
V současném světě médií a důsledně manipulovaného technic-
kého obrazu má malovaný obraz již – anebo: už jen? – výji-
mečné místo. Pro svou neopakovatelnost, zejména když je 
jeho původce obdařen nadprůměrným pozorovacím talentem 
i soustředěním na všechny taje malby, i pro určitou archaič-
nost (viz pravěké kresby a malby v paleolitické Altamiře) náleží 
k těm artefaktům, jež člověka doprovázejí od nepaměti. Lze 
tedy předpokládat, že i přes stále větší dobrovolné nebo častěji 
nedobrovolné nomádství ani v budoucnu, alespoň u části spo-
lečnosti, z lidských obydlí docela nezmizí. Malovaný obraz – na 
rozdíl od toho technického – totiž vykazuje určité vlastnosti, 
jejichž důsledkem je pozitivní působení na lidskou psychiku 
(tzv. „na dotek“), neboť při splnění všech požadavků je obdařen 
tím, o čemž se od dob Waltra Benjamina živě diskutuje – tedy 
aurou. Zní to docela jednoduše, ale současný životní styl příliš 
nepřeje soustředěnému prožívání čehokoliv a také provoz 
umění, podobně jako život sám, klade na člověka značně proti-
chůdné nároky, například na požadavky reprezentace a vnitřní 
klausury, jež je jen málokdo schopen naplnit. K těm, co umějí 
dobře hospodařit se svojí hřivnou, patří bezesporu i malířka 
a příležitostná ilustrátorka Hana Puchová. 

Cesta Hany Puchové (*1966)1/ k prosazení se i mimo jinak velmi 
silnou ostravskou scénu2/ byla spíše komplikovaná. O tom, 
proč tomu tak bylo, lze diskutovat3/, avšak nesporným obratem 
směřujícím k uznání jejího svébytného díla bylo několik výstav 
mimo schematizované pohledy do dostředivého ostravského 
regionu. Šťastným vykročením z bludiště regionálního kruhu 
představovalo zařazení dvou jejích obrazů do mezinárodního 
výběru malby současných autorů z Česka, Slovenska a Němec-
ka, který v roce 2007 pro Wannieck Gallery připravil Richard 
Adam4/. Ještě dnes si pamatuji na radostně pozitivní zjištění, Poruba, 1998, 85 × 125 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.
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Bez názvu / o. T., 144 ×93 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.

hana PuChová na dotek 

že obrazy Puchové nejen obstojí, ale i vyniknou v nadnárodním 
kontextu, např. v konfrontaci s německými kolegy (Puchová 
vystavovala v jedné kóji s Christianem Mackentasem). Díky této 
na domácí poměry ojedinělé přehlídce současného umění5/ 
jsem začal práci této skromné, ale zcela důsledné umělkyně 
opětovně sledovat, a tím se pokusil alespoň zčásti napravit 
vlastní opomenutí z dob mého někdejšího působení v GVU 
v Ostravě. 

Vliv místa, kde se nacházíme, je – zdá se – stále zásadní, 
přinejmenším pro lidi určitého typu. Proto mohou mít obrazy 
Hany Puchové až deníkový charakter, i když samotná práce 
mohla trvat různě dlouho. Věci i lidi ve svých obrazech malíř-
ka jakoby vyvolává k životu, zpřítomňuje je, neboť její malová-
ní – jak již v jejím prvním katalogu poznamenal Martin Klimeš 
– je „vážná, opravdová práce neustále napájená a jitřená 
osobním prožíváním“6/. Oč dynamičtěji se město i celá ost-
ravská aglomerace na pohled mění, o to pomaleji se „v pes-
trých vrstvách“ tamní society proměňuje člověk mentálně. 
Převažující stereotypy chování i obecně sdílených (ne)hodnot 
v každodenním životě jsou pro pozorného pozorovatele víta-
nou příležitostí k umělecké reflexi, což platí nejen pro Hanu 
Puchovou7/. Příběhy, o kterých pojednávají její obrazy, se 
zdají být až jednoduše prosté. Avšak ve skutečnosti mentálně 
i fyzicky představují výsledek procesu postupného vrstvení 
zkušeností vlastních i převzatých. Puchová nešokuje, ne-
rouhá se – naopak nechává se obrazem jakoby vést, trpělivě 
klade barevné hmoty přes sebe a buduje tak své kompozice 
v koloristicky bohatých řešeních. Expresivní charakter malby 
je v jejím případě zcela přirozený stejně jako konotace s mo-
dernistickými směry tzv. „věcnosti“. Pomalé tempo její práce 
je spojeno s dlouhým soustředěním a výsledná formální 

