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Skvrny, postavy a znaky v kresbách a obrazech Vladimíra Nováka  

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝSTAVĚ 

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje 

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín: 21. září – 5. listopadu 2017  

Zahájení:  ve čtvrtek 21. září, 17.00 hodin v Becherově vile 
   promluví: Jan Samec, ředitel galerie 

   Tomáš Vlček, autor výstavy 
    
Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin 

   vstupné 40,- / 20,- Kč  

 

Vladimír Novák patří mezi ty vzácné umělce, kteří na sebe neupozorňují, nederou se na scénu 

každodenních senzací kultury, Vladimír Novák žije zdánlivě jen svým osudem a jen svým dílem. Nika, 

ve které žije a tvoří, jej stejně dobře vynesla do popředí osobností umění jeho generace, jako ho 

ukrývá v tématech protikladností, kterou umělecká skupina s programovým názvem Dvanáct, 

patnáct, a podtitulem Pozdě, ale přece!, dostala do vínku.  Existuje řada studií o skupině Dvanáct, 

patnáct, které se zabývaly rozpadem kulturních, ideových a estetických modelů moderní doby a 

tématem úsilí o nalezení možností nového uplatnění tradičních žánrů výtvarného umění, jakými jsou 

obrazy a sochy spojené s figurálními motivy spolu s novými obrazovými symboly a znaky. Z analýzy 

těchto dobových souvislostí, kterými se například celoživotně zabývá Ivan Neumann, vyšel také 

významný estetik a kritik umění Josef Hlaváček, když na sklonku svého života se obrátil k Vladimíru 

Novákovi, jako k důležité osobnosti českého umění posledních desetiletí 20. století, osobnosti, se 

kterou ho shodou okolností spojovala léta strávená v Lounech a jejich okolí. Pro Josefa Hlaváčka 

stejně jako pro Vladimíra Nováka Louny nebyly možná ničím jiným než shodou okolností rámujících 

jejich tvůrčí život spojený s Prahou a u Vladimíra Nováka také s italským Milánem, kde v posledních 

desetiletích dosavadního života nalezl svůj druhý domov. Všechno to, co se týká Loun, bychom mohli 

brát jen jako motiv biografie Novákova životního příběhu, kdyby tady nebyla významná souvislost 

mezi díly Vladimíra Nováka a lounského intelektuála Josefa Hlaváčka, hledajícího odpovědi na otázky 

protikladů smysluplných systémů moderního výtvarného myšlení a nezbytnosti kritického odstupu od 

názorů a emocí zprostředkovaných masovou kulturou moderní doby. Ostatně, k vyhrocování 

protikladů docházelo na všech stranách života doby dospívání Vladimíra Nováka v prostředí 
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ztroskotání myšlenek a modelů klasické moderny a avantgardy v utváření kultury posledních 

desetiletí 20. století. Ruské tanky, které rozdrtily iluze o rehabilitaci práva, imaginace a svobody 

v tradicích moderní Evropy, byly provázeny řadou dalších pochybností o roli nadějí, citů a vizí 

artikulovaných uměním. Konec pražského jara a pařížské demonstrace vrcholící zavřením Muzea 

moderního umění s heslem „Zavřeno, protože je zbytečné“ se staly symptomatickými jevy 

propuknuté krize kulturní existence moderní doby. Žádnému člověku, jehož život se měl začít rozvíjet 

po největší krizi konceptu modernosti v dějinách 20. století, se nepodařilo uniknout údělu beznaděje, 

každý ji musel zahrnout do svého způsobu seberealizace, ať už o tom věděl, nebo se snažil 

distancovat od jejích průvodních jevů a následků. To vše se také týkalo Vladimíra Nováka. Ke všemu 

problematickému, co se projevilo nejen v koncepcích výtvarného umění samotného, ale i v 

událostech dobového života, se Vladimíru Novákovi naskýtaly, už od doby jeho dětství, útěšné 

alternativy krajiny Lounska. Tou, Novákem nejvzpomínanější alternativou z doby jeho dospívání a 

