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váženípřátelé,
na \ýborovéschůziSpolečnostiFrantíškaBíLkadne 13.2.200]jse převzal
funkci .je.jíhopředsedy, neboťpan Přibys1av Sjmice za zdrávotních důvodů
odstoupi]' věiím však' žei nadá1enám bude nápomocen,neboťto by] on, kdo
v Í. ]990 inicjovalzaložení
společnosti
a po celá létastál při všechdůleáých
akcích'
Jak tedy ďíl pokačo\'atvčimosti společnostj?
Plně si uvědomuj',že
soubomá tistava dila FÍaniiškaBílk3 v Jízdámě Prážskéhohťadrr,pořádaná
GHMP před dvěma 1ety, vydání obsáI é monografie' bilkovské syÍlpozium
připravenéKuitumí ladou CCSH, \Yďání sbomíku a kata]ogu děL l.rantiška
Bílka v objekech círh€, io všec}rnobyly akce, které rnyslim. zvelké části
splati]ydluh, kteťýjsme \'iči Bí1koviněli. Jeho dí]otak veš]odo podvědomi
nmoha cidivých lidí' hl€dajlcích cegtu k vyššímúrovnínrduchovníhoživoraPťávě dílo Bilkovo je jedním ztěch' kclé napomáhá na této cestě
zdůťazňovánirn
skyq'ch krás a hodnotvnitiniln čIověka.
SpolečnostFrantiŠkaBílka se n1ůže
váledem k malémupočtučlenů'a iim
i on€zenýn finančnímprostřed]$1mpodil€t ien nr.ío na podobných akcich'
Přesto vše' co by1o \Ykonáno' aťio bylo iniciováni nenšíchÚs1av (v ceské
spořitelně, v galedi Hollar, v Táboře), večeÍyLyry Pmgensis' výlety za
Bí]koýimi díly do chýnova a jinaÍn' přogam na Mezinfuodním knižTím
velebtu' vše bylo činěnos nejlepší
\uli a snahoupřipomínatBílka ne.jširší
veřejnosti- v tomto tr€ndu bychoíni .ádi pok]ačova1i.obracjme se tedy na
Vás, členy^naši společnosti's pťosbouo z\.ýšeníakŤivitpři hledání rnožIostl
propagace Bílkova dila st€jně jako pii ziskávání dalšich zájenců o duchowi
svět Wbec, přib1iŽovaný pos!řednictvín liťerámíhop|ojel'u či \rytvamého
následovníkya žíky(duchovni cesly
PŤesioŽel.IarltišekBíl€k neněl příÍné
jsoupovětšinou
si]něindividuálni)'nestiíani ve svédoběosmocen.Á 10ngjen
ve zĎámých vzlazích k Juliu ZeyeÍovi,Zd€nce Braunercvé'přcdevšímotokaru
Bre7iroviida|:,m JaLJbuDemlo\i' rodjrěIloriári 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. členovésdruŽeni swsum, kt€ří zhlíželi
k Bílkovi jako ke svémuMistÍovi.všicbni byli nejen zvelké částispojeni
vyzď.ovánímBtezinova dila a působenimjeho osobnosti i d]olrnopo uzavřeni
jeho litelámiho dila' všichnibyli pies všecbnyrozdílyna slqjnécestě
sarnotného
Pravdě' 1emované
tou nejupřninějšísnahouo j€j'
iako Bílelq na ceýě k Nejv-Ýšši
zkrášieni díky vlastnímuuměleckémuproje\u. Jejich so.hy' obrazy' grafika'
ilusbace jsou skutečnýmipoklady, L1eréby měl každýz nás plo Sebeobjevovat
a čerpatZ nich jejich ducbo\.nísi]u'

Jednou z našiohpos1ednichakivit byla opět účastspo]ečnostiFlálltíška
Bí1karla letošnímMezinárodním|Ťižnínveletihu na VýstavištiTŤa}a.Bí1kovo
dí1ojsme připomně1i v kÍálkén ploglaÍlu dne 24'4' přednáškou dŤ. Malie
Haliřové.
V našíčínnostibychom !ádi pokačovali př€dn.áškmi' rnalými \"ýstavfuni,
vý]ety i uŽši spolupracíse spřízněnýmispolečnostni á spo]ky stejnějako se
.o!,časnými
yjŤvamůq.heri majibIiÁo k ducho!nímu
um.1i'
Na jďo 2004 připra\ujeme společněse spotečnostíotokara Břeány
autobusovýzájezd pÓ stopá.h Bílka a Břeány.
Aleš Neveěeřal