Máma / Mutti, 2004, 88 × 120 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.

Zátiší s teploměrem / Stillleben mit dem Fiebermesser, 
2010, 120 × 100 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.

Bez názvu / o. T., 2009, 110 ×150 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.



Titulní strana / Titelseite: Blanka, 2004, 85 × 120 cm, akryl na plátně / 
Acryl auf Lnw.

Markéta a Joko / Markéta und Joko, 2012, 
110 × 80 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.

Hana (Chval ten den / Preis den Tag), 2010, 130 × 110 cm, akryl na plátně / 
Acryl auf Lnw. 

Tři sestry / Drei Schwestern, 2009, 150 × 130 cm, akryl na plátně / Acryl auf Lnw.

Das malerische Werk von Hana Puchová (geb. 1966; 1997 absol-
vierte sie an Prager Kunsthochschule bei Prof. Jiří Šalamoun) er-
weckte jetzt endlich Aufmerksamkeit auch außerhalb der Region 
Mährisch Ostrau. Ihr Geburtsort bedeutet für die Autorin sowohl 
Sicherheit als auch Klausur. Sie hat trotzdem (und vielleicht des-
wegen) ein wesentlich unwiederholbares Werk von hoher Qualität 
geschaffen. Ihr origineller Humanismus ist ein unmittelbares, 
gelebtes Zeugnis von täglicher Bemühung um ein autonomes 
Dasein. Sie schockiert nicht. Sie lästert nicht. Nein, sie lässt sich 
von der sorgfältig gebildeten Komposition führen. Sie legt Far-
benschichten geduldig aufeinander, bis sie das Endbild geschaffen 
hat. Ihre formale Verkürzung entsteht in einem Prozess. Sie malt 
das, was sie vertraulich kennt. Sie malt eigene Freunde und die 
Freunde derer in ihrem Umfeld, sie malt ihre Porträts oder „ein-
fach nur“ faktische Stillleben. Sie malt Berichte von einer gewis-
sen Zeit, Berichte über vegetatives Verbleiben und über gemein-
samen Spaß mit schnellen Erlebnissen. Ihr vorzeitig verstorbener 
Freund und Anhänger ihres Werkes Jan Balabán schrieb eine 
Geschichte in zehn Erzählungen, die er Jsme tady (Wir sind hier) 
genannt hat. Vielleicht aus Pietät gab Puchová einem ihrer letzten 
malerischen Zyklen den gleichen Namen. Ihre Bilder von der Ost-
rauer Sozietät stellen zusammen mit einer Reihe von Stillleben ihr 
bisher bedeutendstes Werk dar. Hana Puchovás Präsentation in 
Eger ist daher Rückblick und Bestätigung ihres 15-jährigen Schaf-
fens als Einzelautorin.

Petr a Pavel / Petr und Pavel, 2012, 120 × 100 cm, akryl na plátně / 
Acryl auf Lnw.

Tady je ale veselo / Hier ist es lustig, 2012, 200 × 145 cm, kombinovaná 
technika na papíru / Mischtechnik auf Papier
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i barevná jednoduchost je ve skutečnosti výsledkem dlouhého 
zápasu o emocionálně pregnantní sdělnost každého obrazu.