studií, byly návštěvy a prázdninové pobyty u strýce z vesnice z okolí Loun, vesnice Pšany, dnes 

nazývané Blšany. Z kopce Pšaňák zvedajícího se nad Blšany se všechno jevilo jako rovina obrazového 

dění a vnímání, se kterou se postupně konfrontovaly Novákovy zkušenosti a představy o tom, co se 

má nebo může stát s obrazem, s tvarem, se skvrnou, barvou, postavou, a to navzdory všem 

neřešitelným protikladům doby tehdejší a také pozdější krize moderní civilizace. Patrně nejdůležitější 

podnět ke své tvůrčí a životní orientaci Vladimír Novák nalezl v díle irského spisovatele zdomácnělého 

ve Francii, Samuela Becketta, jehož Čekání na Godota roku 1964 výstižně a pro celou českou kulturu 

2. poloviny 20. století přeložil Jiří Kolář. Novákův dialog s Beckettem začal ilustracemi Beckettových 

děl během Novákova studia na pražské Akademii. Zůstal pak jedním z motivů jeho další tvorby. Také v 

souboru zde vystavených maleb a kreseb, které většinou pocházejí z letošního roku, se ozývají ohlasy 

výzvy Beckettova díla. Na Becketta zde upomínají nejen protiklady obřadu a násilí, tvaru a 

beztvarosti, barevně strukturovaných ploch a symbolických postav, ale i protiklad sdělování a 

nesdělitelnosti. Takový protiklad provází celé Novákovo malířské dílo. To, na jedné straně z velké 

části patří do oblasti abstraktní malby, a na druhé straně svým úsilím o vyprávění, o figuru, o 

zobrazení dramatického dění, byť se jedná o dění bez jasné mimeze, bez konce, bez rozřešení, bez 

příběhu, zůstává především malbou anebo jen malbou. Prvky a principy Novákova malířského díla 

zhodnocují napětí protikladů. Josef Hlaváček je vnímal jako protiklady hluboce uložené v lidské 

psychice. Hlaváček přirovnával motivy Novákových děl jako jsou cesta, spirála, sloup, voda, nebesa 

k archetypům, tedy základním motivům lidské psychiky, které objasnil hlubinný psycholog C. G. Jung. 

Interpretace archetypálních významů definovaných Jungem je pro Novákovo dílo výstižná, zejména 

pokud chápeme archetyp jako obraz, se kterým se nesetkáváme jako s hotovým a konečným 

symbolem reprezentujícím určitý význam, ale jako s významem, jehož podoba nás osudově přitahuje 

a přitom nám neustále uniká. Napětí objevování a zpochybňování mimetických stránek vizuálních 

motivů a jejich převádění do dění obrazu v podobě výrazu pulzujícího mezi formami a prostorem, či 

mezi motivy dramatu, ironie a lyriky, harmonické krásy a bizarnosti naplňuje nejen Novákovo dílo, ale 

pravděpodobně zasáhlo i do jeho soukromí. Novákova citlivost k protikladnostem života a utváření 

jeho obrazů jako nekončícího dění jsou skutečnosti, které patrně nějakým způsobem přispěly k tomu, 

že do jeho života vstoupily dvě významné osobnosti české a světové literatury. Nejprve se Novákovou 

manželkou stala česká spisovatelka Alexandra Berková, podruhé slavná italská Serena Vitale. 

V průsečíku života a práce Vladimíra Nováka je cosi autentického, pro co se jako malíř nemůže vzdát 

obřadnosti i chaosu, stejně jako se nemůže vzdát razantního gesta v prostoru nejistoty nebo forem a 

linií, které upomínají na příběhy ve chvíli, kdy příběhy ztrácejí smysl. K dispozicím spojujícím 

v Novákově životě a díle mnoho osobního s obecně platným, nadosobním, zasáhla v průběhu vývoje 



Novákovy malby řada výzev. Jsou to výzvy spojené s postavou jako symbolem nově vnímaných otázek 

lidské existence patřících do okruhu motivů skupinové orientace Dvanáct, patnáct, jsou to výzvy 

zprostředkované úporným zaujetím figurou jako základním tématem malby v díle britského malíře 

Francise Bacona, jsou to ovšem také výzvy pocházející z minulých i dávných vrstev kultury, ať už se 

jedná o mýty a pohanské slavnosti, které připomínal v Novákově díle Josef Hlaváček, nebo figurální 

schémata a znaky, jejichž rodokmen sahá do repertoáru renesance a baroka, které se nově prosadily 

v souboru dnes vystavených děl jako protiklad k expresivním formám barevných skvrn a ploch. 

