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podpis

Anotace
Moderní člověk, technika, periferie - tím nás Kamil Lhoták okouzluje ve svých obrazech a
kresbách a právě tak ho všichni známe. V jeho tvorbě se ale objevují odrazy něčeho zdaleka ne
tak reálného - odrazy surrealismu, detaily zdající se vytržené z kontextu, bez perspektivy a
měřítka, motivy, které jako by se v jeho obrazech objevily omylem.
Tato bakalářská práce se bude věnovat právě těmto vlivům surrealismu na práci Kamila Lhotáka
a pokusí se tak zdůraznit další - dosud opomíjenou - polohu jeho tvorby.

Annotation
Modern man, technique, periphery – that is why Kamil Lhoták captivates us in his paintings and
drawings and as we all know him. Nevertheless, in his work we can appear reflection of
something less realistic - reflections of surrealism, details out of context, without perspective
and scale, motifs that seem inappropriate in his artworks.
This bachelor thesis will deal with these aspects of surrealism in Kamil Lhoták's work and will
try to emphasize the surrealistic - still neglected - position in his work.
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1. ÚVOD
První setkání s uměním je pro mnohé zprostředkované skrze ilustrace v dětských
knížkách, obrázky, které v útlém věku výrazně rozšiřují dětskou imaginaci a spolu s příběhy,
které doprovází, se vrývají do paměti každého z nás. Některé ilustrace přetrvají v mysli a srdci až
do dospělosti a probouzejí v nás pak nostalgické vzpomínky na časy dávno minulé a prožité, na
bezstarostnost a pocity dětství. Touto cestou se do povědomí mnohých dostal i Kamil Lhoták,
jehož ilustrace doprovodily nespočet dětských knížek a který sám byl ve své tvorbě – nejen
ilustrační – věčným snílkem zahleděným do dob svého dětství, nebo i dřívějších. Zbylo mu po
celý život mnoho z chlapectví, okouzlení technikou, starými koly, žlutými balony a
vzducholoděmi, vším životem kolem nich, okouzlení poetickým minimalismem a prostotou
starých dřevěných ohrad a boudiček na pražských periferiích, kde si kdysi hrál a na nichž stále
leží ten červený míč, který si tam kdysi zapomněl.

Ti, co na Lhotáka nezapomněli ani v dospělosti, setkávají se s jeho olejomalbami, grafikami
a akvarely na výstavách, v katalozích a monografiích. Je vnímaný jako malíř – klasik, který
zůstává ve své tvorbě věrný několika svým tématům, námětům právě z prostředí techniky,
snovým krajinám periferie, ale pak také portrétům svých přátel, portrétům žen, které se zapsaly
do příběhu jeho života. Nenalézáme u něj žádné výrazné zvraty, je pro všechny dobře
rozpoznatelný a mnohými oblíbený. Jeho tvorba je dnes známá nejen u nás, ale i v zahraničí, jeho
obrazy slaví úspěchy na aukcích. A zejména v posledních třech letech se mu dostává mnoho
pozornosti i ze strany odborné společnosti, proběhlo několik větších i menších výstav například
v roce 2015 v Muzeum Kampa výstava Kamil Lhoták – Sic itur ad astra), v roce
vyšla jako
jedna z mnohých za poslední léta rozměrná publikace Kamil Lhoták a kniha se snahou shrnout
veškerou jeho ilustrační tvorbu, o rok později kniha Kamil Lhoták - Grafické dílo v kontextu
ostatní tvorby. Zatím nerozsáhlejší retrospektivní výstava umělce je plánovaná na první čtvrtinu
roku 2018 v prostorách Obecního domu v Praze. Tvorba Lhotákova je prezentovaná vždy
tradičně, jeho dílo je považováno za uzavřené a jednotlivá témata a etapy jeho tvorby jasně
strukturované. Je ovšem na místě zamyslet se, zda-li není v jeho práci přeci jen ještě něco
dalšího, co nepatrně narušuje celou bezproblémovost vnímání Lhotákovy tvorby. Prohlídneme-li
si totiž některé jeho obrazy pozorněji, zjistíme, že se v nich občasně objevují prvky, které
nezapadají do rámce jeho, ač mnohdy snového, tak realistického světa.
Kamil Lhoták, pečlivý a pracovitý umělec se srdcem chlapce a věčnou láskou
k zapomenutým krásám vymožeností techniky začátku minulého století prozrazuje nenápadně,
ale jistě, že ač jako samouk, prošel si v mládí etapou silného vlivu uměleckého směru nečekaně
vzdáleného jeho pozdějšího realismu, totiž etapou surrealismu. Přestože pozdější historické
okolnosti donutily ho nadobro se tohoto stylu vzdát, jasné odkazy a surrealistické prvky, ač
mnohdy až na druhý pohled odhalitelné, objevují se v jeho tvorbě i v pozdějších letech.

