
Série retrospektivních výstav v Hluboké nad Vltavou, Zlíně a Chebu 
a doprovodná monografie vracejí po mnohaleté odmlce do českého 
umění autora, který výrazně spoluurčoval jeho podobu v šedesátých 
a v první polovině sedmdesátých let a po své emigraci se dokázal 
prosadit i ve Francii. Karel Machálek se narodil v roce 1937 ve Zlíně, 
kde jeho otec pracoval jako výtvarník pro firmu Baťa. Jméno svého ro-
diště si později zvolil za pseudonym jako malý soukromý protest proti 
tomu, že se ho minulý režim pokusil vymazat z paměti přejmenová-
ním na Gottwaldov. V 60. letech tvořil a vystavoval ještě pod svým 
původním jménem a pseudonym používal pro svou literární tvorbu, 
později ve Francii se přiklonil už výhradně k němu. 
V letech studií na pražské akademii (1957–63) se sblížil s umělci, kteří 
do českého umění uvedli syrovou texturální abstrakci, tzv. infor-
mel – zejména s Janem Koblasou, Jiřím Valentou, Zdeňkem Beranem 
a Antonínem Málkem. Autor prošel podobným vývojem jako oni, 
včetně figurálních východisek. Mladí umělci se tehdy snažili navázat 
na tradici moderního umění přerušenou stalinistickým temnem 
a ve své rané tvorbě se hlásili k umělcům, jako byli Rouault, Munch 
nebo zejména Kubišta, tedy k expresivním, spirituálně orientovaným 
a zároveň i temným a syrovým projevům. Pro Karla Machálka se už 
v tomto období stala důležitým inspiračním vzorem raná renesance, 
zejména Piero della Francesca. 
Dalším generačním rysem bylo zaujetí surrealismem, které se u Ma-
chálka projevilo obzvlášť silně. Rozsáhlý cyklus Kresby prošlé hrobem 
(1963–64) připomene práce André Massona, Arshile Gorkyho nebo 
Roberta Matty. V organické změti neurčitých tvarů začal postupně 
krystalizovat určitý řád, který zejména díky svému symetrickému 
uspořádání podle vertikální osy evokoval jinou biologickou formu – 
lidskou kostru. Tyto motivy se pak opakovaly na rozsáhlé řadě kreseb 
a kresebně pojatých obrazů z let 1964 až 1967, z nichž větší část nesla 
název Antropomorfní architektura.

Záznam nejrozmanitějších faktorů jednoho odpoledne u řeky / Aufzeichnung 
der vielfältigsten Faktoren eines Nachmittags am Fluss, 1970, kombinovaná 
technika, plátno / kombinierte Technik, Leinwand, 200 × 162 cm, Galerie mo-
derního umění Roudnice nad Labem

Giorgione Oxymor, 1966, kombinovaná technika, sololit / kombinierte Technik, 
Hartfaserplatte, 104 × 86 cm, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Znak I / Zeichen I, 1963, kombinovaná technika, plátno / kombinierte Technik, 
Leinwand, 114 × 95 cm

Falstaff (rež. / Regie Orson Welles, Španělsko / Spanien), filmový plakát / 
Filmplakat, 1968

Přestože tyto práce – lineární, nebarevné a opět přísně symetrické - 
už přicházejí v době, kdy se informel vyčerpal a jeho protagonisté se 
už spíše zabývali otázkou, kam z něho pokračovat dále, tyto obrazy 
s ním ještě mají mnoho společného. Připomínají příčné řezy imaginár-
ními těly, nebo ještě spíše vědecká schémata těchto řezů s průhledy 
do nitra jakýchsi až strojově působících organismů. Tyto biomorfní 
konstrukce někdy kombinuje s citací renesančních obrazů na principu 
obrazové montáže. V obraze Zeď (1965), který ještě patří do „skele-
tového“ cyklu, se poprvé objevil motiv šikmých žlutých pruhů. Tento 
prvek, který má v běžném životě funkci výstražného signálu upozor-
ňujícího např. na okraj schodů, pak autor v následujících letech použil 
ještě několikrát, zejména hned v následujícím období v letech 1968 až 
1970, kdy přišel s novou technikou fotoobrazu. Tato díla představují 
ojedinělou reflexi pop artu v českém prostředí. V šedi reálného socia-
lismu na hony vzdáleného barvitému světu konzumu a reklamy musel 
mít pop art přirozeně jinou podobu a například v díle Jiřího Balcara 
získal společensko-kritickou a existenciální dimenzi. U Machálka však 
nacházíme ještě jiné ladění, směřující k tematizaci banality a všed-
nosti. Z obvyklých prvků popartového slovníku používá warholov-
skou multiplikaci jednoho motivu, zvětšený fotografický rastr (a sice 
podobným způsobem jako v té době Sigmar Polke!) nebo textové 
fragmenty a kresebná schémata s šipkami, kótami a dalšími znaky. 
Známou sérii Záznam nejrozmanitějších faktorů jednoho odpoledne 
u řeky, která vznikla v roce 1970 na malířském sympoziu v Roudnici, 
můžeme považovat za jedinečné předznamenání „chladné verze“ 
české postmoderny, jak ji známe z prací Stanislava Diviše nebo Jana 
Pištěka z konce 80. let. 