TECHNIKÁ

sLEPoTlsKU

v GRAFICKIíM DÍLE FRANTIšKÁ
BlLKÁ
MgT' LubomíINetuši]

RoŽsá.blédíIo FranťiškaBílLa zahmuje i počehý souboř gaficl.ých listů'
V nich vyr'!živánejčáslěji t€c|niku dřevo4tu a litograíi€' Jsou ro t€cbniky
Bílkov; nejb]iŽší
rrŽ svou materiálovoupodstatoua navíc techniky, keré
mohl dobře použítv knižníilustraci. zachovalo s€ však někoIik ]istu zhoto.
vených 1néněob\Tklou technikou reliéfníhotisk! vpapíře - slepotisku.
Protože ko1em této techniky existuje v ii|eratuře řadá nuohdy osobitých
intelpreÉcía v důsiedl'-utoho i nesFávně užívanýchpojmů a zmateného
do rcclrno]ogi€vzniku tiskoÚch deseka
názvosloví'pokusmese nah]édnour
grafickýcb listů,při kte|éba a nenívýrazoÚm plostředkem a grafiku tvoří
nízký feliéf papilové bmoty vaiklý \'tlač€nim kartonu do h1oubky tiskové
cbaÍďleri,u-e
JJn Baleka \e v)kládovén"sIovniku\JNaInéhoumén|.r
použitímatřic€ a
reliéfnítisk v g'afice jako
tisk za současného
patrice; patric€ \alačujeza v€''..-plasticbý
lkého dal(u papít p1átnoa kuži apod. do matnbaÍvy'....
ce.''DruhemÍoliéfdho1iskuje slepotisk,pii něm' nenípoužíváno
Reliéfuí tisk ovšem vznilá i bez užitípatrice' způsobůzhotovování forem
i způsobůtisku je celá řada, rovněžtak názvů'!žívanýohplo tento druh techniky' Reliéfnítisk v papíŤu'
kteÚ ve světovéliteřatuřefiguruje pod celou
řadou názn!: něúecky R€liefdruck, PÍágerdfl]ck, anelicky paper relief.
Uninked EÚbossing' cast.paper pfiIt' Dimensional print' neILítecbnikou
novou. Užívals€ už pied tisíoi lety na DáInémlÍchodě (Čina,Japonsko)'
V Evropě se jeho principu využjÝalopři izv- oplatkovépeěetí,kdy listina

