬁ cký list: Jan Činčera

19. 3. – 27. 3.

16. 7. – 14. 8.

Pocta Warholovi

Pohyb

Zadání ústní. Omalovánka.
Při zpracování předtištěné předlohy bylo
třeba dodržet jedinou podmínku, zachovat
původní formát papíru (A4 na výšku).
Graﬁ cký list: Jiří Hůla

Práce výtvarníků založené na pohybu nebo
k pohybu volně odkazující.*
Graﬁ cký list: Zdeněk Kučera

19. 3. – 27. 3.

Retrospektivní výstava.*

První jarní den

17. 9. – 16. 10.

Pět let Galerie H

22. 10. – 13. 11.

Keramika výtvarníků pedagogů a jejich
přátel

18. 10. – 1. 11.

Realizace '87

1989
27. 5. – 11. 6.

Josef Müller (Vojmír Vokolek):
Sochy a objekty
Oslavy 500. výročí povýšení Kostelce
nad Černými lesy na městys
Náměstí na náměstí
Zadání ústní – výtvarníci dostali malé
dřevěné ptáčky k volnému zpracování.*
Graﬁ cký list: Jan Jemelka

Dojezd etapového putování hvězdářů na
kolech
Graﬁ cký list a potisk triček: Pavel Rudolf

30. 4. – 14. 5.
11. 7. – 2. 8.

Setkání-vesmír
Zadání: Výstava Setkání-vesmír volně
navazuje na výstavu Setkání-mikrosvět
uspořádanou v Galerii H v roce 1985. Také
bude složena ze dvou částí. Z vesmírných
snímků, z jejich vyhodnocení počítačem, z počítačových modelací kosmických událostí, ze
záznamů a kreseb vzniklých při hvězdářské
práci – a z výtvarných děl, která se s nimi nějakým způsobem (podobnou strukturou, členěním, tvarovostí, rytmizací, barevností, atd.) setkávají. Opět tedy nepůjde o vědomou inspiraci výtvarné tvorby vesmírem (výtvarná díla
budou ke shromážděným materiálům dodána
již hotová); půjde o pokus postihnout alespoň
některé styčné body, podobné zákonitosti
dvou vzdálených oblastí lidské činnosti. Galerie H se na Vás obrací se žádostí o spolupráci.
Pokud se chcete na přípravě výstavy podílet,
pošlete do konce dubna na adresu galerie:
1. – materiály, které považujete za zajímavé
a vhodné; 2. – jejich stručné popisky s následujícími údaji – odborný název, bližší (laické)
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Václav Vokolek: Zeď
Výstava: Václav Vokolek: Obrazy
Zahájení: Ivan Wernisch
Pozvánka, graﬁ cký list: Václav Vokolek

Realizace '88

1988
19. 3. – 27. 3.

Prostor 3, Jan Steklík: Čára
Mailartová autorská akce.*
Zadání: Body vyznačené na druhé straně
pohlednice spojte libovolnou čarou. Kresbu
podepište a pošlete zpět do konce února.
Pohlednice, graﬁ cký list: Zdeněk Prokop
Jiří Žlebek: Skládací pult
Pavel Mühlbauer: Diatéka
Výstava: Pavel Mühlbauer: Obrazy;
Jiří Žlebek: Sochy
Graﬁ cký list: Jiří Žlebek
4. 6. – 19. 6.

Loutky
Výstava loutek.*
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Site speciﬁ c akce pro děti z místní MŠ*
22. 11.

Galerie H zakládá městské
Občanské fórum
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