Filmový plakát je jedním z nejvýraznějších kulturních fenoménů šede-
sátých let, který určil jejich kulturní atmosféru neméně než samotná 
„nová vlna“ v českém filmu. Je zajímavé, že progresivní plakátová 
tvorba byla omezena na úzkou sféru filmu; nedotkla se např. divadla, 
na rozdíl třeba od Polska, kde se právě divadelní plakát stal nejdůleži-
tějším projevem tamní světově proslulé plakátové školy. Právě ve filmu 
se zřetelně projevilo postupné uvolňování politického a kulturního 
života. Režim opatrně povoloval i západní filmy bez ideologických ob-
sahů, které zase představovaly silné inspirační podněty pro typogra-
fické ztvárnění. Důležité je, že podobu tohoto fenoménu mnohem více 
než profesionální typografové definovali malíři a sochaři, například 
Jiří Balcar, Karel Vaca, Bedřich Dlouhý, Zdeněk Palcr, Josef Vyleťal, Li-
bor Fára nebo Richard Fremund. Plakát se pro ně stal zdrojem obživy, 
neboť vlastní tvorbou se tehdy uživit takřka nešlo. Jedním z těchto 
výtvarníků byl i Karel Machálek, který se na tomto poli stal jedním 
z nejvýznamnějších autorů. Od roku 1968 do své emigrace v roce 
1976 jich vytvořil padesát tři, mezi nimiž jsou plakáty k tak mimo-
řádným filmům, jako je Pasoliniho Oidipus král (1968), Antonioniho 
Dobrodružství (1969) či Viscontiho Rodinný portrét (1976). Jeho 
Falstaff z roku 1968 (Orson Welles, 1965) bývá pravidelně zařazován 
do monografií českého plakátu. Jestliže jedním ze zdrojů originality 
tehdejší plakátové tvorby byla skutečnost, že zmínění výtvarníci do ní 
přenášeli mnohé ze svého volného umění, platí to i pro něj. V někte-
rých plakátech najdeme jeho charakteristickou kresbu, jinde zase 
motivy typické pro jeho „popartové“ období – warholovské zmnožení 
stejných fotografických motivů, zvýrazněný tiskový rastr a dokonce 
několikrát i jeho oblíbené šikmé pruhy. Plakát k americkému filmu 
Chladnokrevně (Richard Brooks, 1967, plakát 1968), připomínající 
slavnou Warholovu sérii Thirteen Most Wanted Men (1963), je jedním 
z nejčistších projevů pop artu v českém umění!