byla V nísiě pii1oŽenípečetipokýa těstem,přes něžbyl přeloženkousek
papíŤuob\,ykle čtveroového
ivaru položetrého
nakoso a na něj byto přitlačeno
pečetiďobez užitipečebíhovosf,:u'Principuslepoliskuse qužívalo při ta'
piervol}dždoxY'
\Uchepeče'ikere\ 1.linneŤŤaLer:a]u
'|olet]''
Re]iéfuitisk ic lěsně spojen j s knižni vazbou, která slepotisku ostahě užíva]a
j v piedchozíchsto]etích'
ťeliéfuího
íiskuve volnégraficepočínáažod pře]omudeva.
Většířozšíření
tenáctéhoa &?cátého stol€tí' v€ vohé grafice se sl€potisk objoÝujeja1.o tzv'
přílohová grafika' vkládaná do uměieclcých časopisůnebo jako spo1ková
prémiovágraíila. spo]ek \.ýtvamýchu''nělců\-{íncs\ydává roku 190] j,lo
spo1kovot prélnii za lok 1902 rriplych re1iéfnichtisků na papíře od
slanislava suchaťdynazvaný.,Modiiiba za vlast'..'o rok později (190a)nabizcjí
Volné slněry oliginá]ní gafickorr pří1ohu,reliéf v papj ''vápenné peci.' od
Ladis]ava Šalolma'
v grafickemdílelr'ntišká Bi1ka nacházínerři s1epotiskylTdaé roku 1905jako
světic.':BďboŤo' Evo, Maria'
součástsešilí
',Kapličká
Jaké však byly formy, ze kterých byly tjštěny tyio slepotisky:
.'
v odbornéntis]ru
]ednoznačněje třeba odmítloutnázol, který se objev11
že š1oo dřevěné,dnes nezvěstřléfomy, do kreých byly papíry vtlačovány.
Důkazemplo tvrzení,ž€ matedál pťofomy byi jiný,.je dobový ifferát na odběI
svělic.,,kde se hovoří o galvanech,a svědectviMilošeD'
sešitů
''Kaplička
Zelonky, oťganizátoraBílkovy putovní \.ýstalT po českémvenkově' kde se
katalogu opět uvádí' že jde téžo ga1vana'Nejpádnějším
v doprovodnélrr
dukazen' odhalujícimt€chnologii tisku Bi]koÝých slepotisl.i' jsou však san]y
|ormy, ktelése dochovaly a nacház€jí se ve sbírceGalede 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},nalezenauž ve ]0' let€ c h
devatenáctého sto]etí.r, se iako technika reprodukčnígrafiky prak|ickf
ťozšíňla aŽ ve dÍuhé polovině devatenáctéhostolelí, kd€ nahrazovala
dřevoryaovéštočlrytaIn, kde by docházelo k j€jich opotřebenínebo lničení,
tedy při vysokýchnák}adechtiskovin. v€ ] ice sEučněa zjednodušenělze
postup vÍoby ga]vana popsaťnás]€ d o1'ně:Reliéf je získáván srážením
čistéhokovll (mědí) působenínelekřického proudu na negativní voskové
formě (dnes se užívái jiných lnateriálů,např. LůopŤenu) potiené luho\.ým
práškem a zavěšenév roztoku so1ítohoto ko!1t. Když j€ usazenina mědi
dostal€čně silDá' obqkle ne více nežjeden mjlimeb:,odloupne se od fomy,
pocínujes€ a pÍozpeněni s€ vyl.je 1iteřinou,cožje s|itina 5-6rÁ c|nn' 25'29%
antimonua 65-70%olova.
Galvanoplasti|a nebyla qužívána jen plo nabÍazeníď€vorytol"ých fořem
odolnějšim .rateriálem . kov€m' s13]a se tech.ikou uživanou v sochďství

