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vážení přátelé,
na \ýborové schůzi Společnosti Frantíška BíLka dne 13.2.200] jse převzal

funkci .je.jího předsedy, neboť pan Přibys1av Sjmice za zdrávotních důvodů
odstoupi]' věiím však' že i nadá1e nám bude nápomocen, neboť to by] on, kdo
v Í. ] 990 inicjoval založení společnosti a po celá léta stál při všech důleáých
akcích'

Jak tedy ďíl pokačo\'at včimosti společnostj? Plně si uvědomuj', že
soubomá tistava dila FÍaniiška Bílk3 v Jízdámě Prážského hťadrr, pořádaná
GHMP před dvěma 1ety, vydání obsáI é monografie' bilkovské syÍlpozium
připravené Kuitumí ladou CCSH, \Yďání sbomíku a kata]ogu děL l.rantiška
Bílka v objekech círh€, io všec}rno byly akce, které rnyslim. zvelké části
splati]y dluh, kteťý jsme \'iči Bí1kovi něli. Jeho dí]o tak veš]o do podvědomi
nmoha cidivých lidí' hl€dajlcích cegtu k vyšším úrovnínr duchovního živora-
Pťávě dílo Bilkovo je jedním ztěch' kclé napomáhá na této cestě
zdůťazňovánirn skyq'ch krás a hodnot vnitiniln čIověka.

Společnost FrantiŠka Bílka se n1ůže váledem k malému počtu členů' a iim
i on€zenýn finančním prostřed]$1m podil€t ien nr.ío na podobných akcich'
Přesto vše' co by1o \Ykonáno' ať io bylo iniciováni nenších Ús1av (v ceské
spořitelně, v galedi Hollar, v Táboře), večeÍy Lyry Pmgensis' výlety za
Bí]koýimi díly do chýnova a jinaÍn' přogam na Mezinfuodním knižTím
velebtu' vše bylo činěno s nejlepší \uli a snahou připomínat Bílka ne.jširší
veřejnosti- 

^ 
v tomto tr€ndu bychoín i .ádi pok]ačova1i. obracjme se tedy na

Vás, členy naši společnosti' s pťosbou o z\.ýšení akŤivit při hledání rnožIostl
propagace Bílkova dila st€jně jako pii ziskávání dalšich zájenců o duchowi
svět Wbec, přib1iŽovaný pos!řednictvín liťerámího p|ojel'u či \rytvamého

PŤesioŽe l.Iarltišek Bíl€k neněl příÍné následovníky a žíky (duchovni cesly
jsoupovětšinou si]ně individuálni)' nestií ani ve své době osmocen. Á 10 ngjen
ve zĎámých vzlazích k Juliu ZeyeÍovi, Zd€nce Braunercvé' přcdevším otokaru
Bre7irovi ida|:,m JaLJbu Demlo\ i '  rodjrě I lor iá r i  aj '

Také ostabí nladší ilust.átoři Březinova dila' např' Jarr Konůpek,
[rántišek Kob1iha. Josef vácha]' byli osobnoslrn pohybujícím se po
spříněných cestách. By]i to oni. členové sdruŽeni swsum, kt€ří zhlíželi
k Bílkovi jako ke svému MistÍovi. všicbni byli nejen zvelké části spojeni
vyzď.ováním Btezinova dila a působenim jeho osobnosti i d]olrno po uzavřeni
sarnotného jeho litelámiho dila' všichni byli pies všecbny rozdíly na slqjné cestě
iako Bílelq na ceýě k Nejv-Ýšši Pravdě' 1emované tou nejupřninější snahou o j€j'
zkrášieni díky vlastnímu uměleckému proje\u. Jejich so.hy' obrazy' grafika'
ilusbace jsou skutečnými poklady, L1eré by měl každý z nás plo Sebe objevovat
a čerpat Z nich jejich ducbo\.ní si]u'



Jednou z našioh pos1ednich akivit byla opět účast spo]ečnosti Flálltíška
Bí1ka rla letošním Mezinárodním |Ťižnín veletihu na Výstavišti TŤa}a. Bí1kovo
dí1o jsme připomně1i v kÍálkén ploglaÍlu dne 24'4' přednáškou dŤ. Malie
Haliřové.

V naší čínnosti bychom !ádi pokačovali př€dn.áškmi' rnalými \"ýstavfuni,
vý]ety i uŽši spoluprací se spřízněnými společnostni á spo]ky stejně jako se
.o!,časnými yjŤvamůq. heri maji bIiÁo k ducho!nímu um.1i'

Na jďo 2004 připra\ujeme společně se spotečností otokara Břeány
autobusový zájezd pÓ stopá.h Bílka a Břeány.

