
Poutník na pláži / Pilger am Strand, ca. 1941, olej, překližka / Öl, Sperrholz, 
23,8 × 18,4 cm 

Žně na Moravském Slovácku / Ernte in der mährischen Slowakei, 1942, olej, plátno / Öl, Leinwand, 40,5 × 61 cm

Životní dílo pražského umělce Václava Hejny (1914–1985) zahrnuje ši-
rokou škálu výtvarných projevů od existenciální figurace třicátých let 
až po objektovou tvorbu let šedesátých a odráží se v něm i spletitá 
historie Československa ve 20. století. Tato výstava je vůbec první 
retrospektivou, která toto mnohostranné dílo, jež dnes nově objevuje-
me, představuje v jeho úhrnu.
Mezi lety 1933 a 1939, kdy se jeho tvorba vyznačuje impulzivním ba-
revným gestem a existenciálním patosem zhuštěným do oproštěné 
expresivity, patřil Hejna k nejprogresivnějším českým figuralistům. Ve 
svých obrazech vyjadřoval svoji náklonnost k poníženým, utlačeným 
a vyloučeným ze společnosti a různé formy fyzického i psychické-
ho násilí. Jeho surový expresionismus, v němž se malířská forma 
doslova rozpouští, zobrazuje mrzáky či slepce jako odlidštěné tělesné 
schránky. Dalším klíčovým motivem třicátých let, variovaným ve 
stovkách skic, je muž u stolu, zachycený v bezvýchodné či absurdní 
situaci. Shrbené postavy tvořené dynamickými barevnými struk-
turami se objevují i v několika verzích Čekárny doktora Schauera, 
klíčovém díle let 1937-38, jež jsou spolu s přípravnými studiemi na 
výstavě také prezentovány. Beztvaré hlavy bez tváří připomínající 
chuchvalce sražené tekutiny zde vyjadřují absenci mezilidských 
vztahů a ztrátu lidské identity. Zvětšené, hrubě stylizované ruce se 
osamostatňují v šifry jakýchsi zlovolných aktů zbavených kontroly 
rozumu. Hejnovo rané psychologizující dílo předjímající poválečný 
informel je nejen symptomem hluboko zasahující kulturní deprese 
v předvečer druhé světové války, ale především působivým dokladem 
zápasu mladého ambiciózního malíře o svou vlastní obrazovou řeč 
mimo etablované normy “klasické” moderny. Hejnovy existenciální ob-
razy, záměrně znetvořené a znejasněné, představují jakýsi vytěsně-
ný protějšek ke “kulturnímu” umění první republiky, v němž kubismus 
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a civilismus na sebe po dlouhé roky dobrovolně vzaly povinnost 
státotvorných estetických sil.
Návrat k humanistickým tradicím je spjat až se skupinou Sedm 
v říjnu, existující v letech 1939–41. Mladí umělci – vedle Hejny to 
mj. byli Josef Liesler, Arnošt Paderlík, František Jiroudek a Zdeněk 
Seydl – podpořeni historiky umění Pavlem Kropáčkem a Lvem Ne-
radem pociťovali nespokojenost s tehdejším stavem avantgardního 
umění. Usilovali o bezprostřední, subjektivně prožité zvnitřnění 
výrazu, jež lze nalézt například v umění českého baroka. Neustále 
hledající Hejna se tehdy romanticky identifikoval s postavami bás-
níka či osamělého poutníka. Rozpolcený mezi únikem z reálného 
světa a aktivní existencí v něm se během války na jedné straně 
obracel k biblickým tématům a magickému realismu, na straně 
druhé byl otevřen i motivům ze světa práce.
V roce 1946 dokončil studia přerušená válkou a se stipendiem 
československého státu odcestoval na dva roky do Paříže. Na École 
des Beaux-Arts navštěvoval kresbu aktu, vedle toho zobrazoval život 
v barech a na ulicích francouzské metropole. Seznámil se s organizá-
tory kulturního života, jako byli Jean Cassou nebo Frédéric Delangla-
de, navázal přátelství se španělským malířem Óscarem Domíngue-
zem a pro Volné směry psal kritiky pařížských výstav. Pro dalšího 
přítele sochaře Honoria Garcíu Condoye zorganizoval po svém 
návratu do Prahy v roce 1948 výstavu v pražském Mánesu. 
Druhý vrchol dosáhla jeho tvorba poté, co se od druhé poloviny 
padesátých let stále vice obracel k abstrakci. Hejna, který během 
stalinské éry maloval živě kolorované ženské akty, žánrové scény 
a pražské veduty v dobově charakteristickém stylu Pařížské školy, 
začal někdy v letech 1958 či 1959 rozvíjet formální řeč založenou na 
kaligrafické abstrakci. Jestliže ve třicátých letech lze v souvislosti 