a v růZnýchoboÍechužitéhouměni. Úplatni1a se zejnénapň \"ýroběforem pro
tisk rizných alcidenčníchtiskovjn a zdobenýchobatůz niclž nejmámějšíj sou
asi zdobenávika bonboniér'
Gá]vanoplastikou!e zhotovovďy formy pro tisk z Úšky i z hloubky' K fo1mán1
plo lisk z hloubky patříj Bilko\'y íolmy pro tisk rcliéfuv papíruBílek ohápai reliéfoítisky v papírujako pÍícj sochďskou a n]toliv gŤafickou'
svědčío tom jejich viazeni n€zi reliéIydo seaEjnu v katalogu již aníněné
p!ťovniÚsta.ly po českém
ven}ově' FÍantišekBí1ek!ývoři] několik praci také
starout€clnrjkou papier-maché'
Užilji nikolj plo voinou grafiku' a]epro papíťové
knihi vazby' keře provedl!Ťažskýkni!ď AnťoninJelínek'Jsou to lúihy:
',stavík
sv' BonaventuIy,,(r'yd' Jakub DeÍ 1916)'.,J' V. sládek a lumírovskádobačeské
(lyd. F. Boťo\'ý1916)'Teclmikoupapj€rlitelatuly'od Emanu€ia Cha1upného
nachéj sou zhotov€ny i desly alba
cesta''(\Yd. Uiněleckésnahy 1914).
',Křížová
Ta|o teclrnika (it' ca]tapasta)pacuje S papílovou hmotou' tj' s papírem
rozrnělněnýrn
ve vodě' Kouslc/papírové]€ p enky jsou pojeny klihem; jako
poj iva lze použít i sádru, hlínu nebopťyslryřici-I technikapapier.nraohé
byla
aránrá ve východní Asii (Japonslo' Tbajsko). kde tako\.ým způsobembyly
q.ťvái€ny sochy a masky.v EviJpě tentozpůsobsioužiioďéváníleliéfi také,al€
před€vším by]a tato tecřmiképomocným nat€riálen při kašíovlánídeko|ací
v divadelnípÍa]d.BíIkoD, papírovéTeliéftívazby jsou v českékniž í Fodukci
počátkudva.átéhosioletíojedinělé$"ým pojetín' jsou všakzároveň doktadem
Bílkovy schopnostipodrobitjakýkoliv materiál svémustylu, a to bez ohleduna
f,ukčnos! jak si toho povšjndai dobová kitika" (}ápíŤovávazba s }ysokým
vázbu k]adenýreliéfemse $adno poškodi,a n€sphuje tedy požadavekna 1mižní
íwal ivoý). odpovědí na otázku, zjakého Írateliálu byly pořízeny fbm1y' do
j3ou dvě dochova# kovovénatrice ke
keťýchbyla papírováhmota\Í,lačov.íná.
ktelé
3e
nscll{z€
jí ve sbírceGaleIie hl' m' Prahy.
sv.
Bonavent!Ťy.,'
,'s]avikovi
Jednaz foleln je z litiny a rn.' osiiejšíoepe odliý) r€liéf' Zdá se, že plávě této
lormy by]o užitona pořízeni papííovéreliéfuívazbý D'uhá foma je hliníková
a nrrineosťoumodeiacipo\Ťchu'
slepotisk jako tecbnika přoděla] během sveho \'ývoje řadu p|oměn. Historie
slepotísl:ujako techniky vo]négrafiky v€ dva.átémstoletíje n€soustawá' Má
svélŤcholy i obdobíneájnu tvfutů' Ve dvaoá!ýchažpadesátýchlet€ch znizel
s]epotjskze scénya zustal spjatpouze s hižní vqzbou' V šedesíýchletecb se
.e éfuítisk objevil opět, ovš€rn v poaněněnépodobě.souviselo to s rozvojem
tzv. mďeliáio\"ých tisko obdobíinfolmeiu' slo o gafiky' tjštěnéposhrpy tisku
z.!"Íškyi hloubky. Hlubotisková iorna úíva'á pŤotisk slepotisL.use \,lŤáběia
ponejvícedvojím Způsoben:Při prvninr zpusobu byla koýová deska leptá$a
kyselinou do alačnéNoubly' Při n.ís]edném
iisku bez použítíbarvy s€ pod
lisu silný papírd€ f ormoval a.!x'tvář€ l čisĎý
velkým tlakem v h]uboriskovém
rciiéf' Jedny z nejn4nějšich tal1o zhotovenýchleptu jsou Ieliéfuítisky Lucia
Foniany a dalšich italských autorů (wattera Valentjniho a Gorgia