Vzácně úspěšná symbióza ilustrátorské a „volné“ práce má 
u Hany Puchové výrazný punc jedinečnosti. Její malířská me-
toda je časově náročná a ve výsledku přes veškerou čitelnost 
i složitá. Ostatně právě na této výstavě si můžeme uvědomit, 
jakou proměnou od malující ilustrátorky k originální malířce 
sošně stavěných objemů Puchová během své patnáctileté sa-
mostatné tvorby prošla. Výběr obrazů by měl tuto vnitřní cestu 
ukazovat. K jejím nejstarším obrazům patří až civilně banální 
vhled na slepě šedavá okna v šedých kvádrech sídlištních pane-
láků (Poruba, 1998), za kterými se i přes vnější uniformitu lidé 
snaží žít své jedinečné životy. Nejen z pohledu této výstavy, ale 
i současného usilování jde o určité předznamenání celého au-
torčina díla, nadčasového a originálního, které svým humanis-
mem „ilustruje“ každodenní úsilí člověka o jeho místo na slun-
ci. Hana Puchová maluje to, co důvěrně zná: přátele, jejich děti, 
prostředí, kde žijí, nebo i pouhá květinová zátiší. Její obrazy tak 
představují určité svědectví času plynoucího nezastavitelně, 
přitom však často rozdílně v mysli jednotlivých lidí. 

     Pavel Netopil  

Poznámky:  1/ Po studiu v ateliéru ilustrace na VŠUP v Praze (1997) se 
Hana Puchová vrátila domů do Ostravy. Avšak na každodenním životě tehdy 
se formující volné komunity kolem Stanislava Cigoše, Petra Lysáčka a Ji-
řího Surůvky, respektive prvních výrazných absolventů Katedry výtvarné 
tvorby PF OU se dle mých vzpomínek účastnila jen sporadicky. 

2/ Více v: Ostrava : umjeni...?. Katalog výstavy.Texty: Jana a Jiří Ševčíkovi, Hnát 
Daněk. Galerie 761, Ostrava - Přívoz, 1998. Výstavní síň Mánes, 17. 7. až 12. 8. 
1998; Dům umění Galerie výtvarného umění v Ostravě: 1. 9. až 4. 10 1998.
3/ „Svět umění se řídí paradoxními a těžko pochopitelnými pravidly. Tak 
například, ačkoliv Hana Puchová zůstává už od druhé poloviny 90. let věrná 
svému uměleckému programu, teprve v poslední době se můžeme setkávat 
s plnohodnotnými pokusy zařadit ji do kontextu současného českého umění. 
Jako jakési zadostiučinění pro autorku by tak bylo možné chápat zařazení 
Puchové obrazů na výstavu Devadesátá, které si činí ambice představit 
dominantní tendence českého umění předminulé dekády.“ In.: Mikolášek, 
Martin. Tlumená „zastavení“ malířky Hany Puchové. Protimluv. Revue pro 
kulturu 2/2011, s. 16.
4/ Až na výjimky nové: české, německé a slovenské umění ze sbírky Wan-
nieck Gallery. Wannieck Gallery, Brno, 21. 9. 2007–30. 3. 2008, kurátor: 
Richard Adam.
5/ Více: Netopil, Pavel. Míjení Davida s Goliášem. Kulturní týdeník A2 44/2007.
6/ Klimeš, Martin. Postradatelné nepodstatnosti. Katalog: Hana Puchová. 
Jsme tady. Galerie Beseda, Ostrava, 12. 1.–25. 2. 2011. 
7/ K nejvýraznějším osobnostem v Ostravě patří bezesporu Viktor Kolář, 
jeden z předních představitelů humanisticky orientované fotografie. Ačkoliv 
srovnávání díla Hany Puchové (např. obrazový soubor Jsme tady) s Kolářo-
vým celoživotním fotografickým cyklem, v němž fotografuje obyvatele svého 
rodného města, má své trhliny, nelze oběma generačně rozdílným umělcům 
upřít jistou dávku „spřízněnosti volbou“, která jako by se vymykala zdán-
livě racionální komercionalizaci bytí v majoritní společnosti. Malby Hany 
Puchové a fotografie Viktora Koláře však v mnohých případech nabývají až 
úsměvně ironizujícího a láskyplného pohledu na člověka s jeho přednostmi 
a nedostatky. 