Karel MacháleK-Zlín 

retrospeKtiva / retrospeKtive
Galerie výtvarného uMění v chebu

14. 4.–26. 6. 2011 / vernisáž 13. 4. 2011, 17.00

V roce 1976 získal Karel Machálek-Zlín stipendium do Paříže. Při svém 
pobytu se seznámil s lyonským galeristou Paulem Gauzitem, který 
mu nabídl výstavu a začal jej i finančně podporovat, což posléze vedlo 
k rozhodnutí zůstat ve Francii natrvalo. V roce 1981 obdržel francouz-
ské občanství. V Paříži navázal na svou předchozí tvorbu, zároveň 
ji logicky rozvíjel v mnoha dalších cyklech, někdy navzájem velmi 
odlišných. 
Na začátku osmdesátých letech přišel s takřka fotorealistickými 
scénami, buď z ateliérového prostředí nebo zasazenými do architek-
tonických kulis evokujících pozdně renesanční malbu se zvýrazněnou 
perspektivou nebo vyprázdněná města Giorgia de Chirica. Ozvuky 
Chirica bychom u autora našli i v jiných cyklech, a to nejen z proslu-
lého metafyzického období, ale i z pozdní tvorby, která byla dlouho 
vnímána jako manýristická. Rehabilitace pozdního Chirica přišla až 
s nástupem italské transavantgardy, tedy malby se symbolicko-ar-
chetypálními obsahy (Sandro Chia, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, 
Francesco Clemente), která jej vnímala jako důležitý předstupeň. 
Tento evropský kontext, který se dotkl i českého prostředí, zde stojí 
za zmínku také proto, že do něj lze volně vřadit i tvorbu Karla Ma-
chálka-Zlína z 80. let. Ozývá se hned v několika obrazových cyklech 
a také v jeho sochách včetně dvou bronzových plastik (Sluneční bárka, 
Antropomorfní architektura), které se mu podařilo realizovat v první 
polovině 90. let v parku prezidentského paláce v Rambouillet. Za tou-
to významnou veřejnou zakázkou stál tehdejší francouzský president 
François Mitterand, kterého jeho tvorba zaujala a dokonce jej několi-
krát neformálně navštívil v ateliéru. 

Marcel Fišer



souběžné výstavy 
Zdenek Rykr – Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion / ...und die anderen 
Arbeiten für die Firma Orion
Opus magnum, 14. 4.– 26. 6. 2011
Richard Štipl – Plato ś Revenge
Malá galerie / Kleine Galerie, 3. 3.–8. 5. 2011 
Michael Dietlinger – It is nice to promise something
Malá galerie / Kleine Galerie, 12. 5.–19. 6. 2011 
Vetřelci a volavky – dokumentární film věnovaný sochám ve veřejném 
prostoru 70. a 80. let v ČSSR
Videoroom, 3. 3.–8. 5. 2011 
OSTRAVA NOW! Video práce z Ostravy / Videoarbeiten aus Ostrava
Videoroom, 12. 5.–2. 7. 2011
Darja Čančíková – Ilustrace / Illustrationen
Museum Café, 12. 5.–2. 7. 2011

Galerie výtvarného umění v chebu
příspěvková organizace Karlovarského kraje
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb  
T: +420 354 422 450, F: +420 354 422 163, 
info@gavu.cz, www.gavu.cz

Im Rahmen der Serie retrospektiver Ausstellungen kehrt nach lang-
jähriger Pause ein Künstler in die tschechische Kunst zurück, der ihre 
Gestalt in den sechziger und in der ersten Hälfte der siebziger Jahre 
in markanter Weise mitbestimmt hat und sich nach seiner Emigration 
auch in Frankreich durchzusetzen wusste. Karel Machálek wurde im 
Jahr 1937 in Zlín geboren. Den Namen seiner Geburtsstadt wählte er 
sich später als Pseudonym, das war ein kleiner privater Protest dage-
gen, dass das vergangene Regime versucht hatte, ihn durch die Umbe-
nennung der Stadt zu Gottwaldov aus dem Gedächtnis zu löschen. In 
den Jahren seiner Studien an der Prager Akademie (1957–63) näherte 
er sich den Künstlern an, die die texturale Abstraktion, das sog. Infor-
mel, in die tschechische Kunst eingeführt hatten. Die jungen Künstler 
bemühten sich damals darum, an die Tradition der modernen Kunst 
anzuknüpfen, die durch die stalinistische Finsternis unterbrochen 
worden war. In ihrem frühen Schaffen bekannten sie sich zu Künst-
lern, wie etwa Rouault, Munch, aus Tschechien vor allem zu Kubišta, 
also zu expressiven, spirituell orientierten, primitivisierenden und 
zugleich auch dunklen und rohen künstlerischen Äußerungen. Für 
Karel Machálek wurde schon zu dieser Zeit zum wichtigen Inspirati-
onsmuster die frühe Renaissance, vor allem Piero della Francesca. Ein 
weiterer Charakterzug dieser Generation war das Interesse für den 
Surrealismus, das sich bei Machálek besonders stark äußerte. Der um-
fangreiche Zyklus Zeichnungen, die durchs Grab gegangen (1963–64) 
erinnert an die Arbeiten von A. Masson, A. Gorky oder R. Matta. Aus 
dem organischen Chaos unbestimmter Formen begann sich allmäh-
lich eine bestimmte innere Ordnung herauszukristallisieren, die vor 
allem dank ihrer symmetrischen Anordnung eine andere biologische 
Form evozierte, und zwar ein menschliches Skelett. Diese Motive 
wiederholten sich dann in der umfangreichen Reihe von Zeichnungen 
und zeichnerisch konzipierten Gemälden, von denen der größere Teil 
den Titel Anthropomorphe Architektur trug (1964–67). 