Bompadreho).Drulrý způsobpřípra\,ydesek nespočívalv odebíraníko\,u ieho
odleptáuánim' al€ postupným na ášenim matď1álú jako 1átek' kártonů,
ďevěných dýh a unělohnotných desek na povrcb tiskovéfomy. Pro konečné
spojenítěchlo materiálůbyl užívannejvíceniiroce]u]osovýlak' Ten se osvědči1
při fixaci růaorodých rnateriaůvíc€ n€ž ruzná lŤidla. Do laku se v puběhu
schnutímohly přid,íýa!i da1ší
mareliály jako písek,kovovépilíny, dÍáfy' Tisk
se prováděl buď bez použitíbaílT (ako slepotisk) nebo byla barva \Ťíránado
pohtrrbenin tiskové dcsky' Pro takové risky je užíváJronáz\'t strulduná]ni
glafika' někdy tak trochu nicneříkajícíhonázvu 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\'ladimíÍaBoudnlka'
v současné
době ]ze na u1ďl€cké scéněu Íl.ási ve světě pozorovat vzrůstající
aktivitu ýjlva|ttiku v oblastj autorskéknjhy a autorského
ručníhopapíruajejich
čjnnostje někdy spojena i s experimenryv technice slepotisku' slepotjsk€m
rvořenýrc]iéfstojivšakv zájnu altoíůažna dnrhém
místě,jejich pozomosije
zaměieÍa spíšena barevnostpapfuovéhmoty a na její struktuÍu'
Rrid bych se znínil o ťeliéfechv papíru'které\T.tnářísochař olb|am Zoubek a
kteréjsou obecně nazývány slepotislT' T).to altefaky' i kdý jsou tištěnybez
použití ba y, nejsou praÚmi s]epotisky' GmfiIry na4Ívanéslepolisl] se
tisknou z fol€ m jen k lomu účeluáotovených' U Zoubkových re1iéfů
v papírujde o kaltáčovéotisky, vznik]érim způsoben'ž€ navlhčenýpevnější
je tvarcván. Tímto
papfuje přlloženna kovoÚ re]iéfa pouepávánímkaťtáčem
způsobemzískávlime otísk lnéněost.ý a zřetelný, nežje rc1iéfsám' Kovo\:Í
reliéf' Ideťýzde vlastně supluje tiskovou fonnu, je snímínvětšinoudo bílého
papíru' Někdy lo autor dodatečnědopIňuje bďevnými pigmenty nebo
zlacením.nikol; ovšempo celép]oše',,]ejcn v určiiýchpartiícb.Je to však
posrup značnědeljkábí a s Ús]edkem prob]enatičtějšífu,
neždost.ávámepŤi
Bí]ek,ktelýnechlě1 šjL
otisLu bez užjtíbarvy' To dobře věděl užFÍanťišek
čistoumonochmmiibíléhopápiŤovóholeliéfuani s\Ým podpis€m|
ZávěIem je třeba se anínit ještě o jednérechice, jen vzďí1eněpříbuznéslepoiisku. Je jí lzv' peÍíolace'Tuto t€chniku b€ze zb]'tku \'yužila ve svépláci
ěeská 8rafičkaAlena KučeÍová,kteráji poča]aužívatv šedesáých]et€ c h'
Tec}rika spočíváv pťoděťavění
úskovédesky séŤií
otvorů.Áutorka placovala
nejprve se zinkenl' později tento měkry kov zaměniia za pocinovaný plecb
kte{ byl původněulčenna yýŤobukonzerv' protožesvou pevnostídovo1ova1
uchovat p1asticitu re1iéfupři tisku' Barva, lderou ltirala do plastického
obvodu otvorů,da.lavpiknoui zářicí bělosťibodů,k1elése, řazeny za scbou,
podobaji šňu|imperel'
Přo současné
uměníje příaačná ňeustáIáprcměnlivost ýýÍazoýýchprostředků
a forem' to jest siťuace,kdy všeje' zdá se, dovoleno.Umělci se inspitljí

no!'m| t},nl;e/).l€ c bno]og'ema naleriá]y'reDIorÍ.1d./ama'rlena\ame
ra
po|igŤdí.Ly.
pov'ovane donedand7 jďes. 5eLndČl
oíi 7a erk'a\L l.Jd|!e
odolávajícífoÍmálnímvýbojůn' Ale j graíikaprocházív pos]edních
letech
bouilivýn vývojem'pro kierý je typickéníseni tecbdk a posun mimo její
výsostnéúzemí. dvourozměaý svět potištěnélro
|istu papíru'Posun v;je
sněre'n k Ieliéfunebo příno k obie1.1učiinstalaci'
Touto cestou \Tkočila užpřed sto lety trochu výlučnáteobnikare]iéfnihotisku
v papjru' Její !"ýznamdokízali u nás ocenil častoprávě ťiulrěici, kteři tvoři]i
a ťvořÍ
v oblastisochďsiví.J€ d nim z niohbyl j FŤantišek
Bílek'
Poznámkv:
.'
.tangateka: Výťv,né uněni, \"ýk]adovýďovník,Acadenia Plaha 1997,
st.306.
', Dgvid Cha]oupka:Re1iéfoítisky v papíÍrr,starožitnostja užitéuměni č' 9,
,] záňí199,7,sÍ'9.
Gďvanoplastikuvpalez1 roku ] 834Muťay,řoku 1837j j zdokonalilJJ.kobi.
Člónekby| se ýokkih au|ordpřNaÍ ze sbÓlníIa Žiýat d dí]oF/úííškaBí1k4,,
'
absahujícího
příspěýkyze ýej^ojnennéha
ka"ahého22' 23'1]'2aaa a
'ynpazia
při?r@efuho Kul|Wnířadou Ciřkýeéeskasloýehské
h||xí|sw
ý rámciP/ojelfu ,'P|'dha
2a0a. eýrc?ské
něýo kdhury,,
vloženápií1oha(pročienyspoiečnoýi)j
l' Evo ry sýatéžebrc(1905)
z cyk]u Kaplička světic
s]epotisk,
papíI148x 161lníl
2. Baúorc' lys ze seste|..' (1905)
z cyk]u Kaplička světic
slepotisk,papír151x t61 mm
3'
Teboll dÍ;ndnaýá A?e1)
sfulci člaýěka(1905)
z^/Íafía!
cyklu Kaplička světic
slepolisk,papfi 187x 102nrm
|otogafiel Luděk Vojtěcho1.ský