Čekárna dr. Schauera / Wartezimmer des Dr. Schauer, 1937, olej, plátno / Öl, Leinwand, 
59 × 72,5 cm, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

s jeho dílem hovořit o “barvě bytí“, nyní jde o “bytí barvy”. Navazoval 
tak na informelní tendence přítomné již v jeho raném díle, vrací se 
k poloautomatických technikám, jako je gratáž nebo frotáž, plochu 
artikuluje staccatovým rytmem.
Od roku 1961 byl Hejna na téměř tři roky nedobrovolně odříznut od 
uměleckého dění, když byl uvězněn kvůli „nedovolenému podnikání” 
v užité tvorbě. V následujících pěti letech kulturního uvolnění však 
vytvořil množství skurilních objektů montovaných z předmětů denní 
potřeby, odpadu, starého harampádí a ateliérových rekvizit. Umělec, 
který již tehdy překročil padesátku, reagoval na aktuální podněty 
strojových soch Jeana Tinguelyho, Armanových destruovaných ná-
strojů nebo obrazů-pastí Daniela Spoerriho. Přes dadaistickou radost 
ze subverze a anarchismu představují tyto objekty česky hravou ver-
zi francouzského Nouveau Réalisme či mezinárodního hnutí Fluxus; 
happeningový charakter tu ovšem chybí, důraz je položen na poezii 
tašisticky pomalovaných objektů. 
Tyto akumulace, z nichž některé opatřoval nostalgicky pojatými 
názvy, pak dále dotvářel malbou, jež jim dodává nezaměnitelný kolorit. 
V roce 1969 je představil v pařížské Galerii Raymond Creuze. Tato 
samostatná výstava pro Hejnu znamenala návrat k Seině, kam ho to 
po celý život v myšlenkách táhlo. Po návratu do Prahy se tento přítel 
Jiřího Koláře nadále účastní legendárního stolu v kavárně Slavie. 
Během normalizace připomínal jeho atelier v Revoluční ulici přeplněný 
asamblážemi jakýsi rudolfinský kabinet kuriosit.
K této výstavě, která je uspořádána ve spolupráci s Muzeem moder-
ního umění – Nadace Wörlen v Pasově a pokračuje v Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě, bude vydána monografie v českém a německém 
jazyce. 
 
