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GAVUCHEBJIŘÍ NOVÁK 

 V POHYBU
IN DER 
BEWEGUNG

Jedním z úkolů historiků umění v uplynulých dvaceti letech bylo zmapovat 
a zhodnotit české umění po druhé světové válce, o němž vinou politických 
okolností, ale i kvůli nedostatečnému odstupu, nemohl být dosud utvořen 
celistvý obraz. Tato kóta byla dosažena, hlavní proudy popsány a jejich 
přínos oceněn i postupně přehodnocován. Nejdůležitější protagonisté se 
dočkali souhrnných výstav a monografií. Neplatí to ale stoprocentně. Čas 
od času se ještě vynoří poměrně neznámé celistvé dílo významně doplňující 
celou skládačku uměleckého vývoje. Zvláště nedostatečně je prozkoumána 
oblast tzv. normalizačního umění vznikajícího v 70. a 80. letech jako oficiální 
produkce, reprezentační doplněk politického režimu. Této oblasti se částečně 
dotýká – a bohužel s ní bývá někdy i paušálně shrnováno se stolu – dílo Jiřího 
Nováka. Jen málo autorů žijících a tvořících v 2. polovině 20. století v podstatě 
soustavně v totalitní atmosféře se rozhodlo neuvést své dílo do nejmenší 
souvislosti s oficiálními strukturami a prezentací. Jiří Novák se po roce 1968 jako 
jeden z mála autorů dobrovolně rozhodl nevystavovat. Přesto díky zavedené 
spolupráci s několika architekty realizoval v 70. a 80. letech několik významných 
veřejných děl – plastik v architektuře (Listy ve větru, Prosek, 1974, Vlnění, 1980 
a Emblém, 1983 pro Československou televizi, Odrazy, Horní Počernice, 1986). 
Lze-li spojovat tato díla s označením normalizační plastika, zjišťujeme, že tato 
oblast zahrnuje i díla kvalitní, významově a výrazově svobodná a umělecky 
aktuální. Ostatně, je případné politické angažmá autora umělecky relevantní? 

Významná část Novákovy tvorby normalizační plastiku předchází. Tak 
jako mnozí autoři nastupující do vysokých uměleckých škol po válce se 
po klasickém školení začínal kvůli nedostatku informací o současném 
světovém uměleckém dění orientovat v oblasti moderní a současné plastiky až 
na přelomu 50. a 60. let. V Novákově tvorbě hraje zásadní roli tvůrčí postup, 
až inženýrská konstrukce, užitý materiál. Proměna stavby a formy díla tak 
přichází ruku v ruce se vstupem nových materiálů. Od sádry či kamene přechází 
k různým druhům umělých hmot, a především nachází svůj nejoblíbenější 
materiál – železo. Postupným experimentováním dochází k unikátnímu 
tvarování kovových plátů do vypouklých, organicky působících objemů. Jedním 
z rozhodujících impulsů v hledání nového přístupu k tvorbě pak byla návštěva 
na Světové výstavě v Bruselu Expo 58. Spolu s přítelem Vladimírem Janouškem 
zde instalovali mohutnou moduritovou plastiku Hudba v československém 
pavilónu. Vedle klasiků děl moderního umění, jejichž díla zde mohl Novák 
poprvé vidět, ho jako blesk zasáhlo dílo zakladatele mobilní plastiky Alexandera 
Caldera. Hlavní Novákovo téma (které se doposud spíš nevědomě dostávalo 
na povrch) – pohyb – je nalezeno. Kdybychom hledali třetí klíčový pojem 
Novákovy tvorby, dosaďme vedle pohybu a konstrukce slovo příroda. Ve zralé 
tvorbě Nováka neinspirovala ani tak vnější podoba přírodních forem, jako spíš 
principy konstrukce a fungování, druhy pohybu. Tak ani pohyb Novákových 
plastik nemá být rychlý, trhaný, strojově mechanický, ale plynule plavně pomalý.

V období kolem návštěvy světové výstavy vytvořil Jiří Novák několik 
dynamických, cípatě aerodynamických děl stylizovaných až k hranici abstrakce 
(Ryby a ptáci, Ostrov nad Ohří, 1958–1959, na místě doposud stojí modrá 
laminátová Rychlost, před školou v ulici V Rybníčkách ve Strašnicích, 1960–61). 
Tato díla lze pokládat za jeden z nejvýraznějších sochařských příkladů tzv. 
bruselského stylu v českém umění. Jako u většiny další tvorby Novák svá díla 
nesměřuje do výstavního prostoru, k návštěvníkovi galerie, ale vytváří rozměrné 
plastiky určené do kontextu architektury, veřejného prostranství. Novákova 
vysoce stylizovaná díla z počátku 60. let náleží k nejranějším příkladům 
moderně pojaté, abstraktně stylizované veřejné plastiky v Československu.

