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SLOVO NA UVÍTANOU
Umělecká sbírka Evropského parlamentu čítá více 
než 500 obrazů, plastik a jiných děl současného 
umění, jež pocházejí ze zemí Evropské unie, ale 
i z jiných zemí.  

Sbírku založila v roce 1980 tehdejší předsedkyně Evropského 
parlamentu Simone Veilová na podporu umění a rozmanitosti. 
Původním záměrem bylo shromáždit díla z deseti zemí zastoupených 
v Evropském parlamentu. Sbírka se přednostně zaměřila na mladé 
umělce, kteří již získali určité uznání a renomé, a postupně se rozrostla 
prostřednictvím nákupů a darů. Dnes se jedná o jednu z nejrozsáhlejších 
a nejzajímavějších sbírek současného umění posledních třiceti let.

Soustřeďuje se na díla současného umění, čímž se však nemíní umělecký 
styl, nýbrž umění, které bylo vytvořeno za našeho života. Současné 
umění je charakteristické tím, že se neustále vyvíjí a stírá hranice mezi 
vysokým a nízkým uměním. V posledních letech přibyly také ironické, 
experimentální, komerční a konceptuální prvky. Obohacení představují 
rovněž nové materiály, média, postupy a koncepty nebo prvky kýče. 

Díla jsou vystavena ve veřejných a společenských prostorách budov 
Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku 
a v kontaktních kancelářích Evropského parlamentu v dalších evropských 
městech. 

Umělecká sbírka Evropského parlamentu také odráží některé jeho 
stěžejní hodnoty, jako je podpora kultury a mezikulturního dialogu a 
respektování kulturní rozmanitosti. Různorodost stylů, datací, umělců 
a zemí zastoupených ve sbírce ukazuje, jak rozsáhlé a pestré je kulturní 
bohatství zemí Evropské unie. Výsledný dojem mnohotvárnosti odráží 
motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ – jací lidé, takové 
umění. 

Výstava v hlavním jednacím sále představuje díla ze současných 
i bývalých zemí Evropské unie. Pro snadnou orientaci a možnost 
porovnávání kulturního bohatství Evropské unie jsou díla seskupena do 
tematických celků.

Věříme, že se vám výstava bude líbit. S případnými dotazy nás 
kontaktujte na adrese art@ep.europa.eu
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PLÁNEK 
VÝSTAVY

1 Olivier STREBELLE Sbíhání (Confluences)  

2 Imi KNOEBEL Modrá pohovka (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Utajený dům (Stealth House)  

4 ONA B. Nulový prostor (Zero Space)  

5 Michael CRAIG-MARTIN Tmavě zelený obraz (Dark Green Painting)  

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Unavený muž)

7 Viorel MARGINEAN Rytmická krajina (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Pozvolna ničím tvůj domov (Slowly I damage your 
home)

9 Petr MALINA Cottage by the Lake I (Chata u jezera I)

10 Lucien WERCOLLIER Proniknutá (La transpercée)

11 Wlodzimierz PAWLAK Ochranná rukavice (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY Do větru (Into the wind)

13 Vítor POMAR Bez názvu (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Záře záře (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Tady jsem (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Příroda (Narava)

17 Marlene DUMAS Modli se za mě (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Portrét Alexiho se sklenkou (Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Postava (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Mořské pobřeží Evropy aneb Marco Polo 
se setkává s Erasmem  
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Hrdina (Hjälte)

22 Yannis GAITIS Přehlídka (Η παρέλαση)

23 Boris BUĆAN Diptych: 1. Zmrzlí ptáci, 2. Trh a holubi  
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Jdi k volbám! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Dvě husy (To gæs)

26 Péter SZARKA Tajná společnost (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Zrození světa (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Vzpomínky na časy minulé (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Vizuální paměť (Visual Memory)

30 Jaan ELKEN Klepání na nebeskou bránu  
(Knock, knock knocking on Heaven’s Door)

31 Antoni CLAVÉ New York II
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CENTRÁLNÍ 
SCHODIŠTĚ 
A BALKÓN
V současném umění nacházíme mnoho 
forem, stylů i rozměrů.