Aleš Neveěeřal

TECHNIKÁ sLEPoTlsKU v GRAFICKIíM DÍLE FRANTIšKÁ
BlLKÁ

MgT' LubomíI Netuši]

RoŽsá.blé díIo Franťiška BílLa zahmuje i počehý souboř gaficl.ých listů'
V nich vyr'!živá nejčáslěji t€c|niku dřevo4tu a litograíi€' Jsou ro t€cbniky
Bílkov; nejb]iŽší rrŽ svou materiálovou podstatou a navíc techniky, keré
mohl dobře použít v knižní ilustraci. zachovalo s€ však někoIik ]istu zhoto.
vených 1néně ob\Tklou technikou reliéfního tisk! vpapíře - slepotisku.
Protože ko1em této techniky existuje v ii|eratuře řadá nuohdy osobitých
intelpreÉcí a v důsiedl'-u toho i nesFávně užívaných pojmů a zmateného
názvosloví' pokusme se nah]édnour do rcclrno]ogi€ vzniku tiskoÚch desek a
grafickýcb listů, při kte|é ba a není výrazoÚm plostředkem a grafiku tvoří
nízký feliéf papilové bmoty vaiklý \'tlač€nim kartonu do h1oubky tiskové

JJn Baleka \e v)kládovén" sIovniku \JNaIného umén|.r cbaÍďler i ,u-e
reliéfní tisk v g'afice jako 

''..-plasticbý 
tisk za současného použití matřic€ a

patrice; patric€ \alačuje za v€lkého dal(u papít p1átno a kuži apod. do matn-
ce.'' Druhem Íoliéfdho 1iskuje slepotisk, pii něm' není používáno baÍvy'....

Reliéfuí tisk ovšem vznilá i bez užití patrice' způsobů zhotovování forem
i způsobů tisku je celá řada, rovněž tak názvů' !žívanýoh plo tento druh tech-
niky' Reliéfní tisk v papíŤu' kteÚ ve světové liteřatuře figuruje pod celou
řadou názn!: něúecky R€liefdruck, PÍágerdfl]ck, anelicky paper relief.
Uninked EÚbossing' cast.paper pfiIt' Dimensional print' neILí tecbnikou
novou. Užíval s€ už pied tisíoi lety na DáIném lÍchodě (Čina, Japonsko)'
V Evropě se jeho principu využjÝalo při izv- oplatkové peěetí, kdy listina



byla V nísiě pii1oŽení pečeti pokýa těstem, přes něž byl přeložen kousek
papíŤu ob\,ykle čtveroového ivaru položetrého nakoso a na něj byto přitlačeno
pečetiďo bez užiti pečebího vosf,:u' Principu slepolisku se qužívalo při ta'
\Uche peče' i  kere\ 1. l inneŤ ŤaLer:a]u piervol} dždoxY' '|olet] ' '
Re]iéfui tisk ic lěsně spojen j s knižni vazbou, která slepotisku ostahě užíva]a
j v piedchozích sto]etích'

Větší řozšíření ťeliéfuího íisku ve volné grafice počíná až od pře]omu deva.
tenáctého a &?cátého stol€tí' v€ vohé grafice se sl€potisk objoÝuje ja1.o tzv'
přílohová grafika' vkládaná do uměieclcých časopisů nebo jako spo1ková
prémiová graíila. spo]ek \.ýtvamých u''nělců \-{íncs \ydává roku 190] j,lo
spo1kovot prélnii za lok 1902 rriplych re1iéfnich tisků na papíře od
slanislava suchaťdy nazvaný .,Modiiiba za vlast'..' o rok později (190a) nabizcjí
Volné slněry oliginá]ní gafickorr pří1ohu, reliéf v papj ''vápenné 

peci.' od
Ladis]ava Šalolma'

v grafickem díle lr'ntišká Bi1ka nacházíne rři s1epotisky lTdaé roku 1905 jako
součást sešilí ',Kapličká 

světic.': BďboŤo' Evo, Maria'

Jaké však byly formy, ze kterých byly tjštěny tyio slepotisky:
]ednoznačně je třeba odmítlout názol, který se objev11 v odbornén tis]ru .'