O něco málo později se ve zpracování pohybu posunul o výrazný krok 
dále – od jeho symbolického znázornění k přímému začlenění do děl. 
Pohyb začne ovládat i monumentální plastiky uprostřed sídlištní zástavby 
v Praze a dalších městech (Světlo a stín, Praha, 1961, Dálky na pražském 
sídlišti Novodvorská, 1963–69, Objekt před ředitelstvím Jablonecké bižuterie, 
1964, Motýlí křídla, Liberec, 1969). Posledně jmenovaným dílem začne 
i několikaletá spolupráce se sochařkou Evou Kmentovou. Jako další kolegové 
požádala Kmentová Nováka pro jeho výborné technické renomé o pomoc při 
realizaci děl. Technická výpomoc přerostla záhy v oboustranně obohacující 
spolupráci. (Vedle Evy Kmentové a Vladimíra Janouška zaslouží zmínit 
i rozsáhlý Novákův podíl na vzniku plastik Valeriána Karouška). 

Mobilními objekty, které rozhýbávaly přírodní síly (vítr, voda) 
i elektromotor nebo impuls diváka, vystoupil z kontextu generace a připojil 
se k mladšímu, konstruktivisticky a kineticky orientovanému okruhu, který 
kolem poloviny 60. let chápal podobu sochařství radikálně novým způsobem. 
S okruhem sochařů prezentovaných dobovým termínem Nová citlivost 
či pojmy konstruktivismus a konkretismus byla Novákova díla uváděna 
na přehlídkách nejsoučasnějších tendencí. 

Kromě přímo kinetických plastik je téma pohybu hlavním 
námětem další skupiny Novákových stabilních děl. V drobných 
studiích i architektonických realizacích (dodnes nejznámější je jistě 
Emblém ČT, 1983) stylizuje původní často přírodní inspiraci do podoby 
symbolického znaku. Neodmyslitelnou součástí sochařské práce byl pro 
Nováka technologický postup vzniku díla, který se podílel na jeho obsahu. 
Tak i návrhy a realizace spadající spíš do designové oblasti (Laminátové 
křeslo, 1957–1958 a řada osvětlovacích těles) plynule vycházejí z logiky 
volné tvorby a sochař se jimi zabýval se stejným úsilím jako svým „volným“ 
umění. I v restaurování, kterému se paralelně po desetiletí věnoval, 
nacházel především v oblasti barokní plastiky blízké téma dynamiky 
a technologické výzvy. 

Tvorba Jiřího Nováka stála vinou historicko-politických okolností i kvůli 
autorově osobní nezařaditelnosti většinou spíš na okraji hlavních proudů, 
stranou zájmu širší veřejnosti. Do povědomí si ale zaslouží se dostat nejen 
kvůli neobyčejně rozsáhlé šíři a časovému rozptylu tvorby, ale především kvůli 
ojedinělému přínosu na poli kinetické plastiky. Ve studiu přírodního pohybu 
a konstrukčních principů a v důsledné aplikaci pohybu v dílech je Novákův přínos 
světově srovnatelný. Stejně tak významné je i autorovo působení na poli veřejné 
plastiky. Novákovým velkorysým hravým dílům s nádechem romantiky se 
dařilo oživovat prostor nové městské architektury a vytvářet prostor s lidským 
měřítkem i uměleckou dimenzí. 

     Daniela Kramerová
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Jiří Novák  (6. 11. 1922 – 19. 2. 2010)
1942–1945 Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jana Laudy,  

krátce i u Josefa Wagnera.
1945–1948 Pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění u Jana Laudy 

a Karla Pokorného.
1947 Oženil se s malířkou Olgou Karlíkovou (manželství trvalo do roku 1960).
1952 Prací pro kostel Nejsvětější Trojice v Manětíně zahájil paralelní 

restaurátorskou činnost.
1956 První pokus o práci v novém materiálu – PVC (Vlasta) a první kovová 

plastika (Křídla I)
1957 S přáteli sochaři a malíři založil uměleckou skupinu M 57. 
 První pokusy s pohybem plastik (Křídla II).
1958 Tvorba získává zásadní impuls po návštěvě Světové výstavy Expo 58 v Bruselu. 
1958–1959 Realizoval první moderní, výrazně stylizované laminátové plastiky 

pro veřejný prostor (Ryby a ptáci v Ostrově nad Ohří a Fontána s jeřábem pro 
Tylovo náměstí v Praze). 