Olivier STREBELLE 
(1927–2017)
Sbíhání  
(Confluences)

1992

leštěná nerezová ocel
12 x 7 m 
Belgie

Imi KNOEBEL  
(nar. 1940)
Modrá pohovka  
(Canapé Blau)

1989

olej na dřevě
140 x 220 cm
Německo

„Když jsem spatřil to schodiště, představil jsem si 
uprostřed ještě jedno.“

Pro Oliviera Strebella jsou typické rozsáhlé, monumentální 
plastiky. Konečná podoba jeho děl je dána autorovým 
tvůrčím procesem a volbou materiálu. Často tvořil sochy 
pro konkrétní architektonický nebo městský veřejný 
prostor. Díky svému lineárnímu a křehkému designu si jeho 
objekty pohrávají s pohyby očí, které si je prohlížejí.

„Yves Klein natíral svá plátna namodro, Lucio Fontana je 
prořezával. Co zbývá? Pokud chcete něco udělat, pokud chcete 
zůstat naživu, musíte vymyslet něco přinejmenším stejně 
radikálního.“

Knoebel proslul svými minimalistickými abstraktními 
obrazy a plastikami. Často využívá tzv. Messerschnitt, neboli 
zářezy nožem, a pravidelně sahá po základních barvách – 
červené, žluté a modré. Od roku 1975 vytváří Imi Knoebel 
soubor pláten nazývaných „Mennigebilder“ podle zářivého 
červenooranžového antikorozního nátěru používaného na 
ocelové konstrukce. V rozmezí let 1987 až 1991 vytvořil 
Knoebel sérii obrazů „Canapé“, v níž využil variace základních 
barev – červené, žluté a modré. Pro celou skupinu jeho děl 
– Mennigebilder –  je charakteristické použití antikorozního 
nátěru na ocelové konstrukce, který v Knoebelově tvorbě 
reflektuje příklon jeho generace k industriálním prvkům. 
Podobné industriální materiály využil v „pohovkové“ sérii 
(1987–1991), jejíž význačnou ukázkou je právě „Modrá 
pohovka“.
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Peter DOIG  
(nar. 1959)
Utajený dům  
(Stealth House)

1992

olej na plátně
199 x 250 cm
Spojené království

© SABAM Belgium 2018

ONA B.  
(nar. 1957) 
Nulový prostor  
(Zero Space)

1997

olej na plátně
200 x 180 cm
Rakousko

„Vždycky jsem chtěl malovat obrazy, které vyprávějí 
příběhy a poodhalují skryté významy.“

Peter Doig se ve své práci inspiruje fotografií či 
filmem, ale nikdy přitom nevychází z konkrétního 
reálného prostředí nebo skutečných zážitků. 
Má rozpoznatelný obrazový rukopis, který se 
často vztahuje k osobním vzpomínkám. Jeho 
malby zachycují skutečný svět v nadčasových 
zátiších, přetavený do fantaskních, vzdálených 
a zneklidňujících obrazů.

„Červená barva na mě opravdu zapůsobila... díky ní je 
mi v malbě dobře. Je v ní síla a energie a radost. Jako 
slunce a krev... ale v dobrém smyslu. Červená mi nikdy 
nepřipadala agresivní.“

Červená barva je pro díla ONY B. naprosto zásadní. Čiší 
z nich ženskost a smyslnost. Pro samotnou autorku 
má červená veskrze pozitivní konotace – spojuje si 
ji s motivací, vnitřní silou, radostí a pohodou. ONA 
B. ve své tvorbě využívá celou řadu médií – malbu, 
instalace, performance, fotografii i hudbu. 

Zajímá se také o transcendentální prvky, jako je 
metakomunikace, meditace, sny a zen, ale nevyhýbá 
se ani společensko-politickým tématům. Její hnací 
silou je strach z neznáma a touha po nekonečnu. 