že š1o o dřevěné, dnes nezvěstřlé fomy, do kreých byly papíry vtlačovány.
Důkazem plo tvrzení, ž€ matedál pťo fomy byi jiný,.je dobový ifferát na odběI
sešitů ''Kaplička svělic.,, kde se hovoří o galvanech, a svědectvi Miloše D'
Zelonky, oťganizátora Bílkovy putovní \.ýstalT po českém venkově' kde se
v doprovodnélrr katalogu opět uvádí' že jde též o ga1vana' Nejpádnějším
dukazen' odhalujícim t€chnologii tisku Bi]koÝých slepotisl.i' jsou však san]y
|ormy, ktelé se dochovaly a nacház€jí se ve sbírce Galede h] ' m. PÍahy.

co se však skďvá za názvem galvano? Niev je zkatkou původ'ího s1ova
gat\'anot}T1e' to jest zhotovování riskoÚch desek pomocí tzv'
gatvaloplastiky. GalvanoplastiLg, ]derá byla v},nalezena už ve ]0' let€ch
devatenáctého sto]etí.r, se iako technika reprodukční grafiky prak|ickf
ťozšíňla aŽ ve dÍuhé polovině devatenáctého stolelí, kd€ nahrazovala
dřevoryaové štočlry taIn, kde by docházelo k j€jich opotřebení nebo lničení,
tedy při vysokých nák}adech tiskovin. v€]ice sEučně a zjednodušeně lze
postup vÍoby ga]vana popsať nás]€do1'ně: Reliéf je získáván srážením
čistého kovll (mědí) působenín elekřického proudu na negativní voskové
formě (dnes se užívá i jiných lnateriálů, např. LůopŤenu) potiené luho\.ým
práškem a zavěšené v roztoku so1í tohoto ko!1t. Když j€ usazenina mědi
dostal€čně silDá' obqkle ne více než jeden mjlimeb:, odloupne se od fomy,
pocínuje s€ a pÍo zpeněni s€ vyl.je 1iteřinou, což je s|itina 5-6rÁ c|nn' 25'29%
antimonu a 65-70% olova.

Galvanoplasti|a nebyla qužívána jen plo nabÍazení ď€vorytol"ých fořem
odolnějšim .rateriálem . kov€m' s13]a se tech.ikou uživanou v sochďství



a v růZných oboÍech užitého uměni. Úplatni1a se zejnéna pň \"ýrobě forem pro
tisk rizných alcidenčních tiskovjn a zdobených obatů z niclž nejmáměj ší j sou
asi zdobená vika bonboniér'

Gá]vanoplastikou !e zhotovovďy formy pro tisk z Úšky i z hloubky' K fo1mán1
plo lisk z hloubky patří j Bilko\'y íolmy pro tisk rcliéfu v papíru-

Bílek ohápai reliéfoí tisky v papíru jako pÍícj sochďskou a n]toliv gŤafickou'
svědčí o tom jejich viazeni n€zi reliéIy do seaEjnu v katalogu již aníněné
p!ťovni Ústa.ly po českém ven}ově' FÍantišek Bí1ek !ývoři] několik praci také
starou t€clnrjkou papier-maché' Užilji nikolj plo voinou grafiku' a]e pro papíťové
knihi vazby' keře provedl!Ťažský kni!ď Anťonin Jelínek' Jsou to lúihy: ',stavíksv' BonaventuIy,, (r'yd' Jakub DeÍ 1916)' .,J' V. sládek a lumírovská doba české
litelatuly'od Emanu€ia Cha1upného (lyd. F. Boťo\'ý 1916)' Teclmikoupapj€r-
naché j sou zhotov€ny i desly alba 

',Křížová 
cesta'' (\Yd. Uinělecké snahy 19 14).

Ta|o teclrnika (it' ca]tapasta) pacuje S papílovou hmotou' tj' s papírem
rozrnělněnýrn ve vodě' Kouslc/ papírové ]€penky jsou pojeny klihem; jako
poj iva lze použít i sádru, hlínu nebo pťyslryřici- I technika papier.nraohé byla
aránrá ve východní Asii (Japonslo' Tbajsko). kde tako\.ým způsobem byly
q.ťvái€ny sochy a masky. v EviJpě tento způsob sioužii oďévání leliéfi také, al€
před€vším by]a tato tecřmiké pomocným nat€riálen při kašíovlání deko|ací
v divadelní pÍa]d. BíIkoD, papírové Teliéftí vazby jsou v české kniž í Fodukci
počátku dva.átého sioletí ojedinělé $"ým pojetín' jsou však zároveň doktadem
Bílkovy schopnosti podrobit jakýkoliv materiál svému stylu, a to bez ohledu na
f,ukčnos! jak si toho povšjnda i dobová kitika" (}ápíŤová vazba s }ysokým
reliéfem se $adno poškodi, a n€sphuje tedy požadavek na 1mižní vázbu k]adený -
íwal ivoý). odpovědí na otázku, zjakého Írateliálu byly pořízeny fbm1y' do
keťých byla papírová hmota \Í,lačov.íná. j3ou dvě dochova# kovové natrice ke
,'s]avikovi sv. Bonavent!Ťy.,' ktelé 3e nscll{z€jí ve sbírce GaleIie hl' m' Prahy.
Jedna z foleln je z litiny a rn.' osiiejší oepe odliý) r€liéf' Zdá se, že plávě této
lormy by]o užito na pořízeni papííové reliéfuí vazbý D'uhá foma je hliníková
a nrri neosťou modeiaci po\Ťchu'