1964 Proběhla jeho nejvýznamnější samostatná výstava v Galerii Václava Špály 
v Praze.

1967 Pro terasu československého pavilonu na Světové výstavě Expo 1967 
v Montrealu vytvořil čtyřmetrovou mobilní kovovou plastiku.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se záměrně neúčastnil oficiálního 
výstavního života. Díky zavedené spolupráci s architekty realizoval plastiky 
pro veřejný prostor.

Od 1972 střídavě pobýval v Praze a Hrubé Skále.
1983 Vytvořil vstupní emblémy Československé televize v Praze.
Po roce 1989 zastoupen na přehlídkách: Český kinetismus 60. let, Galerie ’60 / ’70, 

Praha (1994), Umění zrychleného času, v Českém muzeu výtvarných umění 
v Praze (1999),  Akce, slovo, pohyb, prostor, Experimenty v umění šedesátých 
let, v Galerii hlavního města Prahy (1999), Bruselský sen, Československá účast 
na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let., Galerie 
hlavního města Prahy (2008). 
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Eine der Aufgaben der Kunsthistoriker in den vergangenen zwanzig Jahren war es, 
das Gebiet der tschechischen Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg zu beschreiben 
und zu bewerten, über das man sich auf Grund der politischen Umstände, aber 
auch wegen des ungenügenden Abstands bisher nicht ein Gesamtbild machen 
konnte. Dieses Ziel ist nun erreicht worden, die wesentlichen Strömungen wurden 
beschrieben und ihr Beitrag zur Gesamtentwicklung gewürdigt und sukzessive 
umgewertet. Die wichtigsten Protagonisten erhielten ihre zusammenfassenden 
Ausstellungen und Monographien. Das gilt jedoch nicht hundertprozentig. Von Zeit 
zu Zeit taucht immer wieder noch ein verhältnismäßig unbekanntes Gesamtwerk 
auf, das in bedeutendem Maß das Gesamtbild der Entwicklung der Kunst ergänzt. 
Besonders große Mängel im Bild der Struktur dieser Entwicklung bestehen im 
Bereich der sog. „Normalisierungskunst“, die in den 70er und 80er Jahren als 
offizielle Produktion entstand, als Repräsentationszubehör des politischen 
Regimes. Mit diesem Bereich berührt sich partiell auch das Werk Jiří Nováks und 
wird deshalb manchmal auch pauschal vom Tisch gewischt. Nur wenige Künstler, 
die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts im Grunde genommen ständig in einer 
totalitären Atmosphäre lebten und arbeiteten, haben sich entschieden, ihr Werk 
auch nicht in den geringsten Zusammenhang mit den offiziellen Strukturen und 
der offiziellen Präsentation zu bringen. Jiří Novák entschied sich nach dem Jahr 
1968 als einer von wenigen Künstlern bewusst dafür, nicht mehr auszustellen. 
Dennoch konnte er, dank einer wohl etablierten Zusammenarbeit mit mehreren 
Architekten, in den 70er und 80er Jahren, einige bedeutende Werke im öffentlichen 
Raum realisieren – Plastiken in der Architektur (Blätter im Wind, Prosek, 1974; 
Wellenbewegung, 1980 und Emblem, 1983 für das Tschechoslowakische 
Fernsehen; Widerspiegelungen, Horní Počernice, 1986). Wenn sich auf diese Werke 
die Bezeichnung „Normalisierungsplastik“ anwenden lässt, dann müssen wir 
feststellen, dass dieser Bereich auch qualitätvolle Werke umfasst, Werke, die in 
ihrer Bedeutung und ihrem Ausdruck frei und künstlerisch aktuell sind. Im Übrigen, 
ist das gegebenenfalls vorhandene politische Engagement eines Künstlers von 
künstlerischer Relevanz? 