3
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(nar. 1941)
Tmavě zelený obraz 
(Dark Green Painting)

1991

akryl a šeps na plátně
213,5 x 213,5 cm
Spojené království

© SABAM Belgium 2018

„Často hledáme výjimečnost ve výjimečných předmětech 
nebo výjimečných zážitcích, ale kdybychom pochopili 
hodnotu obyčejných věcí, přiblížili bychom se podstatě 
života.“

V devadesátých letech minulého století se Michael 
Craig-Martin definitivně přimkl k malbě. Jeho tvorba 
se často vyznačovala motivy s výraznými obrysy 
a křiklavě intenzivními barevnými kompozicemi. 
Vytváří situace, jež nás nutí neustále přetvářet nebo 
převracet své případné předsudky vůči abstraktním 
či zobrazivým plochám. V roce 1991 namaloval sérii 
obrazů, jejichž základem je mřížka. Sem patří např. 
Tmavě zelený obraz, u nějž se mřížkovaný povrch 
zhmotňuje ve schématu, v podkladu i v hloubce. 

5
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS   
(nar. 1969)                                         
Pavargęs žmogus 
(Unavený muž)

1998

Akryl a olej na plátně
174 x 209 cm 
Litva

„Ostré a někdy kontrastní barvy na mých obrazech 
jsou ve velké míře odrazem dnešního světa. Používám 
znepokojivou a neobvyklou barevnou harmonii – barvy, 
které se nebojí promlouvat smělou a jasnou řečí.“

Vilmantas Marcinkevičius, který je jedním z 
nejvýznamnějších představitelů soudobého 
expresionismu v Litvě, zkoumá ego na všech cestách, 
jimiž se dnes ubírá identita a identifikace. Klíčovým 
prvkem jeho umělecké tvorby je postava, k níž ovšem 
přistupuje spontánním a nekonvenčním způsobem. 
Díky tomuto osvědčenému motivu se umělci často 
daří klást znepokojivé otázky týkající se minulosti i 
dneška, jednotlivce i společnosti, do níž (ne)patří, nebo 
politických a ekonomických aspektů a toho, jak mění 
lidské příběhy. 



Viorel MARGINEAN  
(nar. 1933)
Rytmická krajina 
(Paysage rythmé)

2002

akryl na plátně
200 x 350 cm
Rumunsko

„… celou tu dobu jsem pozoroval věci z výšky, 
rozlehlé a celistvé.“

Marginean bedlivě pozoruje přírodu a její 
proměny a její fragmenty začleňuje do svých 
velkoformátových kompozic. Krajiny přetváří 
do podoby stylizovaných dynamických 
aranžmá, v nichž uskutečňuje své vlastní 
imaginární vize. Jeho tvorba má kořeny v jeho 
domovské Transylvánii. 

Erik ŠILLE  
(nar. 1978)
Pozvolna ničím tvůj domov 
(Slowly I damage your 
home)

2008

olej na plátně
220 x 180 cm
Slovensko

„Dokážeme si vymýt mozky tak, aby byly dokonale 
čisté?“

Erik Šille využívá ke svému vyprávění postavenému 
na paradoxech náměty z elektronických médií či 
„konzumní kultury“. V jeho vykonstruovaném, 
surreálním, ba až utopickém světě jsme 
konfrontováni se skutečnými lidskými problémy, 
s nimiž se musíme vypořádat. Na tomto obraze 
klade Šille vedle sebe roztomilé, legrační tvory 
připomínající hračky a brutální, syrový výjev. 
S téměř dětskou naivitou zachycuje krutý, 
destruktivní a – jak naznačuje název – promyšlený 
čin podpálení domu.
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Petr MALINA  
(nar. 1976)
Chata u jezera I

