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Alois Vitík (1910–1972), Cyklisté, 1948, olej na plátně, 78 × 120 cm
Fascinuje mě dynamika cyklistického námětu, kdy Vitík rozvádí obdobné, avšak statické kompozice 
Bohumíra Matala ze Skupiny 42. Z obrazu cítím naději v lepší budoucnost v době po Druhé světové 
válce. Vitík je velice zajímavý autor, který dožil v ústraní jako pedagog průmyslové školy na Žižkově.

Václav Rabas (1885–1954), Ze šichty, 1923, olej na plátně, 
105 × 75 cm

Václav Rabas (1885–1954), Žena v krajině, 1919, olej na plátně, 109 × 127 cm

Vyrostl jsem na pomezí periferie pražských Vršovic 
a Spořilova a příběhy bezútěšných polí, umírajících 
krajin, pustých fotbalových hřišť, subtilních továrních 
komínů a po bezmračné obloze burácejících letadel 
ke mně promlouvají mnohem živěji než ke komukoliv 
jinému. Vzrušující cesty za tajuplným dobrodružstvím 
do země nikoho byly pro mě objevováním nekoneč-
ných horizontů na sklonku dětského světa. Skřípějící 
tramvaje na konečné, krčící se domky, roztrhané 
plakáty na plotech, konec města, kde krajina rozpíná 
své paže, to vše nenávratně zmizelo s dospělostí 
a konjunkturou 90. let minulého století. Na těchto 
opuštěných místech si více než kdekoliv jinde uvědo-
míte osamocení a nicotnost vlastní existence. Dlouho 
ke mně hovořila neuchopitelnou poezií, ke které se 
v dospělejším věku přidružil druhý pól této podivné 
dialektiky – estetika rurálnosti. 
Není asi překvapením, že dějiny umění jsou podobně 
jako jiné humanitní vědy poplatné módním vlnám. Proto 
jsem se snažil z chebské sbírky vybrat takové autory, 
kteří jsou dnes podle mého názoru opomíjeni a po 
roce 1989 i záměrně ignorováni. Tito umělci zároveň 
nějakým způsobem akcentují mně blízká témata. Je 
pochopitelné, že bude ještě hodně dlouho trvat, než 
dojde k plné rehabilitaci protagonistů tzv. sociálního 
umění, které je jedním z našich velkých příspěvků svě-
tovému umění. Podle mého názoru to opravdu nejsou 
Fillové, Kubištové, ani Štyrský nebo Toyen, i když se 
snažili být světu srozumitelní převzatým stylem, ale na-

opak všichni ti sociálně ladění umělci, kteří šli víceméně 
vlastní cestou. Melancholie estetizovaného utrpení 
podmíněná fauvisticko-munchovskou lekcí nebyla 
blízká jen tradičnějšímu proudu umělců sdružených 
kolem Umělecké besedy. Podobně důležitou roli sehrál 
kolorismus i v rané tvorbě členů skupiny Sedm v říjnu 
anebo u autorů poválečné generace, která rehabilitova-
la fauvismus, jejž variovala např. s uměleckými lekcemi 
tehdy oblíbeného francouzského umělce Bernarda 
Bufetta. Pro autory lavírující mezi tradicí a moderností 
představoval revival fauvistických prvků osvobozující 
únik, umožňující vznik originálního uměleckého díla. 
Příkladem takového malíře je Alois Vitík, který čerpá 
z předválečné tvorby Sociální skupiny, zároveň i rea-
guje na aktuálnější proudy. Ve Vitíkových figurálních 
kompozic se zračí nebývalý smysl pro monumentalitu 
bez realistické popisnosti. Na svou dobu senzační 
barevnost je další kvalitou, která ukazuje, že možnosti 
originálního uměleckého vyjádření byly v období poma-
lu glajchšaltované společnosti stále možné. 
Václav Rabas, stejně jako Vitík, spojil své aktivity 
s Uměleckou besedou a na přelomu dvacátých let vy-
tvářel působivá díla plná neliterárního patosu. Bohužel 
záhy po roce 1948 si jej tehdejší ideologie přivlastnila 
jako autora socialistického realismu. 
Nelze opomenout ranou tvorbu Vojtěcha Sedláčka, 
jehož pozdní, špálovsky expresivní styl je jinak všem 
známý z litografií různých prefabrikovaných venkov-
ských scén.