F.anlišek Bí|ekv Kodani
Hana Lanová
Význannou součástívíoenežsedmi s€t akcís€ sta]afýs|ava secese ve stř€dní
Evropě' jejiž koncepce spojila ve Úslavních ÉostoÍách renovoýanébo
Uměleckého spolku (t<Unstfoleningen)v sarném centru Kodaně pět
středoevropskýchměst- Bratíslavu'Budapešt,,
Krakov, Plahu a vídeň' o pozol.
nosti' tterou si l"ýstavazískala'svědčí
i fakt,žeji 29. březnav české
části
evozice oficiálně zaháji1ďínsbl 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 největšíchumělců
elŤopskés€cese vůbec' pláce a.chitekta Josefa Hof&nanna, vůdčíosobnosti
wierler werkstárt€, a by1a dop1něnasouboťemplakátů.Krakovsk{ e}Toáce
byla zaměiÉnana pozorubodnédilo stanislawa vyspiarrského, Budapešf
lYstáviia Jószefa Rip1l.Rónaie,JánoszevaszaÍyhoaj', Bntis1avadrobnoup]astiku
a onginíní aťchi\'nifotografiespolu s aTchitel1onick'jm]modely.
PIŽžskásecesenení tentokáte zastoup€ná, jak bývá íad;čnězu,ken, tvolbou
Alfonse Mu.hy i když je na výsťavěpřece jen na přání ďánských pořadatelů
pítomen grafickýn cyklm o!ěenláš(1899)z Úajetku GHMP' Kunátorkycalerie
lr]a\'rlí]ro
něstá Praly Made Hálířová a Hana Laxvová' ldelékodáňskouexpozici
připnvily, se rczhod\' pÍezentovat
našehlamí městotvorbousochaře'ďchitekta,
keslíře a grafika FÍantiškaBíllra (1872 . 1941),v za}raničíÉňěř nezllímého
představitel€ e\Tresí\,!ího
pojeťí
českohosecesníhos}Ťbolismu.Výs1avanazvaná
na Bi\ek ý Přaze ajejí tůrce je s\"ýnzpůsobeÍn
ÚiÍr€čná; stavásc |otižpfwí
samostďnou expozicí Bí1kovadita v zabmničípo autorově slrllti' pomineme'li
přezentac€ dílčí,zastoupe1ré
v řimci některých uměl€ckobistonckých 1"ýsiav
(napi- Minulá budoucnost, Plaha 1994)' Na architelšonickémřešení této
)přemiéry( spolupÉc.valEmil Za\'?dil.
Koncepce sťedoevrcpskésecese' ]imitující časo!"ýnímeo' umožnila
obdobítvorby FrantiŠkaBílka, v němžvznil.1a
sox]t}ed;tse na nejvýznarnnější
di]azásad]íhovýaMmu. P].ávěv nich Bí]ekzformulovalzákladni idcovéprincipy
ve smys]umystickéhoztotožnění
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 včleněnado
iluzivního plostoru iÚ€Iiéru pražskéBílko\ry vily' v}tvoienéhocitliÚm q,!židm fotogťafiiarchi|eldonicl.ýchprvkův reálnémúěřítku.výsiavu dophily
v€lkofonnátové fotogrďre int€riéru i exie.ieru Bílkou/ vi1y a soLrbor
or;gjnálúch snim|:uod J. stencez loku 1922'
Rxpo^ae Yila Bíkk a její.v?'/ca včetněpůsobivé,insiaiac€ děl doložila
kodaňskému publiku mimoi',dnou invenci tohoto náboženskéhonlyslitele