2005

olej na plátně
45 x 60 cm
Česká republika

„Dlouhodobý ponor do tématu.“

Petr Malina vnáší do své umělecké tvorby 
prvek idealismu, který se projevuje ve volbě 
témat i v estetickém ztvárnění. Jeho obrazy 
tak vyzařují poklidnou jednoduchost, která 
překvapivě předznamenala – a nyní zrcadlí – 
naše idealizované zachycování každodennosti 
prostřednictvím sociálních médií. Díla Petra 
Maliny působí obyčejným dojmem, ale zároveň 
jsou i nepřehlédnutelně názorná a precizní. Jsou 
jakýmsi cestovním deníkem zachycujícím výjevy 
dokonalé každodennosti, teatralizované všednosti, 
aranžované nahodilosti. Malinovo umění, které 
je ukotveno v čase i jakoby stojí mimo čas, nám 
předkládá idylickou, ale současně povědomou verzi 
naší všednodenní reality.
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ABSTRAKTNÍ VS. 
FIGURATIVNÍ 
UMĚNÍ
Rozmanitost současného umění lze 
ilustrovat na kontrastu uměleckého 
vyjádření, které je buď radikálně 
zredukováno na nejzákladnější prvky, nebo 
využívá symboly a rozpoznatelné objekty. 



Lucien WERCOLLIER  
(1908–2002) 
Proniknutá 
(La transpercée)

1959

patinovaný bronz
64 x 50 x 45 cm
Lucembursko

© SABAM Belgium 2018

Wlodzimierz PAWLAK  
(nar. 1957) 
Ochranná rukavice  
(Rękawica ochronna)

1987

olej na plátně
130 x 150 cm 
Polsko

„Tím nejdůležitějším pro mě byly čisté objemy a velmi 
jasný řád.“

Lucien Wercollier se původně inspiroval Maillolem, 
Brancusim a Arpem, později však jeho sochy začaly 
hovořit abstraktnějším jazykem a do popředí se 
dostaly čistě plastické prvky. Jako materiál používal 
kámen, alabastr, mramor, sklo a především bronz, 
pro něž nalézal stylizované, organické tvary 
s důmyslnou hrou světla a stínu. Jeho jemně 
vyleštěná díla dosahují hluboké harmonie, která 
zřetelně upřednostňuje křivky před rovnými 
liniemi.

„Krůček po krůčku se vzdaluji tradičnímu pojetí 
malby.  Odmítám dekorativnost, maluji obyčejně a co 
nejjednodušeji.“ 

Coby člen umělecké skupiny Gruppa patřil 
Włodzimierz Pawlak k nezávislému hnutí 
výtvarníků 80. let 20. století. Pracuje jako malíř, 
performer, básník a lektor a jeho tvorba vždy 
vychází z teoretických úvah. Jeho práce mohou 
zachycovat stejně tak symbolickou transformaci, 
jako konkrétní metafory, jejichž pomocí reflektuje 
a komentuje společenskou a politickou situaci za 
stanného práva i soudobé otázky. Součástí jeho 
vizuálního vyjádření je humor a ironie.
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Vítor POMAR  
(nar. 1949)
Bez názvu 
(Sem titulo)

1983

akryl na plátně
193 x 195 cm
Portugalsko

© SABAM Belgium 2018

Ger SWEENEY  
(nar. 1959)
Do větru 
(Into the wind)

1994

akryl na plátně
153 x 138 cm
Irsko

„V určitou chvíli už není co dělat ani kam jít, a když se mi něco 
dělat chce, jdu malovat.“

V rané tvorbě Vítora Pomara převažuje černobílá škála; 
k používání barev se přiklonil až později. Pod vlivem 
zenového buddhismu sleduje expresivní abstraktní styl, 
neboť je přesvědčen, že tvůrčí proces je hluboce zakořeněn 
v lidské psýché. Kombinuje spiritualitu s experimentem 
a současně používá různé umělecké techniky od malby 
a kresby po video, film, fotografii a sochařství.

„Stěžejní prvky lineárních rytmů, barvy, gest a náhody 
a celkový dojem pohybu jsem synteticky propojil tak, abych 
k povrchu přistoupil jako k tomu, čím opravdu je – plochému, 
mělkému poli vizuální aktivity –, na které aplikuji strategie, 
jak se vypořádat s barvou a kompozicí.“