Obwohl es zu diesen – linearen, nicht farbigen und wieder streng 
symmetrischen – Arbeiten erst zu einem Zeitpunkt kommt, als das 
Informel sich erschöpft hatte und seine Protagonisten sich schon 
eher mit der Frage beschäftigten, in welche Richtung man von ihm 
aus weiter fortschreiten sollte, haben diese Bilder noch viel mit ihm 
gemeinsam. Sie erinnern an Querschnitte imaginärer Körper, oder 
noch eher an wissenschaftliche Schemata dieser Schnitte mit Einbli-
cken in das Innere irgendwelcher maschinell wirkender Organismen. 
Diese biomorphen Konstruktionen kombiniert er manchmal mit 
Zitaten von Renaissancegemälden nach dem Prinzip der Bildmontage. 
Auf dem Bild Mauer (1965), das noch zu dem „Skelett“zyklus gehört, 
taucht auch zum ersten Mal ein neues Element auf: schräge gelbe 
Streifen, wie sie zur Warnung vor einer bestimmten Gefahr dienen, 
zum Beispiel am Rand einer Stufe. Der Künstler hat es dann in den 
folgenden Jahren wiederholt verwendet, besonders häufig taucht es 
sofort in der nachfolgenden Jahren 1968 bis 1970 auf, als es bei ihm zu 
der neuen Technik des Fotobildes gekommen war. Diese Werke stellen 
eine der wenigen Reflexionen der Pop Art im tschechischen Milieu 
dar. Im Grau des realen Sozialismus, das von der farbigen Welt des 
Konsums und der Reklame meilenweit entfernt war, musste die Pop 
Art eine andere Gestalt haben, in Macháleks Fall eine, die die Banalität 
und das Alltägliche thematisierte. Von den üblichen Elementen des 
Vokabulars der Pop Art verwendet er die Warholsche Vervielfälti-
gung eines Motivs, das vergrößerte fotografische Raster (und zwar in 
ähnlicher Weise wie Sigmar Polke zur selben Zeit!) oder Textfragmen-
te und wieder zeichnerische Schemata mit Pfeilen, Maßzahlen und 
anderen Zeichen. 

Das Filmplakat ist eines der markantesten kulturellen Phänomene 
der sechziger Jahre, das ihre kulturelle Atmosphäre nicht weniger 
prägte als die „Neue Welle“ im tschechischen Film selbst. Interessant 
ist, dass das avantgardistische Plakatschaffen auf den engen Bereich 
des Films beschränkt war; andere Bereiche wurden von ihm – anders 
als in Polen, wo gerade das Theaterplakat zur wichtigsten Äußerung 
der dortigen, weltweit bekannten Plakatschule wurde – sozusagen 
nicht berührt. Gerade im Film äußerte sich deutlich die allmähliche 
Lockerung. Das Regime genehmigte vorsichtig auch westliche Filme 
ohne ideologische Inhalte, die starke Inspirationsanstöße für die 
typographische Gestaltung darstellten. Wichtig ist, dass dieses Phä-
nomen weit mehr als durch professionelle Typographen durch Maler 
und Bildhauer bestimmt wurde, die in diesem Fach eine Quelle des 
Lebensunterhalts fanden – vom freien Schaffen zu leben war sozusa-
gen unmöglich. Einer von ihnen war auch Karel Machálek, der zu den 
markantesten Autoren von Filmplakaten gehört. Vom Jahr 1968 an bis 
zu seiner Emigration im Jahr 1976 schuf er dreiundfünfzig Filmpla-
kate, sein 1968 geschaffenes Plakat zum Film Falstaff (Orson Welles, 
1965) findet sich regelmäßig in den Monographien über das tschechi-
sche Plakatschaffen. 
Wenn eine der Quellen der Originalität des damaligen Plakatschaffens 
darin bestand, dass die genannten bildenden Künstler vieles aus ih-
rem freien Schaffen einbrachten, gilt das auch für Karel Machálek. In 
einigen Plakaten finden wir die für ihn charakteristische Zeichnung, 
an anderen Stellen wiederum Motive, die für seine „Pop-Art“-Phase ty-
pisch waren – die Warholsche Vervielfältigung gleicher fotografischer 
Motive, das zur Geltung gebrachte Druckraster und schließlich einige 
Male auch seine beliebten schrägen Streifen. Das 1968 geschaffene 
Plakat zu dem amerikanischen Film In Cold Blood (Richard Brooks, 
1967), das an den berühmten Zyklus Thirteen Most Wanted Men 
(1963) Andy Warhols erinnert, ist eine der reinsten Manifestationen 
der Pop Art in der tschechischen Kunst!