a ki€sťanského mystika,jebožtvorbaje v pražskérn
kontExťuojedinělým odgi.
nálnín pokusem \']'tvořn jednotné,celist\'éuměleckédí1o.Má piedpok]ady
nejen podpoiit širšípovědomío Bí]kově 1ýznanu v kontextupoěátklr českého
modeťnihoumění. a]e přispět i k jeho začleněnína nezjnáÍodníuměleckou
přílohyHNpodiaskýchnorÁ ze
Č]ánekbyl převzatz páteční

.\4
'6'1996'

Z dopis[ Bílkova s}na Františka z Uřuguaje r. 1973;
o naši
.'' Až příštěnapíši'nebudeio o Znánkích,ale o chýíově a
^lášťě
milovalrécha]oupce.
Z |ologrJfilod A|e.rk)aán ro^řen '.n.iI b|uookó.es.].' Ze zboř:l.
nejto nenížádnáškodapÍochýnov' HoIšíby bylo' kdyby byli zťušilikašnuna
předměstí- M|'m v ťva1épamětjřadu Íakoushýchkanónů,jež stály v řadě pod
špýcharemna panskémpo]i za oísďskýchmanévrupřed I' světovortválkou' Mě
mlýl€m.. a s cestouvedoucínad nahonem
zajimá zv]ášt,,co se stalo s
''Dolejšin
místo,kolem
k němu-Plo násje v potocea v cesG,vedoucíkesp]avuhjsto.ické
něhožjsme nikdy (aťv 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 tonoucíholčičku a dov€dl jj
domů'vděčná matka dírětemu dala radostně nečekanouodměnu: z]atník' Rodíčeq.nkovi peníz nechali a on si za svoji první životníodměnu koupil
nějakésvatéobrázky a připla\Y ke kes]eni (papir' tužkaa ostztní).
Jeho krcsby vzbudity obdiv nejen u Íodičů,učitele,ale i u p' děkaff
Havrdy- Ta celá okolnost zněnila původoíúmys}Iodičů'aby byl ze syna
FÍántiška' až dospěje mlynář. BylB mu věnována v&šípoŽomost a tak se
dostalna $ůmasium do Tábora' později na pEžskou Akademii a dá] ' ' '

Březjna 2003..se konalo v Jaroměřicíchnsd RokyLnou ve
s}mpozium
',otokal
dnech 17' až 18'10.2003'Zorganizovalajej jiz podtuhéspolečnÓstotokam
osÝětlit osobnosta dílo
Březiny. ve dvaceti pňspčvcíchse sn.žili přednášející
jeho
jako
piinos a irrspiraci prc
zduraznit
básrríkadnešnínu čtenáii, stejně
hudbu,výamé uměníčiobecněpro duchovnícesiy hledajících.Pro úěastníky

by] téžpřipaven kÉsný konceÍ ckímového sbo s recitácí JiřIho Dušll(a
v kostelě sv' Marké!,.v dohlednédobě má bÍ \Td.ínsbomíkvšechpiednášek,
který přines€ napl' nové poznatky o zdraYotním sta.lu a okolnostcch
předčasnéhobásníkoÝa Úmlti, zprávu o připravova.ném.!ryd.{níkompletni
Březinovy korespondencei několik osobníchvyaání. Bude aníněn téžvztah
Březina - Bílek i ostatníi1ustrátořibásnlkova dila. or8mizátorum sympozia lz€
j€n vzdát v€1ké díry.
Aieš Nevečeřal