Sweeneyho vztah ke krajině se vyvíjel pod vlivem niterných 
pocitů a vzpomínek. Jakmile se završil umělcův přechod od 
fotografického realismu k abstraktnímu expresionismu, začal 
tvořit výhradně z paměti, ze zpracovaných pocitů či vjemů, 
kterým dává abstraktní výraz.  Je obtížné určit, k čemu 
přesně obraz „Do větru“ odkazuje, a ani to není důležité. 
Kompozicí díla, diktovanou převážně vzdušnými tahy štětce, 
dosahuje Sweeney pokřiveného pojetí prostoru. Jako by byla 
narušena samotná fyzická celistvost zobrazených prvků, a 
to až do té míry, že se malíři daří zachytit pouze rozmazaný 
výjev z chaotického chemického procesu. A podobně 
ostatně funguje i paměť, kterou při tvorbě svých intimních 
a divukrásných obrazů rovněž využívá.
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Marlene DUMAS  
(nar. 1953)
Modli se za mě  
(Bid voor mij)

2004

akvarel na papíře 
(6 listů)
130 x 73 cm
Nizozemsko

„Moderní umění je ze své podstaty netradiční činností. 
Nebo má spíše rozšiřovat naše povědomí o tom, co je 
tradiční a co normální. Umění je tu od toho, aby nám 
pomohlo vidět víc, ne méně.“

Figurální práce Marlene Dumasové vycházejí 
z fotografií, novinových a časopiseckých výstřižků 
i osobních vzpomínek. Její speciální technika 
využívající olej na plátně nebo inkoust a akvarel na 
papíře dává jejím typickým vybledlým postavám 
pokřivené, hrozivé rysy. Mezi opakující se témata 
jejích děl patří rasa, erotika a pornografie, násilí 
a něha, vina a nevinnost. Její psychologicky silné 
obrazy jsou až znepokojivě intimní, vytvářejí 
intenzivní napětí a tak nás konfrontují  s našimi 
vlastními předsudky a obavami. Marlene Dumasová 
patří mezi nejuznávanější současné umělecké 
osobnosti a její tvorba zachycuje život v celé jeho 
složitosti.
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SVĚTLO V UMĚNÍ 
Díky technologickému vývoji si současné 
umění může rozmanitými způsoby hrát 
se světlem – využitím transparentních 
materiálů, jasných barev nebo přímo zdrojů 
světla.



Rea AFANDITOU  
(nar. 1960)
Tady jsem (Eίμαι εδώ)

2005

akryl na plexiskle
100 x 86 x 9 cm
Kypr

Obraz vznikl pro výstavu s názvem Tady jsem, která 
se konala v roce 2005 v galerii Argo v Nikósii.

Na svém plátně nazvaném rovněž „Tady jsem“ 
zachytila kyperská umělkyně Rea Afanditou 
dominantní smyslové vjemy svého ostrova. Teplé 
barvy a rozpálený kámen se zdají být v protikladu 
k osvěžující zeleni místa, která může sloužit jako 
vítané útočiště. Obraz působí jako pohlednice nebo 
jakýsi sumář vjemů. 

Brigitte KOWANZ  
(nar. 1957)
Záře záře 
(Leuchten Leuchten)

1997

akryl, ocel, dřevo a 
fluorescenční světla
120 x 180 x 19 cm
Rakousko

„Světlo je to, co vidíte.“

Tvorba Brigitte Kowanzové se vyznačuje vytvářením 
prostorů a prostorových interakcí. Své objekty a 
instalace pečlivě navrhuje tak, aby se jejich vnitřek 
a vnějšek zdánlivě prolínaly. Světlo, jazyk a zrcadla 
na sebe vzájemně působí a jejich nekonečný proud 
vnímání díky tomu získává poetický nádech a 
přináší nové úhly pohledu.
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Arjan PREGL  
(nar. 1973)
Příroda 
(Narava)

2004

olej na plátně
131 x 111 cm
Slovinsko

© SABAM Belgium 2018

„Nejvíce mě těší, když se mi podaří propojit hned tři 
důležité prvky najednou: spojitost s dějinami umění, 
humor a politickou angažovanost.“

V převážně tematických cyklech uvažuje Arjan 
Pregl o své úloze ve společnosti. Přemýšlí kriticky a 
hledá souvislosti ve vnějším světě, které přetavuje 
do svých vizuálních děl. Odkazuje na historické 
styly malby a usiluje o přístup založený na humoru. 
Na tomto obrazu se realistické prvky stávají 
stylizovanými přírodními jevy, zredukovanými 
pomocí počítačových programů na základní formy.
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PORTRÉTY 
Portréty vyprávějí rozličné lidské příběhy 
a odrážejí úlohu člověka ve společnosti 
– individualita, hrdina, nebo anonymní 
postava?



