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Vladimír Boudník je nejvýznamnějším protagonistou tzv. českého informelu, 
specifické podoby české abstrakce konce 50. a první poloviny 60. let. Právě 
informel představuje jeden ze zásadních souborů chebské galerie, důležitými 
díly jsou zde zastoupeni téměř všichni jeho hlavní protagonisté jako např. Me-
dek, Istler, Kotík, Sekal, Piesen, Koblasa, Tomalík či Janošek a ve stálé expozici 
je mu věnován celý jeden sál. Vladimír Boudník, od něhož galerie vlastní kolek-
ci čítající 14 listů, zde však chybí, neboť práce na papíru není možné vystavovat 
trvale. Proto jej nyní prezentujeme alespoň formou dočasné výstavy v apen-
dixu stálé expozice v rámci cyklu „výstavy z depozitáře“. Boudníkův soubor ve 
sbírkách GAVU Cheb sice není nějak výjimečný ani obsáhlý, přesto poskytuje 
dobrý vhled do jeho tvorby a obsahuje příklady všech zásadních technik, které 
si pro sebe objevil.
Boudník patří k několika českým výtvarníkům, jejichž význam lze vnímat i ve 
světovém měřítku. Již na začátku 60. let se jako jediný Čech vedle Františka 
Kupky dostal do prvních publikací mapujících dějiny abstrakce z pera kritika 
Michela Seuphora. Zásluhu na tom měl Jan Kotík, který jako jeden z prvních 
pochopil výjimečnost Boudníkova projevu a už v roce 1958 zorganizoval jeho 
výstavu v bruselské Galerii Les Contemporains paralelně se světovou výstavou 
EXPO 1958, kde se Seuphor s Boudníkovými díly setkal. Boudník k nezobrazu-
jícímu projevu sice dospěl poněkud později než klasici poválečného tašismu 
a action painting Wols, Mathieu či Pollock, s nimiž bývá často srovnáván, 
ovšem na nich zcela nezávisle. O prosazení svého výtvarného názoru navíc 
musel bojovat v hermeticky uzavřeném prostředí Československa 50. let, kde 
abstrakce byla považována za formalistický, socialistickému člověku zcela cizí 
projev. Do širokého povědomí Boudník vstoupil i díky tomu, že po několik let 
byl nejbližším přítelem spisovatele Bohumila Hrabala, který mu věnoval něko-
lik textů, především prózu Něžný barbar. Ve filmu Perličky na dně, natočeném 
v roce 1965 podle několika Hrabalových povídek, si v epizodě Automat svět 
(režie Věra Chytilová) Boudník dokonce zahrál sám sebe. Hrabal byl citlivým 
a originálním interpretem Boudníkovy tvorby, ovšem líčení jeho života se 
vždycky nemusí shodovat s historickou skutečností. 

Ryba, 1960, aktivní grafika, suchá jehla, papír, signováno vpravo dole: Vladimír Boudník 1960 – II., vlevo dole: 8/20, 146 × 250 mm (171 × 274 mm) 

V továrně, 1959–65, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: Vladimír Boudník 1959–65, 148 × 247 mm (342 × 435 mm)

Stopy materiálu, 1959, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: 
Vladimír Boudník 1959, 228 × 171 mm (355 × 246 mm) 

Vladimír Boudník ke svým objevům dospěl paradoxně právě proto, že nebyl 
profesionálním výtvarníkem a neměl ani akademické školení. Vyučil se nástro-
jařem a za války prošel totálním nasazením v Německu. Po absolvování střední 
výtvarné školy se ocitl v dělnickém prostředí, na rozdíl od mnoha jiných 
ovšem nikoliv proti své vůli. Pracoval v strojírenském podniku ČKD Trakce, 
původně Aero Vysočany, žil v Libni na tehdy ještě autentické pražské periferii 
s její drsnou poetikou. Toto prostředí vzdálené intelektuálnímu a výtvarnému 
provozu, v padesátých letech ostatně zcela podvázanému oficiální doktrínou 
socialistického realismu, mu naprosto vyhovovalo. Jeho specifické osobnostní 
rysy, zejména absolutní posedlost výtvarnými problémy, které sledoval velmi 
konsekventně, hypersenzitivita a zjitřená imaginace jej po roce 1955 dovedly 
k abstraktnímu projevu. Jeho zcela nový přístup ke grafice měl ohromný ohlas 
mezi nejmladší generací umělců, kteří navázali na jeho objevy aktivní a struk-
turální grafiky. Boudník grafiku doslova nově definoval a učinil z ní jedno 
z hlavních médií informelního hnutí.
Svou výtvarnou tvorbu doprovázel systematickým promýšlením aktuálních 
problémů výtvarných i obecných. Formuloval je v řadě textů, ať už to byly 
manifesty explosionalismu, svého vlastního výtvarného směru, deníky, které 
si psal, nebo bohatá korespondence různým osobnostem, institucím a tisku, 
kterým široce objasňoval své teorie. Zůstaly však většinou bez odezvy, neboť 
dotyční je považovali za výplody vyšinutého grafomana. Boudníkův okruh, 
k němuž patřil spisovatel Bohumil Hrabal a básník a filosof Egon Bondy, byl dů-
ležitou částí autentického kulturního undergroundu své doby a zdánlivá peri-
ferie centrem nejprogresivnějších tendencí. Boudníkovo uvažování se dotýkalo 
zejména osvobození moderního člověka a jeho proměny k lepšímu prostřed-
nictvím podněcování a kultivování jeho imaginace. Boudník věřil v demokra-
tizaci umění, v němž důležitou roli sehrávalo i médium grafiky, kterou může 
vlastnit a v Boudníkově novátorské formě také tvořit téměř každý. To Boudník 
dokázal i v praxi, když své objevy soustavně předával svému okolí – nejdříve 
do nich zasvětil mladé dělníky z továrny, poté i studenty z pražské akademie, 
takže aktivní a strukturální grafika se pak stala skutečným fenoménem. 