Harald Tesan

Zátiší s ovocnou mísou a vázou / Stillleben mit Obstschale und Vase, 1936–38, olej, překliž-
ka / Öl, Sperrholz, 28,3 × 42 cm
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Das Oeuvre des Pragers Václav Hejna (1914–1985) weist eine Band-
breite künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten auf, die von existenzi-
alistischen Figurenbildern in den Dreißigerjahren über die Malerei des 
abstrakten Expressionismus bis zur Objektkunst der Sechzigerjahre 
reicht. Erstmalig widmet sich eine umfassende Retrospektive diesem 
vielgestaltigen Lebenswerk, das die wechselvolle Geschichte der 
Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert widerspiegelt und das es heu-
te wieder neu zu entdecken gilt. 
1933 bis 1939, als impulsiver Farbgestus und existenzialistisches 
Pathos sich zu markant reduzierter Expressivität verdichten, zählt 
Hejna zu den innovativsten tschechischen Figuralisten. Seinem 
Gespür für die Erniedrigten, Geschundenen und Ausgestoßenen der 
Gesellschaft folgend, konzentriert sich der Maler in seinen Darstellun-
gen auf die Wirkung physischer und psychischer Gewalt. Sein roher, 
formauflösender Expressionismus erfasst Verkrüppelte und Erblinde-
te als entmenschlichte Hüllen. Ein weiteres Leitmotiv der Dreißiger-
jahre ist der Mann am Tisch, der in ausweglosen beziehungsweise 
absurden Situationen wiedergegeben wird. In hunderten, wenn nicht 
gar tausenden von Skizzen variiert Hejna das Motiv. Die gekrümmten, 
aus dynamischen Farbstrukturen heraus entwickelten Gestalten kul-
minieren im Gemälde Wartezimmer des Dr. Schauer, von dem mehrere 
Fassungen und Vorstudien ausgestellt sind. 
Zu Klumpen geronnene, gesichtslose Köpfe stehen in diesem 
Schlüsselwerk der Zeit 1937/38 für Beziehungslosigkeit und Identi-
tätsverlust; übergroße, grob stilisierte Hände verselbständigen sich 
zu Chiffren eines von der Verstandeskontrolle abgekoppelten Ma-
laktes. Insofern ist das psychologisierende, Tendenzen des Informel 
vorwegnehmende Frühwerk nicht nur Symptom einer tief greifenden 

Kinetický objekt / Kinetisches Objekt, kol. / ca. 1965, dřevo, kov (elek-
trický motor), skleničky, olej / Holz, Metall (Elektromotor), Gläser, Öl, 
70,5 × 56 × 36 cm 

Pocta milovníkům nevěstince / Zeichen für ein Freudenhaus, 1965, 
ptačí klec, svíčky atd., olej, dřevo / Vogelkäfig, Kerzen usw., Öl, Holz, 
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Houpačka Nany / Die Schaukel der Nana, 1966–67, dřevo, kov (tkalcovský člunek), rtěnky, 
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Džezová kapela (Pouliční muzikanti v Paříži) / Jazzband (Straßenmu-
siker in Paris), 1946–48, olej, plátno na dřevě / Öl, Leinwand auf Holz, 
38 × 56 cm 

Václav Hejna, 1938, foto Sova.

kulturellen Depression am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Es 
ist vor allem eindrucksvoller Beleg des Ringens eines jungen ambi-
tionierten Künstlers nach eigenständiger Bildsprache abseits der 
etablierten Normen einer „Klassischen“ Moderne. Die verstümmelten 
und verundeutlichten Existenzbilder Hejnas liefern das verdrängte 
Gegenbild zur „kulturellen“ Kunst der Ersten Republik, in der Kubis-
mus und Zivilismus längst eine staatstragende ästhetische Funktion 
übernommen hatten.
Erst innerhalb der 1939–41 bestehenden Gruppe „Sieben im Okto-
ber“ kommt es zu einer Rückbesinnung auf humanistische Tradi-
tionen. Unterstützt von den Kunsthistorikern Pavel Kropáček und 
Lev Nerad, empfinden die jungen Künstler (darunter die Maler Josef 
Liesler, Arnošt Paderlík, František Jiroudek und Zdeněk Seydl) eine 
Unzufriedenheit mit den überkommenen Stilen der Avantgarde. Sie 
streben nach unmittelbarer, subjektiv erlebter Innerlichkeit, die sie 
unter anderem in der Kunst des böhmischen Barock finden. Roman-
tische Identifikationsfigur des permanent auf der Suche befindli-
chen Künstlers wird für Hejna der Dichter oder einsame Pilger. Hin 
und her gerissen zwischen Weltflucht und Realexistenz, tendiert 
Hejna während des Krieges einerseits zu biblischen Stoffen und 
zum magischen Realismus, andererseits ist er Themen der Arbeits-
welt aufgeschlossen.
1946 beendet der Künstler sein durch den Krieg unterbrochenes 
Studium und reist mit einem Stipendium des Tschechoslowakischen 
Staates für zwei Jahre nach Paris. Neben dem Studium im Aktsaal 
der École des Beaux-Arts widmet sich der Maler dem Leben in den 
Bars und Straßen der französischen Metropole. Er trifft Organisatoren 
des kulturellen Lebens wie Jean Cassou oder Frédéric Delanglade, ist 
mit Óscar Domínguez befreundet und schreibt Kritiken über Pariser 