Madeleine GERA  
(nar. 1960)
Portrét Alexiho se 
sklenkou (Ritratt ta 
‘Alexi b’tazza)

2001

olej na plátně
89 x 79 cm 
Malta

© SABAM Belgium 2018

Valerio ADAMI  
(nar. 1935)
Postava 
(Personaggio)

1983

akryl na dřevě
74,5 x 56,5 cm
Itálie

„Stát se umělcem je něco docela jiného a nekonečně 
subtilnějšího než osvojit si akademickou malbu.“

Tento portrét vyjadřuje autorčin hluboký zájem 
o školu starých mistrů. Inspirována studiem 
ve Florencii jasně navazuje na portrétní styl 
v naturalistické tradici. Není to možná invenční, 
ale autorka tak poukazuje na prvky, které by ze 
současného umění mohly vymizet: pozorování 
drobných detailů a mistrovská malířská technika.

„Při kresbě přírody, věcí, ,figury‘, se zobrazovaný 
objekt proměňuje a subjektem se stává naše intuice.  
Možná právě to je extází UMĚNÍ.“

Valerio Adami je spojován s italským popartovým 
hnutím. Jeho objekty jsou roztříštěné, plné 
jasných barev, které nic nezobrazují, ploché a 
bez perspektivy, ohraničené černou linkou, čímž 
připomínají vzdálený svět komerčních ilustrací. Tyto 
stylizované a symbolické obrazy vyjadřují autorův 
zájem o politiku a zkoumají naši moderní západní 
společnost. 
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Andrey DANIEL  
(nar. 1952) 
Mořské pobřeží Evropy 
aneb Marco Polo se setkává 
s Erasmem 
(Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

olej na plátně
140 x 140 cm
Bulharsko

© SABAM Belgium 2018

Maria BLOMBÄRG  
(nar. 1945)
Hrdina 
(Hjälte)

1998

koláž z textilií a špendlíků
108 x 77 cm
Švédsko

„Jsme kronikáři doby, a pokud nemůžeme věci 
změnit, dokážeme je alespoň vidět takové, jaké jsou.“

O Erasma a koncepci humanismu, které se jako 
náměty jeho obrazů vyskytují opakovaně, se 
Andrej Daniel zajímá dlouhodobě. „... moje 
realita je plná svědků, pachatelů, žalobců a 
žalovaných – a hlavně, spřízněných osob‘.  Malba, 
která na sebe vrší pravdy, polopravdy, lži, fikce, 
grotesku i apoteózu, kromě toho poskytuje bohatý 
dokumentární materiál.“

„Když pracuji s látkou, barvy jsou už dané.  Dalo by se 
říct, že maluji textilem.“

Maria Blombärgová vytváří výsledný obraz za 
pomoci drobných ústřižků látek, které aplikuje na 
předkreslené plátno jakoby v „pixelovém“ rastru. 
Tato technika automaticky omezuje možnosti 
vizuálního vyjádření a předpokládá abstraktnější, 
naivnější a prostší styl, který připomíná tahy štětce, 
jak je známe od impresionistů. Při pohledu z určité 
vzdálenosti pak naše oko spojuje ústřižky do vzorů 
a tvarů.
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Yannis GAITIS  
(1923–1984)
Přehlídka 
(Η παρέλαση)

1983

olej na dřevě 
(reliéfní malba)
160 x 115 cm
Řecko

Poznávací značkou Yannise Gaitise jsou 
„anthropakia“, nakopírované antropomorfní 
postavy s prázdnými obličeji. Gaitis byl jedním 
z prvních řeckých modernistických malířů 
poválečné éry, který se zprvu zaměřoval na 
surrealismus, kubismus a abstrakci. Později na jeho 
malbách převládly zástupy identických postaviček 
v nejrůznějších variacích. Jejich prostřednictvím se 
vyjadřoval k uniformitě, izolovanosti a sterilitě mas 
žijících v moderních městech. Postrádají jakoukoli 
individualitu, a stávají se tak pouhou součástí 
davu, který v opakujícím se vizuálním vzorci vytváří 
větší celek.
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PTÁCI 
Ptáky si často spojujeme se svobodou. 
Evropský parlament hájí svobodu jako 
základní hodnotu Evropské unie. 