Podstatnou část tohoto souboru tvoří kresby, ve kterých se již v dřívějším Novákově díle výrazněji než 

v malbách samotných uplatnily protiklady velkých k znakům dovedeným gest spolu se zobrazením 

fragmentů postav a tváří, které se v těchto kresbách vynořovaly ve spleti subtilně vedených čar.  V 

souboru děl pocházejících z letošního roku se napětí protikladů kresby a malby stupňuje a nově 

tématizuje. Figura na sebe nově váže tvary a významy, stává protikladem i svorníkem dramatu linií, 

ploch, barev a technik: oleje, akrylu, pastelu, tuše, štětce i pera. Vladimír Novák nalézá v postavě 

téma postavení člověka v současném světě. Lidská figura se zde neobjevuje v gestech definujících 

vztahy člověka a universa, tak jak tomu bylo například v postavách umění antiky, kde zpodobení 

člověka rezonovalo s harmonickým uspořádáním vztahů člověka s hmotným a duchovním světem 

země a nebes, ale postava je zde vnímána v místu absence takových vztahů. To, s čím se figura 

v Novákových dílech posledního roku konfrontuje, je svět emocí a informací, ve kterém se postavy 

zjevují v prostoru rytmů barevných forem a ploch. Z dřívějších funkcí obřadu, ve kterém se 

presentoval smysl postavy, zbyly jen fascinace a přeludy. Figury, které jsou zde tvořené rytmy a 

drahami barevných polí a forem, se sice zjevují v obřadných, často tanečních gestech a podobách, ale 

zároveň se rozplývají ve skvrnách, či s nimi marně zápasí, aby se staly podobenstvím a mementem 

osudu člověka moderní doby. 

Tomáš Vlček                   

 
CV Vladimír Novák 
Narozen:   30. 4. 1947 v Lounech 
Studia:   1963 Střední odborná škola výtvarná na Hollarově náměstí v Praze 

1967 - 1973 Akademie výtvarných umění v Praze, od druhého ročníku působil v 
ateliéru monumentální malby profesora Arnošta Paderlíka 

Žije a pracuje střídavě v Praze a v Miláně. Od roku 1987 je členem a zakladatelskou osobností 
Volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece.  
 
Samostatné výstavy (výběr):  
1979 První samostatná výstava, Činoherní klub, Praha 
1986 Galerie na bidýlku, Brno 
1987 Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy 
 Galerie Test, Varšava, Polsko 
1994 Galerie 60/70, Galerie Litera, České muzeum výtvarných umění, Galerie Gema, Praha 
1995 a 2003 Galerie umění Karlovy Vary 
1997 Východočeská galerie v Pardubicích 
1999 Míčovna, Pražský hrad, Praha 
2002 Galerie Benedikta Rejta, Louny 
2005 Studio Guastalla, Miláno, Itálie 
 Oblastní galerie Liberec 
 Výstavní síň Mánes Praha 
2006 Galleria  La Subbia, Pietrasanta, Itálie 



2011 Galerie výtvarného umění v Mostě 
2012 Topičův salón, Praha 
2013 Galerie Vltavín, Praha 
 
Vladimír Novák se účastnil řady společných výstav v Čechách i v zahraničí, například v Německu, USA, 
Maďarsku, Švýcarsku a Dánsku. 
 
Zastoupení ve sbírkách: 
 
Alšova jihočeská galerie 
Galerie hlavního města Prahy 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem  
Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře 
Galerie umění Karlovy Vary 
Národní galerie v Praze 
Oblastní galerie v Liberci 
 
 

 