Ausstellungen in der Kunstzeitschrift Volné směry. Für den befreun-
deten Bildhauer Honorio García Condoy kuratiert Hejna bei seiner 
Rückkehr nach Prag 1948 eine Ausstellung im Kunstverein Mánes. 
 Einen neuerlichen Höhepunkt erreicht Hejnas Schaffen, nachdem
sich der Künstler seit der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre vermehrt 
der Abstraktion zuwendet. Hejna, der im Rahmen der eingeschränk-
ten Möglichkeiten in der Stalinistischen Ära lebhaft kolorierte Frauen-
akte, Genreszenen und Pragveduten im zeittypischen Stil der École 
de Paris gemalt hat, arbeitet ab 1958/59 an der Entwicklung einer 
kalligrafisch-abstrakten Formensprache. Ging es in den Dreißiger-
jahren um die „Farbe des Seins“, so steht nun das „Sein der Farbe“ 
im Vordergrund. Indem er die informellen Ansätze des Frühwerkes 
weiter vorantreibt, kommt es zu einer Wiederaufnahme halbautoma-
tischer Techniken wie der Grattage oder Frottage und zur Gliederung 
der Malfläche in Stakkatorhythmen. 
Nachdem Hejna ab 1961 wegen “unerlaubter unternehmerischer 
Tätigkeit” für fast drei Jahre im Gefängnis vom öffentlichen Kunst-
geschehen abgeschnitten war, entsteht während der folgenden 
fünf Jahre kultureller Öffnung im Vorfeld des Prager Frühlings eine 
Vielzahl skurriler, aus Alltagsgegenständen und Abfall montierter 
Objekte. Die aus Trödel und Atelierrequisiten zusammengesetzten 
Dingansammlungen des bereits Fünfzigjährigen nehmen zwar aktu-
elle Anregungen der Maschinenskulpturen Tinguelys, der Instrumen-
tenzerstörungen Armans oder der Fallenbilder Spoerris auf, stellen 
jedoch bei aller dadaistischen Freude am Subversiven und Anarchi-
schen eine tschechische Spielart des Nouveau Réalisme und des 
internationalen Fluxus dar, bei der nicht der Happeningcharakter, 
sondern die Poesie des tachistisch bemalten Objekts im Vorder-
grund steht.

Die zum Teil nostalgisch betitelten Akkumulationen, denen der Pinsel 
des Malers ein unverwechselbares Kolorit verleiht, sind 1969 in der 
Pariser Galerie Raymond Creuze zu sehen. Für Hejna bedeutet diese 
große Einzelausstellung die Rückkehr an die Seine, wohin es ihn zeit-
lebens in Gedanken zog. Wieder zurück in Prag, nimmt der Freund von 
Jiří Kolář weiter an dessen legendärem Stammtisch im Café Slavia 
teil. Während der so genannten “Normalisierung“ in den Siebziger- und 
frühen Achtzigerjahren erweckt das mit Assemblagen überfüllte 
Atelier des alten Pragers in der Revolutionsstraße den Eindruck eines 
rudolfinischen Kuriositätenkabinetts. 
 Im Zusammenhang mit der Ausstellung, die in Kooperation mit dem 
Museum Moderner Kunst - Stiftung Wörlen in Passau entstand und 
die im Anschluss auch in der Kreisgalerie in Jihlava präsentiert wird, 
erscheint eine umfangreiche Monografie in tschechischer und deut-
scher Sprache. 
 
Harald Tesan

Bílé tvary / Weiße Formen, 1963–65, olej, překližka / Öl, Tischlerplatte, 36 × 30,5 cm 