slepotisk jako tecbnika přoděla] během sveho \'ývoje řadu p|oměn. Historie
slepotísl:u jako techniky vo]né grafiky v€ dva.átém století je n€soustawá' Má
své lŤcholy i období neájnu tvfutů' Ve dvaoá!ých až padesátých let€ch znizel
s]epotjsk ze scény a zustal spjat pouze s hižní vqzbou' V šedesíých letecb se
.e éfuí tisk objevil opět, ovš€rn v poaněněné podobě. souviselo to s rozvojem
tzv. mďeliáio\"ých tisko období infolmeiu' slo o gafiky' tjštěné poshrpy tisku
z.!"Íšky i hloubky. Hlubotisková iorna úíva'á pŤo tisk slepotisL.u se \,lŤáběia
ponejvíce dvojím Způsoben: Při prvninr zpusobu byla koýová deska leptá$a
kyselinou do alačné Noubly' Při n.ís]edném iisku bez použítí barvy s€ pod
velkým tlakem v h]uboriskovém lisu silný papír d€formoval a.!x'tvář€l čisĎý
rciiéf' Jedny z nejn4nějšich tal1o zhotovených leptu jsou Ieliéfuí tisky Lucia
Foniany a dalšich italských autorů (wattera Valentjniho a Gorgia



Bompadreho). Drulrý způsob přípra\,y desek nespočíval v odebíraní ko\,u ieho
odleptáuánim' al€ postupným na ášenim matď1álú jako 1átek' kártonů,
ďevěných dýh a unělohnotných desek na povrcb tiskové fomy. Pro konečné
spojení těchlo materiálů byl užívan nejvíce niiroce]u]osový lak' Ten se osvědči1
při fixaci růaorodých rnateriaů víc€ n€ž ruzná lŤidla. Do laku se v puběhu
schnutí mohly přid,íýa! i da1ší mareliály jako písek, kovové pilíny, dÍáfy' Tisk
se prováděl buď bez použití baílT (ako slepotisk) nebo byla barva \Ťírána do
pohtrrbenin tiskové dcsky' Pro takové risky je užíváJro náz\'t strulduná]ni
glafika' někdy tak trochu nicneříkajícího názvu kombinovaná t€c}nika'
v piipadě zpncování desky údely kladiva a lf,sekáván' ost|ýni př€dměry se
užívá náz\u aktl\'ní gafika. Tento pojen je v našem plostiedi spojován
s osobnosti \'ladimíÍa Boudnlka'

v současné době ]ze na u1ďl€cké scéně u Íl.ás i ve světě pozorovat vzrůstající
aktivitu ýjlva|ttiku v oblastj autorské knjhy a autorského ručního papíru ajejich
čjnnost je někdy spojena i s experimenry v technice slepotisku' slepotjsk€m
rvořený rc]iéfstoji však v zájnu altoíů až na dnrhém místě, jejich pozomosije
zaměieÍa spíše na barevnost papfuové hmoty a na její struktuÍu'