Ein bedeutender Teil von Nováks Schaffen geht der „Normalisierungsplastik“ 
zeitlich voran. So wie viele Künstler, die ihr Studium an den Kunsthochschulen nach 
dem Ende des Krieges antraten, begann er sich nach einer klassischen Ausbildung 
aus Mangel an Informationen über das gleichzeitige Geschehen in der Weltkunst 
erst an der Wende von den 50er zu den 60er Jahren im Bereich der modernen und 
der zeitgenössischen Plastik zu orientieren. In Nováks Schaffen spielt die wesent-
liche Rolle das schöpferische Vorgehen, die quasi ingenieurmäßige Konstruktion 
und das verwendete Material. Der Wandel von Aufbau und Form des Werkes 
kommt also Hand in Hand mit dem Einsatz neuer Materialien – von Gips oder 
Zement geht er zu verschiedenen Arten von Kunststoffen über und findet dann vor 
allem sein Lieblingsmaterial, das Eisen. Durch fortschreitendes Experimentieren 
gelangt er zu der einmaligen Formung von Metallplatten zu bauchigen, organisch 
wirkenden Volumina. Einer der entscheidenden Impulse bei der Suche nach einem 
neuen Zugang zum Schaffen war dann sein Besuch auf der Weltausstellung Expo 
58 in Brüssel. Gemeinsam mit seinem Freund Vladimír Janoušek installierte er 
hier im Tschechoslowakischen Pavillon eine mächtige Plastik der Musik aus der 
Modelliermasse Modurit. Neben Werken der Klassiker der modernen Kunst, deren 
Werke Novák hier zum ersten Mal sehen konnte, traf ihn wie ein Blitz ein Werk des 
Begründers der mobilen Plastik Alexander Calder. Nováks Hauptthema (das bisher 
eher nur unbewusst an die Oberfläche gelangt) – die Bewegung – war gefunden. 
Falls wir noch einen dritten Schlüsselbegriff von Nováks Schaffen suchen sollten, 
wäre neben Bewegung und Konstruktion noch das Wort Natur zu setzen. In dem 
reifen Schaffen dient sie nicht als Inspirationsquelle im Bereich der Oberfläche, 
Novák interessiert nicht so sehr die äußere Gestalt, als vielmehr die Prinzipien 
der Konstruktion und des Funktionierens, die Arten der Bewegung. So soll denn 
auch die Bewegung von Nováks Plastiken nicht schnell, abgehackt, maschinell 
mechanisch sein, sondern kontinuierlich schwebend langsam.

In der Zeit um seinen Besuch der Weltausstellung schuf Jiří Novák einige 
dynamische, zipfelig aerodynamische Werke, die bis zur Grenze der Abstraktion 
hin stilisiert waren (Fische und Vögel, Ostrov nad Ohří, 1958–1959; die noch 
heute an ihrem Ort stehende blaue Laminatplastik Schnelligkeit vor der Schule 

in der Straße V Rybníčkách im Prag-Strašnice, 1960–61). Diese Werke kann man 
als einige der markantesten plastischen Beispiele des sog. Brüsseler Stils in der 
tschechischen Kunst ansehen. Wie bei der Mehrheit seines weiteren Schaffens 
bestimmte Novák seine Werke nicht für den Ausstellungsraum, für den Besucher 
einer Galerie, sondern er schafft groß dimensionierte Plastiken, die für den 
architektonischen Kontext, für den öffentlichen Raum bestimmt waren. Nováks 
hochgradig stilisierten Werke vom Beginn der 60er Jahre gehören zu den frühesten 
Beispielen einer modern aufgefassten, abstrakt stilisierten öffentlichen Plastik in 
der Tschechoslowakei.

Kurze Zeit später bewegte er sich in der Bearbeitung der Bewegung um einen 
großen Schritt voran – von ihrer symbolischen Veranschaulichung zur direkten 
Eingliederung in die Kunstwerke. Die Bewegung beginnt auch die monumentalen 
Plastiken in den Plattenbausiedlungen in Prag und anderen Städten zu beherrschen 
(Licht und Schatten, Prag, 1961; Fernen in der Prager Plattenbausiedlung 
Novodvorská, 1963–69; Windmobile vor der Direktion des Unternehmens Jablonex, 
Jablonec nad Nisou, 1964; Schmetterlingsflügel, Liberec, 1969). Mit dem zuletzt 
genannten Werk beginnt auch die mehrjährige Zusammenarbeit mit der 
Bildhauerin Eva Kmentová. Wie auch andere Kollegen hatte Kmentová Novák we-
gen seines ausgezeichneten technischen Renommees um Hilfe bei der Realisierung 
von Kunstwerken gebeten. Diese technische Hilfe wuchs sich bald zu einer 
gegenseitig bereichernden Zusammenarbeit aus. (Neben der Zusammenarbeit mit 
Eva Kmentová und Vladimír Janoušek verdient es auch Nováks weitgehender Anteil 
an der Entstehung der Werke Valerián Karoušeks erwähnt zu werden.) 