Cílem této bakalářské práce je poukázat na tuto dosud nezmiňovanou, ale nesmírně
důležitou polohu Lhotákovy tvorby, na vliv, který na něj surrealismus – v době jeho mladého
věku a malířských počátků jeden z nejsilnějších uměleckých proudů v Evropě – měl a zaměřit se
na jednotlivé prvky, které se v jeho pozdější tvorbě objevují jako tiché odkazy surrealismu.
Věřím, že se pod tímto tématem skrývá kapitola nečekaně velká a důležitá, která by mohla
významně přispět ke znalosti a výkladu Lhotákova díla či dokonce částečně změnit vnímání a
interpretaci jeho výtvarného jazyka a tvorby jako celku.
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1. ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH KAMILA LHOTÁKA
Dříve než-li přikročíme k samotnému tématu této práce, tedy surrealismu v tvorbě
Lhotákově, je třeba představit umělce a jeho cesty životem i tvorbou. Kamil Lhoták byl jedním
z těch, kteří nacházeli nepřetržitou inspiraci ve světě okolo sebe, ve svých vlastních prožitcích,
snech a zkušenostech a reflektovali je ve své tvorbě. Dá se dobře z obrazů Lhotákových vytušit,
jaké lásky a radosti měl, kam ubíral se na svých cestách a vyjížďkách na kolech či motocyklu. Při
bližším pohledu ani dílo jeho nezůstává zcela beze změn výtvarného jeho jazyka, jak by se mohlo
zprvu zdát a proto je třeba seznámit se důvěrněji s biografií i vývojem jeho tvorby.

2.j1. Předválečná léta
Kamil Lhoták se narodil . července
v pražských (olešovicích, čtvrti, která vedle
některých dalších od této chvíle stala se pro něj osudovou a vychovala ho k citlivosti a poetice
opuštěných dělnických periferií. Anna Kouglová, Lhotákova matka, romantická osoba milující
poesii, byla povoláním švadlena ale v srdci ochotnická herečka se silnou vazbou k divadelnímu
prostředí přelomu století1. Umělecký svět jí nebyl vzdálen, naopak stýkala se ráda s podobně
založenými přátely a kolegy a svou orientací na kulturní scéně vychovávala Lhotáka nenásilně
k lásce k umění a kultuře. Od útlého věku brávala ho s sebou na pražské výstavy, které pozvolna
a nenápadně formovaly chlapcův estetický názor a vnímání a z nichž jako ze zdrojů inspirace
Lhoták čerpal ještě o mnoho let později, když už sám kráčel po cestě umění.