Rrid bych se znínil o ťeliéfech v papíru' které \T.tnáří sochař olb|am Zoubek a
které jsou obecně nazývány slepotislT' T).to altefaky' i kdý jsou tištěny bez
použití ba y, nejsou praÚmi s]epotisky' GmfiIry na4Ívané slepolisl] se
tisknou z fol€m jen k lomu účelu áotovených' U Zoubkových re1iéfů
v papíru jde o kaltáčové otisky, vznik]é rim způsoben' ž€ navlhčený pevnější
papfu je přlložen na kovoÚ re]iéf a pouepáváním kaťtáčem je tvarcván. Tímto
způsobem získávlime otísk lnéně ost.ý a zřetelný, než je rc1iéf sám' Kovo\:Í
reliéf' Ideťý zde vlastně supluje tiskovou fonnu, je snímín většinou do bílého
papíru' Někdy lo autor dodatečně dopIňuje bďevnými pigmenty nebo
zlacením. nikol; ovšem po celé p]oše' ,,]e jcn v určiiých partiícb. Je to však
posrup značně deljkábí a s Ús]edkem prob]enatičtějšífu, než dost.áváme pŤi
otisLu bez užjtí barvy' To dobře věděl už FÍanťišek Bí]ek, ktelý nechlě1 šjL
čistou monochmmii bílého pápiŤovóho leliéfu ani s\Ým podpis€m|

ZávěIem je třeba se anínit ještě o jedné rechice, jen vzďí1eně příbuzné sle-
poiisku. Je jí lzv' peÍíolace' Tuto t€chniku b€ze zb]'tku \'yužila ve své pláci
ěeská 8rafička Alena KučeÍová, která ji poča]a užívat v šedesáých ]et€ch'
Tec}rika spočívá v pťoděťavění úskové desky séŤií otvorů. Áutorka placovala
nejprve se zinkenl' později tento měkry kov zaměniia za pocinovaný plecb
kte{ byl původně ulčen na yýŤobu konzerv' protože svou pevností dovo1ova1
uchovat p1asticitu re1iéfu při tisku' Barva, lderou ltirala do plastického
obvodu otvorů, da.la vpiknoui zářicí bělosťi bodů, k1elé se, řazeny za scbou,
podobaji šňu|im perel'

Přo současné umění je příaačná ňeustáIá prcměnlivost ýýÍazoýých prostředků
a forem' to jest siťuace, kdy vše je' zdá se, dovoleno. Umělci se inspitljí



no!'m| t},nl;e/). l € cbno]og'em a naler iá]y'  reDIo rÍ.1d./ama'r lena\ame ra
po|i gŤdí.Ly. pov'ovane donedand 7 jďes. 5eLndČl oíi 7a erk'a\ L l .Jd|!e
odolávající foÍmálním výbojůn' Ale j graíika prochází v pos]edních letech
bouilivýn vývojem' pro kierý je typické níseni tecbdk a posun mimo její
výsostné území . dvourozměaý svět potištěnélro |istu papíru' Posun v;je
sněre'n k Ieliéfu nebo příno k obie1.1u či instalaci'
Touto cestou \Tkočila už před sto lety trochu výlučná teobnika re]iéfniho tisku
v papjru' Její !"ýznam dokízali u nás ocenil často právě ťi ulrěici, kteři tvoři]i
a ťvořÍ v oblasti sochďsiví. J€dnim z nioh byl j FŤantišek Bílek'

Poznámkv:
.' 

.tan gateka: Výťv,né uněni, \"ýk]adový ďovník, Acadenia Plaha 1997,
st.306.

', Dgvid Cha]oupka: Re1iéfoí tisky v papíÍrr, starožitnostj a užité uměni č' 9,
záňí 199,7, sÍ'9.,] 
Gďvanoplastiku vpalez1 roku ] 834 Muťay, řoku 1837 j j zdokonalil JJ.kobi.

Člónek by| se ýokkih au|ord přNaÍ ze sbÓlníIa ' Žiýat d dí]o F/úííška Bí1k4,,
absahujícího příspěýky ze ýej^ojnennéha 

'ynpazia 
ka"ahého 22' 23'1]'2aaa a

při?r@efuho Kul|Wní řadou Ciřkýe éeskasloýehské h||xí|sw ý rámci P/ojelfu ,'P|'dha
2a0a . eýrc?ské něýo kdhury,,

vložená pií1oha (pro čieny spoiečnoýi)j
l' Evo ry sýaté žebrc (1905)

z cyk]u Kaplička světic
s]epotisk, papíI 148 x 161lníl

2. Baúorc' lys ze seste| ..' (1905)
z cyk]u Kaplička světic
slepotisk, papír 151 x t61 mm

3 ' 
^/Íafía! 