Mit seinen mobilen Plastiken, die von Naturkräften (Wind, Wasser) und einem 
Elektromotor oder durch einen Impuls des Betrachters in Bewegung gesetzt wurden, 
verließ er den Kontext seiner Generation und schloss sich dem jüngeren, konstruktivis-
tisch und kinetisch orientierten Kreis an, der um die Mitte der 60er Jahre die Form der 
Bildhauerei in einer radikal neuen Weise verstand. Im Umkreis der Bildhauer, die mit 
dem damals üblichen Terminus Neue Empfindsamkeit belegt oder unter den Begriffen 
Konstruktivismus und Konkretismus erfasst wurden, wurden Nováks Werke in den 
repräsentativen Ausstellungen der modernsten Tendenzen präsentiert. 

Neben den direkt kinetischen Plastiken ist das Thema Bewegung Hauptthema 
einer weiteren Gruppe von Nováks immobilen Werken. In kleinen Studien und 
auch in archtektonischen Realisierungen (bis heute am bekanntesten ist sicher 
das Emblem des Tschechoslowakischen Fernsehens, 1983) stilisiert er häufig 
eine Inspiration durch die Natur zu einem symbolischen Zeichen. Ein nicht 
wegzudenkender Bestandteil der bildhauerischen Arbeit war für Novák das 
technologische Verfahren, das zur Entstehung eines Werkes führt, es hatte an 
seinem Inhalt teil. So gehen auch die Entwürfe und Realisierungen, die eher in 
den Bereich des Designs gehören (Laminatsessel, 1957–1958 und eine Reihe von 
Beleuchtungskörpern) kontinuierlich von der Logik des freien Schaffens aus, 
und der Künstler widmete sich ihnen mit dem gleichen Eifer wie seinem „freien“ 
Schaffen. Auch im Restaurieren, dem er sich Jahrzehnte lang parallel widmete, 
fand er vor allem im Bereich der Barockplastik ein nahe Thema von Dynamik und 
technologischer Herausforderung. 

Das Schaffen Jiří Nováks stand infolge der historisch-politischen 
Gegebenheiten und auch, weil der Künstler persönlich kaum einzuordnen 
war, meistens eher am Rand der Hauptströmungen, abseits des Interesses 
der Öffentlichkeit. Es verdient jedoch, zur Kenntnis genommen zu werden, 
nicht nur wegen der ungewöhnlich großen Breite und der zeitlichen Streuung 
dieses Schaffens, sondern vor allem wegen des einzigartigen Betrags auf dem 
Feld der kinetischen Plastik. Im Studium der natürlichen Bewegung und der 
Konstruktionsprinzipien und der konsequenten Anwendung der Bewegung in 
den Werken ist Novaks Beitrag auf Weltniveau. Ebenso bedeutend ist auch sein 
Wirken auf dem Feld der Plastik im öffentlichen Raum. Nováks großzügigen 
spielerischen Werken mit einem Hauch von Romantik gelang es, den Raum der 
neuen städtischen Architektur zu beleben und einen Raum mit menschlichem 
Maßstab und künstlerischer Dimension zu schaffen. 

Daniela Kramerová
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8 Větrný mobil� pře�d� ře�d�ite�l�stvím pod�niku� Jabl�one�x�, 1964,  

Jablonec nad Nisou

  Wind�mobil�e� vor d�e�r Dire�ktion d�e�s Unte�rne�hme�ns 
Jabl�one�x�, 1964, Jablonec nad Nisou

 9 Větrník, 1964, mobil, kámen, kov, Muzeum umění Olomouc

  We�tte�rfahne�, 1964, Mobile, Stein, Metall, Kunstmuseum Olmütz

10 Pl�ame�n, 1972–1973, Podbrezová, Slovensko, kotlový plech, lak, v. 800 cm 

  Fl�amme�, 1972–1973, Podbrezová, Slowakei, Kesselblech, Lack, h. 800 cm
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