Aktivní grafika 
Aktivní grafika byla prvním a největším Boudníkovým objevem na poli grafiky. 
Právě ona představuje zásadní přínos ke světovému umění a originální českou 
verzi evropského tašismu a americké action painting. Boudník k ní dospěl již 
v roce 1955, první nezobrazující grafiky jsou datovány do října a listopadu. Už 
v lednu 1956 se na jedné z grafik objevuje přípis „Aktivní grafický projev“, který 
předznamenává termín, který pro tuto techniku Boudník razil.1 
Jak popisuje Vladislav Merhaut, objev aktivní grafiky souvisí s výtvarným 
kroužkem v továrně, kde Boudník kolem sebe shromáždil okruh mladých 
dělníků. Tvořili tehdy ještě klasickou technikou suché jehly, jako matrice 
používali různé zbytky plechů, na nichž se často objevovaly stopy opotřebení 
nebo otisky nástrojů. Boudník brzy zjistil, že tyto otisky mají svou estetickou 
kvalitu, ba co víc jsou často zajímavější než samotný motiv. „Chopil se tedy 
tohoto principu záměrně a začal matrice zpracovávat kladivem, sekal do nich 
různými nástroji, vtlačoval lisem kusy odpadních materiálů (…), vrážel do nich 
kousky pilníků a pil, některé matrice perforoval, propaloval je autogenem či 
jím naopak dělal na desku návarky (…), ostříhal nepravidelně okraje matric na 
nekonvenční formáty, prostě dělal, co ho napadlo a co mu průmyslové prostře-
dí poskytlo.“ 2 

1 K souvislosti pojmů aktivní grafika a action painting se vyslovil Jiří Valoch, podle něhož bylo v té době 
pro Boudníka „… jednodušší objevit své vlastní pojmenování než se nějak dozvědět, že se začal (…) užívat 
termín akční malba.“ Jiří Valoch, Boudníkova padesátá léta, in: V. B., Mezi avantgardou a undergroundem. 
Praha: Gallery 2004, s. 72.

2 Vladislav Merhaut, Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst 2009, s. 144.



Titulní strana: Totemy II, 1965, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: 
Vladimír Boudník 1965. II., 260 × 373 mm (423 × 520 mm)

Vladimír Boudník ve sbírkách GAVU Cheb 
10. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Kurátor: Marcel Fišer
9. října, zahájení výstavy – čtení z knihy Bohumila Hrabala Něžný barbar 
v podání herců Západočeského divadla v Chebu
Otevírací doba: út–ne, 10.00–17.00

Souběžné výstavy 
Otto Gutfreund, Kompozice pro atiku Škodových závodů v Praze, 1925–27 
Opus magnum, 13. 9. 2013 – 5. 1. 2014

Jan Vytiska 
Malá galerie, 17. 10. – 1. 12. 2013

Vánoční šlépěje Josefa Lady, Zima ve vrcholných dílech z let 1936 až 1955 
Malá galerie, 5. 12. 2013 – 5. 1. 2014

Michaela Kukovičová, Kouzelná baterka a další práce 
Museum Café, 10. 10. 2013 – 23. 2. 2014

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

Zrození živlů, 1967, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: 
Vladimír Boudník 1967, 343 × 490 mm (404 × 562 mm)

Výstavní program GAVU Cheb je podpořen z grantového programu MK ČR. 
V roce 2013 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. Text Marcel Fišer, grafika Kolář & Kutálek, 
tisk Dragon Press, s. r. o., náklad 700 ks.