Teboll dÍ;nd naýá A?e1) sfulci člaýěka (1905)
z cyklu Kaplička světic
slepolisk, papfi 187 x 102 nrm

|otogafiel Luděk Vojtěcho1.ský



F.anlišek Bí|ek v Kodani

Hana Lanová

Význannou součástí víoe než sedmi s€t akcí s€ sta]a fýs|ava secese ve stř€dní
Evropě' jejiž koncepce spojila ve Úslavních ÉostoÍách renovoýanébo
Uměleckého spolku (t<Unstfoleningen) v sarném centru Kodaně pět
středoevropských měst - Bratíslavu' Budapešt,, Krakov, Plahu a vídeň' o pozol.
nosti' tterou si l"ýstava získala' svědčí i fakt, že ji 29. března v české části
evozice oficiálně zaháj i1 ďínsbl konnní princ FredeŤik'

vě|šina áčast'ěných měst zvoli]a již známá a osvědč€'t.í témata. vídeňsk{
kolekce zalrmuia kromě k|eseb cusiava Klimta, jednoho z největších umělců
elŤopské s€cese vůbec' pláce a.chitekta Josefa Hof&nanna, vůdčí osobnosti
wierler werkstárt€, a by1a dop1něna souboťem plakátů. Krakovsk{ e}Toáce
byla zaměiÉna na pozorubodné dilo stanislawa vyspiarrského, Budapešf
lYstáviia Jószefa Rip1l.Rónaie, Jánosze vaszaÍyho aj ', Bntis1ava drobnou p]astiku
a onginíní aťchi\'ni fotografie spolu s aTchitel1onick'jm]modely.

PIŽžská secese není tentokáte zastoup€ná, jak bývá íad;čně zu,ken, tvolbou
Alfonse Mu.hy i když je na výsťavě přece jen na přání ďánských pořadatelů
pítomen grafickýn cyklm o!ěenláš (1899) z Úajetku GHMP' Kunátorky calerie
lr]a\'rlí]ro něstá Praly Made Hálířová a Hana Laxvová' ldelé kodáňskou expozici
připnvily, se rczhod\' pÍezentovat naše hlamí město tvorbou sochaře' ďchitekta,
keslíře a grafika FÍantiška Bíllra (1872 . 1941), v za}raničí Éňěř nezllímého
představitel€ e\Tresí\,!ího pojeťí českoho secesního s}Ťbolismu. Výs1avanazvaná
na Bi\ek ý Přaze a její tůrce je s\"ýn způsobeÍn ÚiÍr€čná; stavá sc |otiž pfwí
samostďnou expozicí Bí1kova dita v zabmničí po autorově slrllti' pomineme'li
přezentac€ dílčí, zastoupe1ré v řimci některých uměl€ckobistonckých 1"ýsiav
(napi- Minulá budoucnost, Plaha 1994)' Na architelšonickém řešení této
)přemiéry( spolupÉc.val Emil Za\'?dil.

Koncepce sťedoevrcpské secese' ]imitující časo!"ý nímeo' umožnila
sox]t}ed;t se na nejvýznarnnější období tvorby FrantiŠka Bílka, v němž vznil.1a
di]a zásad]ího výaMmu. P].ávě v nich Bí]ek zformuloval základni idcové principy
ve smys]u mystického ztotožnění s Kristen! i pob]ematiku \ýtvámé foÍny jako
ta}ové. Ko]ekce plastili kreseb, erafici.ých listu a váz z rozmezí let 1892 aŽ
1910 spolu s ukázkami Bí]kem na\Ťženého nábýku, sestavená \.ýfuadně
z majetl(tr Gal€rie 1r1' města hally, byla v kodďské expozici včleněna do
iluzivního plostoru iÚ€Iiéru pražské Bílko\ry vily' v}tvoieného citliÚm q,-
!židm fotogťafii archi|eldonicl.ých prvků v reálném úěřítku. výsiavu dophily
v€lkofonnátové fotogrďre int€riéru i exie.ieru Bílkou/ vi1y a soLrbor
or;gjnálúch snim|:u od J. stence z loku 1922'

Rxpo^ae Yila Bíkk a její.v?'/ca včetně působivé, insiaiac€ děl doložila
kodaňskému publiku mimoi',dnou invenci tohoto náboženského nlyslitele



a ki€sťanského mystika, jebož tvorba je v pražskérn kontExťu ojedinělým odgi.
nálnín pokusem \']'tvořn jednotné, celist\'é umělecké dí1o. Má piedpok]ady
nejen podpoiit širší povědomí o Bí]kově 1ýznanu v kontextu poěátklr českého
modeťniho umění. a]e přispět i k jeho začlenění na nezjnáÍodní uměleckou

Č]ánek byl převzat z páteční přílohy HNpodiaských norÁ ze .\4 
'6 '1996'

Z dopis[ Bílkova s}na Františka z Uřuguaje r. 1 973;

.'' Až příště napíši' nebude io o Znánkích, ale o chýíově a 
^lášťě 

o naši
milovalré cha]oupce.