Jörg IMMENDORFF  
(1945–2007)
Jdi k volbám! 
(Wähle!)

1979

kvaš na papíře
28 x 20,5 cm
Německo

© SABAM Belgium 2018

„Otázka, zda může umělec plnit společenskou funkci, 
zůstává nezodpovězena.“

Immendorffovo dílo se vyznačuje společensko-
politickou kritičností, která je často spojena 
s autobiografickými úvahami. V souboru děl ze 
70. let 20. století nazvaném Café Deutschland 
se zabýval rozdělením Německa. Spolupracoval 
s východoněmeckým abstraktním malířem  
A.R. Penckem. Immendorff byl členem německého 
neoexpresionistického hnutí „Neue Wilde“. Jeho 
figurativní styl je často okořeněn symbolismem 
a ironií.

Boris BUĆAN  
(nar. 1947)
Diptych: 1. Zmrzlí ptáci,  
2. Tržnice s holuby 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 
2. Trznica i golubovi)

2013

akryl na plátně
140 x 140 cm každé
Chorvatsko

© SABAM Belgium 2018

„Celý život se snažím vytvářet něco nového a 
dobrého. Vy mi řekněte, jestli je to důležité.“

Bućanovou poznávací značkou jsou návrhy plakátů. 
Jeho velkoformátové „plakátové malby“ s výrazným 
uměleckým akcentem poutají pozornost diváka 
a vnášejí do grafického designu nové koncepty. 
Ve svém ambientním umění vytvářeném pro 
městské prostředí odkazuje na masovou kulturu, 
každodenní život i historické umělecké styly. 
V 90. letech 20. století se přeorientoval na malbu, 
zachoval si však svůj typický grafický rukopis. 
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Margrethe AGGER  
(nar. 1943)
Dvě husy 
(To gæs)

1983

tapiserie
87 x 68 cm
Dánsko

„Tkalci tapiserií mají jiné možnosti než malíři.  
Malujeme přízí.“

Margrethe Aggerová nachází náměty svých prací 
v přírodě. Využívá prvky jako obloha, moře, zvířata, 
rostliny a kameny, které proměňuje v tapiserie. 
Jasné barvy jejích děl buď odkazují na konkrétní 
objekt, nebo jsou použity jako umělecká zkratka 
podporující představivost. Ve své práci se inspiruje 
Mexikem a severskými zeměmi, včetně krajiny 
svého domova.



UMĚLECKÁ 
GRAFIKA 
V umělecké grafice se využívají a aplikují 
různé materiály a techniky, jako např. 
lept, litografie, dřevoryt a sítotisk. 
Nové prvky přinesla do tohoto oboru 
digitalizace.



Péter SZARKA  
(nar. 1964)
Tajná společnost 
(Titkos társaság) 
otisk 2/3 
2007

laserový tisk
100 x 150 cm
Maďarsko

Péter Szarka začínal jako student malířství a člen 
progresivní soudobé umělecké skupiny Újlak, 
která vznikla na postsocialistické maďarské scéně. 
Později se však přeorientoval na digitální tvorbu. 
Za pomoci softwaru pro 3D tisk digitálně upravuje 
fotografie a vytváří tak snové figurativní vize, 
v nichž zachovává malířský úhel pohledu. Laserová 
tiskařská technologie umožňuje vytvářet velice 
jasné a podrobné tisky. Tím, že ve své tvorbě 
sleduje nejnovější technologický vývoj, klade 
otázky ohledně vlivu technického pokroku na naši 
vizuální kulturu.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(nar. 1953)
Zrození světa 
(Maailman synty) 
otisk 7/30

1998

plastoryt
97 x 140 cm
Finsko

„Chci míchat časové linky, narušovat posloupnost a 
vytvářet imaginární prostor.“