Zahrada Faustova, 1967, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: Vladimír Boudník 1967, 
347 × 490 mm (420 × 570 mm)

V zálivu, 1967, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: Vladimír Boudník 1967, 255 × 488 mm (400 × 567 mm)

Dravec, 1968, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: 
Vladimír Boudník 1968, 495 × 350 mm (560 × 400 mm) 

Hlava muže, 1967, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: Vladimír 
Boudník 1967, 490 × 344 mm (567 × 400 mm)

Strukturální grafika
V r. 1959 přišel na myšlenku dále obohatit své aktivní grafiky tím, že na část 
tiskové plochy nanese brusný prach fixovaný nitrolakem. V něm se barva lépe 
zachycovala a grafika působila kontrastněji. Tento princip dále rozvinul, takže 
vznikla zcela nová technika, kterou nazval „strukturální grafika“.3 Někdy ji 
kombinoval s jinými postupy – aktivní grafikou či suchou jehlou. V 60. letech 
u Boudníka zcela převládla a také ve sbírce GAVU tvoří největší část. 
Vznik strukturální grafiky byl opět podmíněn prostředím továrny, kde mohl 
pracovat s nitrolakem a zároveň zde měl dostatek písků různé hrubosti. Desky 
zpracovával svářečkou a autogenem a doplňoval např. nitěmi či látkou. Jestliže 
aktivní grafika byla většinou monochromní, zde se začala více uplatňovat 
barva a jeho grafiky tak připomínají malbu. Jednotlivé matrice otiskoval 
mnohokrát, často i po několik let, vždy s jinak nanesenou barvou, takže každý 

tisk je originálem. „Bohatství procesu tištění a otiskování, nanášení barvy, pro-
jíždění desky lisem, interakce s hmotami se mu stalo rituálem, jenž nahrazoval 
fyzické akce s nástrojem, materiálem a deskou, jak tomu bylo v dobách aktivní 
grafiky.“ 4 
Princip strukturální grafiky pak dále rozvíjel např. v tzv. magnetických grafi-
kách, z nichž jedna se opět nachází ve sbírkách GAVU. Pod kovovou matricí 
pohyboval magnety, které formovaly kovové piliny do hadovitých záhybů, jež 
pak opět fixoval lakem. 
3 Díky tomu se pak začal pojem „struktura“ používat pro bohatě členité amorfní povrchy informelních 
obrazů, objektů a grafik evokující surové materiály, přestože adekvátnějším a dnes ve výtvarné teorii výhradně 
používaným termínem je „textura“. Pojem struktura zůstává vyhrazen dílům tvořeným opakujícími se elementy, 
jak je známe z geometrické abstrakce, která u nás následovala bezprostředně po informelu jako reakce na něj.
4 V. Havránek, Boudníkova šedesátá léta, in: V. B., Mezi avantgardou a undergroundem. Praha 2004, s. 143.

Variace na Rorschachovy testy 
Na tomto rozsáhlém cyklu pracoval v letech 1966 a 1967. V podstatě jde 
o strukturální grafiku, ovšem se symetrickým motivem. Umožňovala to matrice 
– papírová lepenka, tzv. prešpán. Na její jednu polovinu opět nanesl laky s pří-
měsemi a lepenku přehnul, čímž se vytvořila symetrická kompozice. 
Rorschachův test je dodnes jednou z nejoblíbenějších metod používaných psy-
chiatry k analýze osobnosti. Jedná se o test, využívající projekci myšlenkových 
pochodů a osobnostních rysů na neurčité objekty symetrické podle střední 
osy. Cyklus souvisí s Boudníkovým vztahem k psychiatrii, který měl ambi-
valentní podobu. Již od 50. let se snažil konzultovat svou metodu rozvíjení 
imaginace při pozorování abstraktních tvarů s psychiatry, kterým psal obsáhlé 
dopisy. Když se pak dostal do přímého kontaktu s jedním z nich při soudním 

procesu, kterým se završil jeho nedobrovolný rozvod, cítil se posudkem po-
škozen a psychiatrií zrazen. V dalším navazujícím soudním sporu pro verbální 
napadnutí soudkyně na něj psychiatrický posudek zpracoval MUDr. Stanislav 
Drvota, který už Boudníkovu osobnost posoudil citlivěji. Boudník s ním pak 
udržoval kontakty až do konce svého života a dokonce pro něj krátce vedl v le-
tech 1966 až 67 kroužek arteterapie; tehdy si také uvědomil výtvarný potenciál 
Rorschachových testů. I pro Drvotu mělo setkání velký význam a jeho jméno se 
pak stalo jistým pojmem v českém umění 60. let. Analýzou tvůrčího subjektu 
z psychologického hlediska se totiž zabýval v dalších letech podrobněji a své 
výsledky shrnul do knihy Osobnost a tvorba.

Magnetický graf, 1965, strukturální grafika, papír, signováno dole uprostřed: 
Vladimír Boudník 1965, 208 × 291 mm (390 × 500 mm)

Strukturální grafika, 1960, strukturální grafika, papír, signováno vpravo dole: Vladimír Boudník 1960, 
vlevo dole: 35/100, 161 × 260 mm (225 × 307 mm) 