Z |ologrJf i l  od A|e.rk) aán ro^řen ' .n. iI  b|uookó .es.]. '  Ze zboř: l .
nejto není žádná škoda pÍo chýnov' HoIší by bylo' kdyby byli zťušili kašnu na
předměstí- M|'m v ťva1é pamětj řadu Íakoushých kanónů, jež stály v řadě pod
špýcharem na panském po]i za oísďských manévru před I' světovort válkou' Mě
zajimá zv]ášt,, co se stalo s 

''Dolejšin 
mlýl€m.. a s cestou vedoucí nad nahonem

k němu- Plo násje v potoce a v cesG, vedoucíke sp]avu hjsto.ické místo, kolem
něhož jsme nikdy (ať v době děirství, či v době dospělosti) nešli bez citového
vzlušení'

TalTr lotiž nůj zvěčnělý ratínek * jako ch1apec mezi kajícími si
předměstskými děfui 1ýálrl z potoka ma]ou tonoucí holčičku a dov€dl jj
domů' vděčná matka dírěte mu dala radostně nečekanou odměnu: z]atník' -
Rodíče q.nkovi peníz nechali a on si za svoji první životní odměnu koupil
nějaké svaté obrázky a připla\Y ke kes]eni (papir' tužka a ostztní).

Jeho krcsby vzbudity obdiv nejen u Íodičů, učitele, ale i u p' děkaff
Havrdy- Ta celá okolnost zněnila původoí úmys} Iodičů' aby byl ze syna
FÍántiška' až dospěje mlynář. BylB mu věnována v&ší poŽomost a tak se
dostalna $ůmasium do Tábora' později na pEžskou Akademii a dá] ' ' '

s}mpozium ',otokal Březjna 2003.. se konalo v Jaroměřicích nsd RokyLnou ve
dnech 17' až 18'10.2003' Zorganizovala jej jiz podtuhé společnÓst otokam
Březiny. ve dvaceti pňspčvcích se sn.žili přednášející osÝětlit osobnost a dílo
básrríka dnešnínu čtenáii, stejně jako zduraznit jeho piinos a irrspiraci prc
hudbu, výamé umění či obecně pro duchovní cesiy hledajících. Pro úěastníky



by] též připaven kÉsný konceÍ ckímového sbo s recitácí JiřIho Dušll(a
v kostelě sv' Marké!,. v dohledné době má bÍ \Td.ín sbomík všech piednášek,
který přines€ napl' nové poznatky o zdraYotním sta.lu a okolnostcch
předčasného básníkoÝa Úmlti, zprávu o připravova.ném .!ryd.{ní kompletni
Březinovy korespondence i několik osobních vyaání. Bude aníněn též vztah
Březina - Bílek i ostatní i1ustrátoři básnlkova dila. or8mizátorum sympozia lz€
j€n vzdát v€1ké díry.

Aieš Nevečeřal

16' l€dna 2003 oslavi] devadesáté narozeniny člen naší spo]ečnosti . p'í Ing.
Zdeněk Budinka. Ve svém životě . bohatém na události . zasiaval nrnoho
!]Znamn}ch |fukci: /3 \ sechíy jme 1Uj me: ;nspekor Damá&o\é péče \ U.l3!J
strít í pmútkové péče a oclmny přírody a specialista na ochrarN památek a
zácbŤanu přírodních krás na Ministerstw kultury a školství. Proj€tdoval nebo se
podíle] na záchaně mnoha kultumích památek' např' orlíka Zvíkova, JiÍískova
rcdného don*Ll v rLonově, zámt.u vKolodějích, zámku veiké Losiny,
Pražského kadu (Belvedel, z1aL4 ulička' spaně1ský sá1), Jízóámy Plažského
hradu a letohrádku Hvězda' řetězoýého mosfu v Podolsh a jeho přeoesení do
stádlce'

Jeho poslednín pracovištěm byla správa pŤo dopÍaw Mv Čs& za což byl
Y dubnu loko 2002 ooeněn diplonen od ministra dopra.\'y a spojů.

Kvýznannému žiÝot'inu ýýřoěí blahopřei€m€!