16' l€dna 2003 oslavi] devadesáténarozeniny člennašíspo]ečnosti. p'í Ing.
Zdeněk Budinka. Ve svémživotě . bohatémna události . zasiaval nrnoho
péče
\ U.l3!J
!]Znamn}ch|fukci: /3 \ sechíyjme1Ujme:;nspekorDamá&o\é
strítí pmútkovépéčea oclmny přírody a specialista na ochrarN památek a
zácbŤanupřírodníchkrás na Ministerstw kultury a školství.Proj€tdoval nebo se
podíle]na záchaně mnohakultumíchpamátek'např' orlíka Zvíkova, JiÍískova
rcdného don*Ll v rLonově, zámt.u vKolodějích, zámku veiké Losiny,
Pražskéhokadu (Belvedel, z1aL4ulička' spaně1skýsá1),Jízóámy Plažského
hradu a letohrádku Hvězda' řetězoýéhomosfu v Podolsh a jeho přeoesenído
stádlce'
Jeho poslednín pracovištěmbyla správa pŤodopÍaw Mv Čs& za což byl
Y dubnuloko 2002 ooeněndiplonen od ministra dopra.\'ya spojů.
Kvýznannému žiÝot'inu ýýřoěíblahopřei€ m € !
A ještěpiáJslov j€ho bi./aléhoŽíka,takénašehoč]€na:
Iíg. ZdeÍěk Budinka je neapomenute]ný členpedagogickéhosboru vUT,
fuL.ulty stavební. Jeho jméno je spojeno s lyřešenim mIoha náŤočnýoh
poblémů, nových i restaurovaných dřevěných konstrutcí' Byl jsen jeho
vděčnýmposluchačemna 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 ptůběhusťaletí'obsahova]a2J nově gaficky
zpřacovaných pane]ůs piehl€dem historického
ýývoje českýchpřek]adůBib]e a ve l4
\'itráŽnich slolech exponáty - ukázky Biblí
rukopisných'tištěnýcha na mu]tinediálnícb
digitáIoichnosičích'Výstava byla doplněná
obrázy současnýchumě]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
vŠemškolám' Bude pro ně \ThTazeno každéponděli, prohlídka bude dop1něna
odbomou přednáškou'
Pro nrb ško]ní €xpozjci
sháníme Bible v rua1ém vydání' Pokud byste někdo
mohl některe věnovat nebo zapůjčit'věi1€' žebudou sloužit dobré věci' Podpoří
Lnío!Ťnaci o ašemk]ritumin a duchovnín dědicivi, vzdělanosti a národní
kdosti.
S imoha diky za poiadarele
Ale11aM' Kubíčková
a.kubickova@lq!rylz' teleÍbn 606 408 333 nebo 233 554 150

Mi]j přá1elé'
j€ tu opět advent. t.j
z latinskéhoadventus' pňchod svátků
''příchoď.
vánočních'
kdy si piiponiúme
narozeniKrista'
Vánoce jsou nejen svátky lásky . dávláne přece dá*y' ale jsou to i svátlry
klidu a míru.Je tieba si uvědomiq žetento klid a mír nenajdemev 1omtosvětě
plostě proto' žetam žádnýneni' 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 sílyd ct]a''.
Jlnénerll$'im j za rúbor sFB Vám přeji, abyste nď1l tento klid a mír'
ponoňti se do něj a aby tentopocit př€vládal ve vašic}tmyslíchpo eelý Tok'
ťrlDysIav Ď'InLce

Vycházka po Vyšehradskémlřbitově (včetně kryp6, slavina) v sobotu
28' unora 2004' sť^zpřed chlámem sv' Petra a Pavla ve 14 hodin. Průvodcem
bude Mg|. Václav Potoček'jednatel svatoboÍu'vstupné20 Kč . příspěvekna
obnovu a údržbEsiavína.

Při]oŽenéíoŽenkyjsou M u}radu členských!řispěv]oi na rok 2003' výše příspěvků:
dúchodcja studenti 50 Kč, os|atÍ' 100 Kč. Těm člml]ó, kte.ým jElch finmčnl siirace
neumoáuje zallali! zvýšeltépříspěvlq' 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 qšŠíčástkou'UpříÍutěiim za to děkrjeme.

KontaktníadresyspolečnostiFŤantiškaBílka:
př€ d seda: AlešNevečeřal
Přemyslovská 23
13000 Praba3

Ž1,RAvy

Jefuatelka:

AlenaKubíčková
Křivenická413/16
18100 PÍalu8

Prc sé óleny wdává spo .ÓnGl FEnl ška Bí|ka
LváMÚi|oVá' Bámkobysf ďá 3' ] 60 00, PÉha 6
16]'224 324 164' ěma]: imusi|@V1ue.e