Im Jahr 1976 erhielt er ein Stipendium für einen Studienaufenthalt 
in Paris. Dort lernte er den Lyoner Galeristen Paul Gauzit kennen, der 
ihm eine Ausstellung anbot und ihn auch finanziell zu unterstützen 
begann, was schließlich zu seiner Entscheidung führte, in Frankreich 
auf Dauer zu bleiben. Im Jahr 1981 erhielt er die französische Staats-
bürgerschaft. In Paris knüpfte er an sein vorangegangenes Schaffen 
an, zugleich entwickelte er es in vielen weiteren Zyklen, die häufig 
sehr verschieden voneinander waren, logisch weiter. 
Zu Beginn der achtziger Jahre kommt es bei ihm zu realistischen 
Szenen aus städtischen Innenräumen, die an die entleerten Städte 
Giorgio de Chiricos erinnern. Chirico ist übrigens für Machálek sehr 
wichtig und bestimmte Resonanzen von dessen Arbeit werden wir 
auch später bei ihm finden, und zwar sowohl im Schaffen aus seiner 
metaphysischen Hauptepoche, als auch in seinem späteren Schaffen, 
das lange Zeit als manieristisch empfunden wurde. Dessen volle 
Rehabilitierung kam erst mit dem Aufkommen der italienischen Tran-
savantgarde und der mythisch orientierten Malerei, die gerade den 
späten Chirico als eine wichtige Vorstufe wahrnahmen. Dieser europä-
ische Kontext, der im Übrigen auch das tschechische Milieu tangierte, 
ist hier erwähnenswert, weil sich in ihn auch das Schaffen von Karel 
Machálek-Zlín aus den 80er Jahren lose einreihen lässt. Er äußert sich 
gleich in mehreren Bilderzyklen und auch in seinen Skulpturen. 
Ein wichtiges Moment bei seiner Durchsetzung in der französischen 
Kunstszene war auch seine Begegnung mit dem damaligen franzö-
sischen Präsidenten François Mitterand, der sich für ihn zu interes-
sieren begann und ihn einige Male privat in seinem Atelier besuchte. 
Schließlich bestellte er bei ihm zwei monumentale Bronzeskulpturen, 
die dann in der ersten Hälfte der 90er Jahre im Park des Präsidenten-
palasts in Rambouillet realisiert wurden – die Plastiken Sonnenbarke 
und Anthropomorphe Architektur.

Marcel Fišer

Schránka – krajina / Behälter – Landschaft, 1983–86, enkaustika, mosaz / Enkaustik, Mes-
sing, 47 × 69 cm 

Alegorie (Minotaurus a kentaur) / Allegorie (Minotaurus und der Kentaur), 1987, olej, plátno 
/ Öl, Leinwand, 200 × 200 cm

Polygon, 2008, tempera, kvaš, dřevo / Tempera, Gouache, Holz, 81 × 60 cm

Sluneční bárka / Sonnenbarke, 1989, bronz / Bronze, 44 × 84,5 × 16,5 cm
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