A ještě piáJ slov j€ho bi./alého Žíka, také našeho č]€na:

Iíg. ZdeÍěk Budinka je neapomenute]ný člen pedagogického sboru vUT,
fuL.ulty stavební. Jeho jméno je spojeno s lyřešenim mIoha náŤočnýoh
poblémů, nových i restaurovaných dřevěných konstrutcí' Byl jsen jeho
vděčným posluchačem na fal.ultě. Je]ro odbomó znalosti a fýsledky v pmxi
poutďy n|is posluchače' A vždy k přednáškám přiď'vál dávku dobÉho'
sdíleného hulroru' Děkuji.

lng. Jan Gotí'ald



V pnlběhu října přoběhla zajílnal'á výstava
v galerii Kařolinum s názyem Česká bíble
ý ptůběhu sťaletí' obsahova]a 2J nově gaficky
zpřacovaných pane]ů s piehl€dem historického
ýývoje českých přek]adů Bib]e a ve l4
\'itráŽnich slolech exponáty - ukázky Biblí
rukopisných' tištěných a na mu]tinediálnícb
digitáIoich nosičích' Výstava byla doplněná
obrázy současných umě]ců'

Jedná se o Ústa\'u putovní, jejín současným
zaslavenm Je město Kopřivnice' bude

následovat Nový Jičín' Příbram" c€ská Lipa. Pokud byste měli moŽnosi a zájeltl
instalovat iuto €xpozici ve vašem městě, napjšre na njže uved€nou adresu'

součas.ě sdělujeme' Že původni panelová část výstavy zpraco\aná ve
spo]IEáci s Arcib;skupshÍ sňŤnázicn' kde je nyni umístěna, bude slouŽir
vŠem školám' Bude pro ně \ThTazeno každé ponděli, prohlídka bude dop1něna
odbomou přednáškou'

Pro nrb ško]ní €xpozjci sháníme Bible v rua1ém vydání' Pokud byste někdo
mohl některe věnovat nebo zapůjčit' věi1€' že budou sloužit dobré věci' Podpoří
Lnío!Ťnaci o ašem k]ritumin a duchovnín dědicivi, vzdělanosti a národní
kdosti.
S imoha diky za poiadarele

Ale11a M' Kubíčková
a.kubickova@lq!rylz' teleÍbn 606 408 333 nebo 233 554 150

Mi]j přá1elé'
j€ tu opět advent. t.j 

''příchoď. 
z latinského adventus' pňchod svátků

vánočních' kdy si piiponiúme narozeni Krista'

Vánoce jsou nejen svátky lásky . dávláne přece dá*y' ale jsou to i svátlry
klidu a míru. Je tieba si uvědomiq že tento klid a mír nenajdeme v 1omto světě
plostě proto' že tam žádný neni' Pokud t€nto klid a mir nebudem€ mir v našich
myslích a Srdcích, tak ho Denajdeme \'ubec. R. Rolland řiká| ,.Mír neni srav
bezválečný, ále ctnost, která se rodi ze síly d ct]a''.

Jlnénerll $'im j za rúbor sFB Vám přeji, abyste nď1l tento klid a mír'
ponoňti se do něj a aby tento pocit př€vládal ve vašic}t myslích po eelý Tok'

ťrlDysIav Ď'InLce



Vycházka po Vyšehradském lřbitově (včetně kryp6, slavina) v sobotu
28' unora 2004' sť^z před chlámem sv' Petra a Pavla ve 14 hodin. Průvodcem
bude Mg|. Václav Potoček' jednatel svatoboÍu' vstupné 20 Kč . příspěvek na
obnovu a údržbE siavína.

Při]oŽené íoŽenkyjsou M u}radu členských !řispěv]oi na rok 2003' výše příspěvků:
dúchodcj a studenti 50 Kč, os|atÍ' 100 Kč. Těm člml]ó, kte.ým jElch finmčnl siirace
neumoáuje zallali! zvýšelté příspěvlq' ponechávárne na zvůeni poslar čá!tku'
klďou mohou zaplatit' současíě s€ znovu obracím€ n! ly členy' k.eří si to úohou
dovolit' zdali by mohli Pfispět qšŠí částkou' UpříÍutě iim za to děkrjeme.

Kontaktní adresy společnosti FŤantiškaBílka:

př€dseda: AlešNevečeřal
Přemyslovská 23
130 00 Praba 3

Jefuatelka: AlenaKubíčková
Křivenická 413/16
181 00 PÍalu 8

Prc sé óleny wdává spo .ÓnGl FEnl ška Bí|ka

Ž1,RAvy Lvá MÚi|oVá' Bámkobysf ďá 3' ] 60 00, PÉha 6
16]' 224 324 164' ěma]: imusi|@V1ue.e


