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POZDNÍ ČESKÝ 

SYMBOLISMUS
V GRAFICKÉ TVORBĚ

1. POLOVINY 20. STOLETÍ

F.Bílek, F.Jenewein,
J.Hodek, L.Jiřincová,

F.Kobliha, J.Konůpek,
J.Váchal, M.Švabinský

a jiní

Výstava prací předních českých, světově proslulých grafiků zaplní výstavní síň MMaK 
na Žižkově náměstí 197, Čáslav.

Slavnostní vernisáž 15.8.2016 v 17.00hodin. Výstavu uvede český malíř, grafik a 
sběratel Pavel Hlavatý - kustod sbírky. Výstava potrvá do 11.9.2016.

Všechny originální grafické práce lze zakoupit. Výstava je přístupná od úterý do 
neděle : 10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00hod.

Pražská grafická sbírka DRIT je rodinnou sbírkou a ve střední Evropě patří mezi 
nejvýznamnější kumulace grafické produkce z první poloviny minulého století. Díky práci 
kustoda P.Hlavatého se soustavně rozšiřuje a zkvalitňuje. Vytváří ucelené bloky grafické 
produkce, např. český symbolismus. S těmi operuje nejen v tuzemsku, ale i v cizině ( Polsko, 
Francie, Německo, Itálie, Čína). Symbolismus není styl. Je to spíše výsledek vnitřních stavů, 
s možností je ztvárnit v grafice, malbě a skulptuře. Exodem symbolismu byla práce Paula 
Gaugina, Vincenta van Gogha, Maxe Klingera a skupiny “Nabis” - G.Moreau, P.de 
Chavannes a nejznámější z nich O.Redon. Představena budou i díla německého malíře, 
sochaře a grafika Maxe Klingera (1857 - 1920), který je považován za zakladatele 
symbolistického hnutí.



Josef Hodek (1888-1973) - malíř figuralista a krajinář. Básnicky snivý kreslíř a zručný dřevorytec. Mimo malbu se 
věnoval i ilustraci bibliofilských knih. Vytvořil celou řadu nádherných barevných dřevorytů a exlibris. Věčným 
námětem je žena. 

Felix Jenewein (1857-1905) - celoživotně provázen mluvou ve službě reálné pravdy a z větší části opájející se 
vyššími ideami mravními. Je zcela jisté, že si před jeho výtvory urovnáte stanoviska vůči archaismu, stylismu, 
nazarenismu, z nichž do Vašeho nitra vstoupí tolik duševní krásy, že jeho světu zcela jistě podlehnete.

Bohumír Jaroněk (1866-1933) - malíř a grafik, často opouštějící intimitu umění v jednoduchostech a dekorativnosti 
s tendencí, v jistém období tvorby vytvořit jakousi ryze českou secesi. Později vytváří nejčistější svět (stejně jako 
Josef Lada), který nemá ještě pojmenování.

Jan Konůpek (1883-1950) – za nejpůvodnější část jeho tvorby je považována jeho raná secesně symbolistní kresba a 
grafika. Grafik a malíř, shlížející ze světa nadskutečna, záhrobí a fantastiky. Mystik a vizionář! Jeho práce je v 
různých časových obdobích poznamenána německým a severským expresionismem, ale i kubismem. Šel vždy ruku v 
ruce s literární předlohou, která byla stimulem jeho niterních představ a prožitků. Vytvořil počtem obrovské dílo, s 
mnoha jedinečnými uměleckými postupy.

Josef Váchal (1885-1969) - nejvýznamnější osobnost pozdního českého symbolismu. Byl nadán vrozenými sklony k 
psychické výlučnosti. Váchal je výtvarným interpretem tří stupňů duchovní evoluce, která se projevuje spiritismem, 
okultismem a mysticismem. A pokud si všimneme jeho satanismu, zjistíme,že je spíše z rodu lidové baladičnosti než 
klasické děsivosti. Je to kreslíř divoké a obludné fantazie, srozumitelné v Ostravě, právě tak jako v Tokiu. Zdá se, jako 
by vystupoval z každého z nás. Z našeho prostoru, kde se oprošťujeme od tíhy modré planety a začínáme plout do 
oblasti blaženství a do kýženého stupně Vyšší dokonalosti. Byl překrásně pozitivně vyšinutý. Byl básníkem z rodu 
Baudelaira. Pro příští časy zůstává démonem a měřítkem krásy končícího století.

František Bílek (1877-1962) - symbol, dogma, religiozita a z nich odvozené formové zvláštnosti. Subjektivní prvky a 
přístupy zdobí každé dílo sochaře, sochaře-grafika, protože v jeho tvorbě kreslí a vytváří právě dláto. Zhmotnilo 
nejopravdovějšího Ježíše na kříži -ve Svatovítské katedrále. 
Ano, křesťanská filosofie, sny o vykoupení člověka, průhledy do věčného ráje, kterými tento poutník Absolutna 
nahlédl do neznáma, jsou trvale fixovány v jeho neobyčejném díle.

František Kobliha (1877-1962) – patří k nejvýznamnějším osobnostem druhé generace čských symbolistů. Přinesl 
do českého černobílého projevu nostalgii, pramenící z secesních a dekadentních symbolů. Vedle velkého množství 
citlivých ilustrací, vytvořil plejádu rozměrných grafických listů, jako ryze český článek zapadající významně do 
kontextu světové grafiky.

Maxmilián Švabinský (1873-1962) - patří do prostoru, kde se formovala moderní česká grafika. Skvělý kreslíř, 
vynikající portrétista, snad náš největší dřevorytec. Jeho práce se opírá o symbolismus, časově neomezený, spjatý s 
krásou lidského těla a vonící českou plodnou zemí. Vytvořil rovněž rozsáhlé dílo z oblasti užité grafiky. Jeho 
meziválečné bankovky jsou považovány za nejkrásnější na světě. Do malby zanesl tolik poetismu, že jeho obrazy jsou 
seismografem Splynutí duší (1896), hřejivou nádherou českého prostoru. To vypráví i nádherný obraz dívky z 
Chudého kraje (1900).
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