Vojtěch Sedláček (1892–1973), Krajina s autem, 1921, olej na plátně, 70 × 110 cm
Sedláček zde velmi úspornými prostředky dosáhl monumentálního vyznění. Na této kompozici v pod-
statě není nic, co by bylo pro zobrazenou krajinu charakteristické, a přesto vše působí neuvěřitelně 
přirozeně a vitálně. Neurčité horizonty, podivný most, čtyři malé sražené stromy, několik bílých patní-
ků, automobil… To opravdu není tradiční česká krajina, jak ji známe z děl klasiků. Sedláček je bohužel 
zároveň i příkladem toho, jak umělec dokáže nadprodukcí průměrných děl znehodnotit celé své dílo.  

Oba obrazy pocházejí z raného období a jsou patrně ještě ohlasem tvorby Edvarda Muncha. Ze šichty je důmyslnou kompozicí pracující s kontrastem tmavých objemů na 
bílém sněhu. Sugestivní scéna z těžkých poválečných let s mužem navracejícím se z práce využívá strategii obrácené postavy známé z německého romantismu. Ještě více 
ponurý je druhý obraz s ženou v popředí. Opět je použita stejná barevná škála. Ta žena může být kýmkoliv, matkou, vdovou, vražedkyní, bídou, sudičkou – nejlépe vším. Osa-
mocena, s gestem odevzdanosti uhýbá divákovi zrakem a zanechává ve vás pocity strachu a studu. Najednou si uvědomíte, že neštěstí se může snadno stát i vám...

Vlastimil Rada (1895–1962), Přístav v Honfleur, 1. třetina 20. století, olej na plátně, 70 × 102 cm
Obraz je středoevropským snem o moři a romantické Francii, kam za první republiky jezdili všichni umělci. Impresivní vyznění není náhodné.
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Souběžné výstavy
Bertel Thorvaldsen, Památník Karla Filipa Schwarzenberga, 1821
Opus magnum, 9. 7. – 11. 9. 2013

Umění v Chebu – umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti
Velká galerie, 18. 7. – 6. 10. 2013

Pasta Oner, Recall
Malá galerie, 22. 6.–1. 9.

Eva Volfová, Z domu a zahrady
Museum Café, 4. 4.–29. 9. 2013
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Zdeněk J. Preclík, Ego (Portrét A. H.), 2013, kolorovaná sádra, 
soukromý majetek

Adam Hnojil (*1976), historik umění, specializuje se na umění 
19. a 20. století. Mj. je autorem monografií Josefa Maxe (Eminent, 
2008) a Zdeňka J. Preclíka (Arbor Vitae, 2012) a výstav Ferdinand V. 
Dobrotivý a umění jeho doby (Pražský Hrad, 2012) nebo Osvobozo-
vání sentimentu – Podoby středoevropského romantismu a bieder-
maieru (AJG Hluboká n. V., 2013).

Bylo mi asi 6–7 let, když jsem se jednoho rozpáleného srpnového 
dne poprvé dostal do Edenu a uviděl ten krásně zelený trávník. Ten 
okamžik se mi zapsal nesmazatelně do paměti. Někdy stačí ke štěstí 
opravdu málo… 

Bedřich Dlouhý (*1932), Železniční depo v Jiřetíně, kolem 1960, olej na plátně, 70 × 90 cm
Obraz s neskutečnou vnitřní silou. Shluk neurčitých tvarů a linií dýchá tíživou atmosférou. 

Vlastimil Beneš 
(1919–1981), Zbraslavská 
silnice, 1973, olej na 
plátně, 97 × 130 cm 
Krajina, kterou důvěrně 
znám a je mi blízká. Mám 
pocit, jako by mě ta antic-
ky důstojná alej vyváděla 
pryč z města a nějaký hlas 
se mě ptal, kam kráčím. 
Starý příběh.

