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Sdružení českých umělců grafiků Hollar v roce 2017 slaví stoleté jubileum svého 
trvání. Výstava Za tajemstvím plochy, výšky a hloubky, tvořená osmdesáti grafickými díly ze 
sbírek karlovarské galerie, je připomenutím nejenom zakladatelské aktivity patnácti českých 
grafiků. Je také specifickým výtvarným dokumentem doby, prvních dvou dekád 20. století, 
v nichž první moderní čeští grafici pronikali do tajů grafických technik, aby vyjevili specifickou 
výtvarnou autenticitu grafického umění. To se stalo nezpochybnitelnou součástí dějin umění 
20. století. Vybrané grafické listy přibližují, jak se umělci vyrovnávali se secesní stylizací 
přelomu 19. a 20. století, ukazují také, že prostřednictvím grafiky bylo možné vyjadřovat 
různé nálady, směřovat k symbolismu, či uplatňovat impresionistický světelný kolorit.  
S velkou oblibou byl zobrazován půvab staré Prahy a také okouzlení krásami evropských 
měst. S realistickým důrazem byla zachycována venkovská krajina a rovněž portrétní umění 
v grafice nalézalo své uplatnění. Přesvědčivých uměleckých výsledků by první moderní čeští 
grafici nedosáhli bez velkého nasazení při soukromém studiu grafických technik. V Praze se 
totiž nevyučovaly, proto grafici hledali poučení v Evropě i zámoří. Teprve rok 1910 se stal 
prvním milníkem, který systematizoval budoucnost grafického oboru jako umění a podnítil 
jeho další rozvoj. Na Akademii výtvarných umění v Praze byla založena tzv. grafická speciálka, 
kterou vedl Max Švabinský a August Brömse. Zanedlouho příslušníci zakladatelské generace 
již společně s absolventy grafického ateliéru na akademii se stali iniciátory vzniku grafického 
spolku. 

Rok 1917 představoval další důležitý mezník. Ještě za válečné vřavy 1. světové války 
obdrželi 3. prosince 1917 pražští místodržící žádost o povolení volného sdružení českých 
umělců grafiků Hollar. Iniciátorem žádosti byl František Tavík Šimon, v Evropě uznávaný 
grafický autor a dalších čtrnáct výtvarných umělců: sochař a grafik František Bílek, úpravce 
knih a kreslíř V. H. Brunner, moravský grafik Bohumír Jaroněk, grafik a malíř Adolf 
Jelínek/Alex, grafik a malíř Jan Konůpek, knižní úpravci a autoři užité grafiky Zdeněk 
Kratochvíl a František Kysela, grafik Antonín Majer, malíř, grafik a kreslíř Václav Rabas, grafik 
Václav Silovský, bratři grafici Jaromír Stretti-Zamponi a Viktor Stretti, mistr grafických 
technik, kreslíř a malíř Max Švabinský a ještě grafik Karel Vik. 

K výstavě jsou připraveny v Interaktivní galerii Becherova vila autorské workshopy: ve 
středu 19. dubna 2017 od 16 hodin povede Eduard Milka dílnu věnovanou tisku z hloubky. 
Grafička Bohdana Holubcová zaměří svoji dílnu na linoryt, a to ve středu 17. května také od 
16 hodin. Tajemství tisku z plochy přiblíží Eva Domková 21. června 2017 rovněž od 16 hodin. 

Božena Vachudová 
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