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TAK TEĎ TU
Komplementární svět Dalibora Chatrného
Jiří Zahrádka, Dana Chatrná (eds.)

Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin 
mimořádně významného a originálního výtvarného 
umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik 
nových pohledů na jeho tvorbu. Především jsou zde 
poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, 
v nichž vnímavý čtenář může vysledovat východiska 
a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. 
Celá kniha, obsahující téměř dva tisíce reprodukcí, je 
komponována jako příběh, který odkrývá podstatu 
Chatrného tvorby. Výběr z celoživotního díla je čle-
něn do dvaadvaceti tematických oddílů, které pomá-
hají pochopit i pocitově vnímat různé typy výtvarného 
vyjádření, uvažování i osobního autorského experi-
mentování. Velmi cenná je také skutečnost, že vedle 
reprodukcí obrazů, kreseb, grafik i prostorových 
objektů zde čtenář najde i textové záznamy a kreseb-
né studie či poznámky, které tvorbě výsledného díla 
předcházely. V tomto aspektu je kniha koncipována 
novátorsky a umožňuje sledovat „v přímém přenosu“ 
celý proces umělcovy tvorby.

Doprovodnou teoretickou studii k umělcově tvorbě 
napsal historik umění a kurátor PhDr. Jiří Machalický, 
jehož text navazuje na tematické členění oddílů v obrazové části knihy, kterou uspořádal PhDr. Jiří Za-
hrádka, PhD (Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum) společně s umělcovou dcerou Danou 
Chatrnou. Důležitou součástí publikace je DVD se záznamy tzv. optickoakustických skladeb – autorských 
experimentálních filmů vycházejících z umělcových kreseb, objektů a grafik.

Významná osobnost českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století je tak představena kom-
plexním a přitom originálním a objevným způsobem. Kniha přináší cenný uměnovědný materiál, který 
uvítají teoretikové umění jako významný informační zdroj, ale především tohoto zajímavého a osobitého 
umělce veřejnosti přehlednou a poutavou formou přibližuje, takže bude jistě patřit do knihoven umělec-
kých škol, galerií a v neposlední řadě milovníků a sběratelů umění.

Hmotné a duchovní mi splývají v celek a jedno obsahuje druhé. 
Tvořím v okamžiku uvolnění fyzických a psychických sil. 
Osvobozuji se akcí, která v sobě nese sílu a přirozenost přírodního dění bez jakéhokoli symbolismu, 
bez potřeby dalšího pojmenování. 

 – Dalibor Chatrný



O AUTOROVI

DALIBOR CHATRNÝ (1925–2012) byl umělec evropského 
formátu, konceptuální autor, grafik, malíř a pedagog, 
jehož celoživotní tvorba je spjatá s Brnem. Vstupoval 
na výtvarnou scénu v polovině minulého století jako 
excelentní grafik, od šedesátých let rozvíjel svou osobitou 
cestu ke konstruktivnímu a konceptuálnímu projevu. 
Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
(1949; Cyril Bouda, Martin Salcman, František 
Kovárna) a na Akademii výtvarných umění v Praze 
(1953; Vladimír Sychra, Vladimír Silovský). Působil jako 
pedagog na Střední škole uměleckých řemesel v Brně 
(1963–1986), na Akademii výtvarných umění v Praze 
(1990–1992), v ateliéru konceptuálních tendencí na 
Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (1992–1993) a 
na katedře scénografie Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně (1992–1994). 
Stal se laureátem mnoha významných ocenění, mimo jiné 
obdržel Cenu Antonína Procházky (1960), Cenu Vladimíra 
Boudníka (1997), Cenu Michala Ranného za mimořádný 
přínos pro české výtvarné umění (2000), Cenu města Brna 
za celoživotní dílo (2006), Cenu ministra kultury ČR za 
přínos v oblasti výtvarného umění (2007). 
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách všech českých a 
několika zahraničních galerií a muzeí umění a v mnoha 
soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Rád bych pojmenoval pradávnou zkušenost tvorby. Její zdroje čerpají z energie s intenzitou připomínají-
cí trochu tu jadernou. Jsou nabíjeny vyhraněnou komplementárností pólů. Několika mně blízkými postu-
py pohybuji se mezi oběma, uvnitř vibrujících sil, ty vydávají trvalé svědectví kódu jinak skrytého. Toho, 
který zprostředkovává duchovní záření. 
 

Jestliže je bezděčným důsledkem jakási krása, nebyla mým cílem. 
Neliší se vlastně od té dekorativní krásy, kterou tvoří příroda ve svých mnohotvárných dynamických pro-
cesech, aniž to bylo jejím záměrem. 

– Dalibor Chatrný
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