František Jiroudek (1914–1991), Krajina u Semil, 1941, olej na plátně, 79 × 150 cm
Kdo jako malý rád neběhal po polích v době sklizně… Omamná vůně léta, které se pomalu chýlí ke 
konci. Barevný kontrast se sníženou modrou oblohou vyvolává pocit všespalujícího žáru. Jiroudkovy 
kompozice z toho období navazují na tvorbu Williho Nowaka, u něhož načerpal především technické 
znalosti týkající se práce s barvou.

Čestmír Kafka (1922–1988), Ulice, 50. léta 20. století, olej na lepence, 100 × 70 cm
Ulice, jakou můžete najít v každém městě, ale patrně vás nikdy nenadchne. Nečleněné zdi, lampy, 
pusto a prázdno. Na kompozici není jediný člověk, jediné okno, jediný stroj. Nic neruší a vše je 
staženo do jednolité barevnosti hnědi a šedí, která vás obklopí svým smutkem.

Lev Šimák (1896–1989), Korintský záliv, 1934, olej na plátně, 65 × 99 cm
Ve třicátých letech roste obdiv ke klasické kultuře Středomoří, který se u některých umělců přetavuje 
do originálních poetických poloh. Takovéto tendence se projevily například v tvorbě sochařů Bedři-
cha Stefana a Josefa Wagnera, kteří inspirováni řeckou kulturou a Josefem Šímou dosáhli poutavých 
tvarových redukcí. Podobnou cestou se vydal tehdy i Lev Šimák.

Pro zdůraznění výtvarných kvalit je důležité připome-
nout, že všichni autoři si vytvořili osobitý a snadno 
rozeznatelný rukopis. To se týká i Vlastimila Rady, 
který je veřejnosti znám především jako zajímavý ilu-
strátor (např. Študáci a kantoři, Bohatýrská trilogie). 
Jeho vlastní malířská tvorba se nese – podobně jako 
dílo jeho souputníků z Umělecké besedy – v duchu 
vážných, většinou temných kompozic, které při bliž-
ším pohledu prozrazují rafinované malířské kvality. 
Opomíjeným autorem je i Lev Šimák, jehož záměr-
ně primitivní rukopis odkazuje až k modernistům 
skupiny Nabis. 
Blízko k těmto malířům měl František Jiroudek, jehož 
koloristicky pojatý obraz s motivem sklizně na rod-
ném Semilsku je vzdornou a naléhavou oslavou čes-
ké krajiny v době nacistické okupace, tedy aspekt, 
který na dnešního diváka může působit již cize.
Důvěrně známý obraz poklidné a nedramatické 
české krajiny je zde postaven v záměrném protikladu 
vůči vyjádření existenciálního rozměru zahraniční 
krajiny mořské. 
Důležitou reakcí na rurální krajinářství pěstované 
v okruhu domovinného křídla Umělecké Besedy bylo 
akceptování městských scenérií s jejich záměrně 
stylizovanou neutěšeností. Vliv Skupiny 42 na české 
poválečné umění byl velice důležitý. Projevil se 
například u umělců studujících na Škole umění ve 
Zlíně. Téma města a jeho estetizace sehrálo na konci 
50. let důležitou roli v tvorbě autorů sdružených do 

skupin Trasa 54 nebo Máj 57, kteří si na něm ověřo-
vali vyjadřovací schopnosti klasické malby. Takové 
ryze malířské kvality promlouvají např. z děl Čestmíra 
Kafky nebo Bedřicha Dlouhého, jednoho z nejorigi-
nálnějších tvůrců druhé poloviny 20. století vůbec.
Prolínání městských a vesnických prostorů se všemi 
atributy periferie bylo blízké autodidaktu Vlastimilu 
Benešovi. Jeho obrazy stojí na hranici kýče a váž-
ného umění. Kompozice s půvabnou alejí vedoucí 
z Chuchle na Zbraslav autor uskutečnil několik let 
před mým narozením. Jako by Beneš symbolicky 
zaznamenal zanikání některých vyjadřovacích pro-
středků moderny 20. století. 
Většina děl opravdu postrádá životní optimismus 
a nejsou to ani jinak radostné kompozice. Jejich 
melancholické vyznění z nich však vytváří dojemné 
ozvěny minulosti, v nichž lze nalézt zrcadlo nastave-
né současnosti.

V roce 2013 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. Grafika Kolář & Kutálek, tisk Dragon 
Press, s. r. o., náklad 500 ks.