Ačkoli základ jejích prací tvoří krajiny, Eeva-Liisa 
Isomaaová překračuje hranice reality a snaží se ve 
svých obrazech zachytit vnitřní stav mysli. Vytváří 
imaginární, rozostřený prostor, který si můžeme 
vykládat jako příměří i nebezpečí. Své rytiny 
do plastu většinou tiskne na lněný papír, který 
sama vyrábí. 
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Dominique SOSOLIC  
(nar. 1950)
Vzpomínky na časy minulé 
(La mémoire du temps)

1981

rytina
70 x 60 cm
Francie

„I malá rytina vás může vyslat na krásnou cestu.“

Dominique Sosolic je vášnivý rytec, který převážně 
pracuje s mědí – materiálem, který v minulosti 
používali významní grafici, jako například Albrecht 
Dürer. Tato technika mu umožňuje dosáhnout 
jemnosti a přesnosti stylu a soustředit se na drobné 
detaily. Vedle prvků surrealismu a poetických 
ilustrací je jeho dílo figurativní, často tajemné, jako 
by se v něm zpomalil čas, tedy právě naopak, než je 
tomu v naší současné společnosti.
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MĚSTSKÉ 
PROSTORY 
Prostor vytvořený člověkem pro člověka 
je místem, kde spolu lidé koexistují. 
Umělecká díla mohou zachycovat 
nejrůznější výjevy ze života ve městě.



Vineta KAULAČA  
(nar. 1971)
Vizuální paměť 
(Visual Memory)

2004

olej na plátně
13 x 10,5 cm každé 
(16 částí)
Lotyšsko

„Mým záměrem je zkoumat vnímání, […] moje 
práce vznikají důkladným studiem fotografických 
zdrojů. Každá fotografie obsahuje informaci o ,tom, 
co bylo‘.“

Vineta Kaulačaová se ve svém díle zabývá 
uvědoměním si reality, které zprostředkovává řadou 
obrazů připomínajících fotografické momentky. 
Jako by to byly vzpomínky na místo spatřené 
v určitém okamžiku, které je ale zaznamenáno 
z různé vzdálenosti a z různých úhlů ve snaze 
zachytit pohyb na více úrovních. Těmito vizuálními 
kombinacemi autorka reflektuje skutečnost 
a konfrontuje nás s vnímáním času a prostoru.  

Jaan ELKEN  
(nar. 1954)
Klepání na nebeskou 
bránu (Knock, knock 
knocking on Heaven’s 
Door)

2007

akryl na plátně
160 x 200 cm
Estonsko

„Malba dnes zaujímá velmi široký prostor a její 
hranice se prolínají s hranicemi jiných médií.“

Jaan Elken sám sebe nazývá „stylovým nomádem“. 
Začínal jako hyperrealista, aby se posléze stal 
jedním z nejuznávanějších estonských abstraktních 
umělců. Díky architektonickému vzdělání jeho 
obrazy často zachycují městská témata, která 
ztvárňuje silnými vrstvami barvy v omezené tónové 
škále a často je doprovází textovými prvky. Toto dílo 
je součástí souboru věnovaného autobiografickým 
zkušenostem s populární hudbou. Je nazváno 
podle písně Boba Dylana a soundtracku k filmu Pat 
Garrett a Billy Kid z roku 1973. 
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Antoni CLAVÉ  
(1913–2005)
New York II 

1989

kombinovaná technika
162 x 130 cm 
Španělsko

© SABAM Belgium 2018

„Jsme utkáni z přediva snů.“

Od barokního, zdobného stylu přešel Antoni 
Clavé k minimalismu a později ke zcela abstraktní 
estetice. Pracoval jako malíř, grafik, sochař 
a ilustrátor dětských knih a proslul také jako 
jevištní a kostýmní výtvarník. Experimentováním 
s nejrůznějšími materiály zkoumal možnosti 
koláže a inspiroval se přitom umělci, jako byl 
Pablo Picasso. New York II je součástí souboru 
věnovaného životu ve městě, v němž vycházel ze 
svých návštěv metropole v letech 1972 a 1989.
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