
 

 
 

Tisková zpráva k výstavě  
Ivan Kljun a osobnosti ruské avantgardy 
 
Místo konání:   Interaktivní galerie Becherova vila, pobočka Galerie umění Karlovy Vary 
Termín:   12. května. – 28. června 2020, bez vernisáže 
Výstava:  ze sbírky Josefa Rejgehra 
Autorka výstavy: Mgr. Božena Vachudová, 733 618 966, vachudova@galeriekvary.cz 

Kontakt:   Bc. Ivana Klsáková, 354 224 112, klsakova@galeriekvary.cz 
Otevírací doba: Út – Ne, 10.00 – 17.00 hodin, informace na www.becherovavila.cz 
Katalog: k výstavě byl vydán obsáhlý katalog, k dostání v pokladně Becherovy vily 
 

 
Kolekce vystavených děl dvaceti umělkyň a umělců je unikátním vhledem do přepestrého rozvoje 
ruského avantgardního umění od roku 1915 až po sklonek dvacátých let 20. století, jehož dosah a 
význam byl přelomový i v evropském uměleckém kontextu. Hlavním aktérem tu je Ivan Kljun (1873 
– 1943), všestranný umělec, zapálený novátor zkoumající až s uhrančivou silou možnosti nového 
umění, a jeho mladší souputníci. V kaleidoskopu formování jejich uměleckých názorů vynikla 
charismatická role malíře, pedagoga a teoretika Kazimira Maleviče (1878 – 1935).  Ten v roce 1915 
vystavil obraz Černý čtverec na bílém pozadí a v Manifestu suprematismu nastolil základy 
nepředmětného abstraktního umění, složeného z geometrických útvarů. Kromě děl Ivana Kljuna 
lze spatřit obrazy Alexeje Javlenského, Michaila Larionova, Alexandry Exter, Natalie Gončarovové, 
Ilji Čašnika, Nikolaje Suetina a dalších. 
 

Ruské avantgardní umění se zrodilo ve zvichřené dramatismem naplněné historické době. První 
světová válka zpřetrhala v letech 1914 až 1918 slibný umělecký vývoj mnoha ruských umělců, 
někteří byli povoláni na frontu, jiní emigrovali do Německa a do Francie. Exulanty se ostatně stávali 
i po Říjnové revoluci. Sílící revoluční dělnické hnutí vyvrcholilo v roce 1917 Velkou říjnovou 
socialistickou revolucí (VŘSR) neboli Říjnovou revolucí, občanskou válkou a nastolením tzv. 
diktatury proletariátu a sovětské moci.  
Ruská avantgarda, propojující všechny umělecké obory, od literatury a poezie, přes výtvarné 
umění až po balet, divadlo, film a užitou grafiku, revoluční změny s velkou euforií přijala; umělci se 
podíleli na formování nového revolučního umění, stali se nositeli nových progresivních proměn 
uměleckého školství, zakládali nová muzea. Organizační práci věnovali mnoho sil. Zformovali také 
zcela nové odvětví tzv. monumentálního agitačního a masového umění, jehož cílem bylo velkolepá 
výzdoba ulic a náměstí sovětských měst u příležitosti revolučních výročí a proletářských svátků. 
Avantgardní umění se na sklonku první dekády a na začátku druhé dočkalo dokonce státního 
uznání. 
Jedním z nezbytných předpokladů epochálních proměn ruského umění byla znalost aktuálních 
evropských směrů – postimpresionistického, kubistického, fauvistického, futuristického. Umělci 
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čerpali vědomosti buď přímo z vlastních cest, nebo z nemnoha výstav francouzského umění 
uskutečněných na ruské půdě. Jiný způsob poučení nalézali v soukromých sbírkách ruských 
sběratelů. Ctili ruské umění, ikonomalbu a lidové umění, brojili však proti zastaralému 
konzervativnímu akademismu a zapšklému vkusu. V rychlém sledu vznikala v roce 1910 
neortodoxní umělecká seskupení, pořádající například výstavy Kárový spodek, Oslí ocas, 
futuristické přehlídky Tramvaj V nebo 0,10 apod. Zrodila se ruská varianta kubismu a 
kubofuturismu. V roce 1915 zazářil suprematismus a abstraktní umění, pozornost posléze upoutal 
konstruktivismus a celá řada jedinečných osobních autorských stylů. Přestože umělci měli 
korporativní cíle a zájmy, každý z nich si vydobýval vlastní avantgardní pozici. Byli neskutečně 
talentovaní, malovali, kreslili, vytvářeli objekty, ilustrovali knihy, učili, věnovali se designu textilu, 
porcelánu, hraček, zabývali se scénografií divadelních a baletních představení. V široké míře 
teoreticky zdůvodňovali váhu a přinos myšlenek avantgardy. Naprosto ojedinělé a unikátní místo 
v tomto dění  zaujímaly ženy umělkyně. Všichni se v praktické realizaci tvorby stali přímými 
účastníky a svědky vzletu a nakonec v osobních osudových zvratech velmi krutého pádu ruské 
avantgardy, zapříčiněného nemilosrdnou kritikou a represemi stalinské politické mocí již od druhé 
poloviny dvacátých let 20. století.  
 

 