Lhotákův otec Kamil Lhoták byl lékař, výrazná osobnost farmakologie, ovšem vedle lásky
k o dva roky starší herečce měl již ženu, i když manželství bylo bezdětné. Na nemanželského
syna byl nepochybně hrdý, ale vzhledem k jeho postavení rozhodl se k malému Lhotákovi
veřejně nehlásit a tak to i udržel, přestože oba navštěvoval, štědře podporoval a po své smrti
v roce
jim zanechal nemalé jmění.2

Lhoták již od dětství trpěl na první pohled později nepostřehnutelným handicapem, totiž
zasažen byl dětskou obrnou, která zapříčinila tomu, že na jednu nohu trochu dopadal. Tato vada
postarala se zprvu o lehké outsiderství dítěte, v čase proměnila se ale v lásku a soucit s lidmi
stejného nebo podobného postižení, jakýsi pocit ochranitelství vůči nim.3 Již během studia na
Jiráskově gymnáziu v Resslově ulici začal Lhoták jevit očividné sklony k výtvarnu. Našel zde ve
starších spolužácích vedle matky další průvodce na cestě do světa umění. Společně chodili na
výstavy do Aventinské mansardy výstavní síň nakladatelství Aventinum v Purkyňově ulici. Je
ovšem ještě jedna věc, ve Lhotákově životě s touto ulicí spojená, a to sousedící obchod pana
Štantejského se starými bicykly, kam mladý Lhoták nikdy neopomenul nakouknout, aby zjistil
jaké nové modely zde mají.4 Je nepochybné, že právě tento obchod měl vedle chlapecké záliby
v technice stěžejní význam pro jeho věčnou lásku k historickýcm modelům kol, motorek, aut a
jiných dopravních prostředků, jejichž znalost u něj později dostahovala vysoké odbornosti. Na
Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha
, .
Libor ŠTEFFEK: Kamil Lhoták. Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha
3 Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha
, .
4
František DVOŘÁK: Kamil Lhoták, Praha
, .
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gymnáziu se také aktivně podílel na vydávání školního časopisu, který opatřoval ilustracemi a
spolu se svou vznikající láskou k technice začal vydávat i časopis Auto-moto, jednovýtiskový
zpravodaj o starých automobilech a motorkách, který spolu s dalším kamaradém ručně psal a
kreslil.5
Po gymnáziu bylo přáním mladého Lhotáka pokračovat ve studiu na Akademii výtvarných
umění. Protože existence umělců jevila se ale jako dosti nejistá, musel se nakonec vydat cestou
praktičtějšího povolání a nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Vedle toho se
ovšem nevzdával svých malířských aktivit, pracoval doma a tím se mu dařilo plnit si to, co chtěl
skutečně dělat. Tak plynula . léta, ve kterých byl vzduch prosycen surrealismem a i Lhoták ho
dýchal. Už se asi nikdy nedozvíme, co v té době v jeho bytě v Nuslích6 na plátnech a papírech
vznikalo.

2. 2. Počátky Kamila Lhotáka jako umělce
Prvních uměleckých úspěchů se Lhoták dočkal v roce 1939 v malé Beaufortově galerii
v Jungmannově ulici7, kam ho k účasti na společné výstavě přízvali přátelé, rodina StritzkůFlorianů. Lhoták přátelskou pozvánku přijal, i když stylově se od nich zcela lišil, a vystavil zde
patnáct obrazů, snad všechny, které v té době doma měl, mezi nimi např. Nákladní parníky z roku
1930, Kapitána Nema, Plnění balonu [1] nebo Bílou velrybu.8 Skrze pozitivní kritiku Otakara
Mrkvičky v Lidových novinách měly jeho obrazy velký úspěch a pozornost, takže byl dokonce
přizván, aby vystavoval se členy Umělecké besedy v Obecním domě. To byla pro neznámého
amatéra velká pocta. Z patnácti předložených prací byly na výstavu vybrány čtyři a Lhoták tak
během půl roku visel vedle Josefa Čapka či Jana Zrzavého.9

V roce
se Kamil Lhoták oženil. Vzal si (erthu Guthovou, překřtěnou na Ludmilu,
dceru továrníka, vlastence. ) ona lehce kulhala po dětské obrně. 10 Pro hledání surrealismu
v tvorbě Lhotákově je nutné zmínit ještě jednu událost z roku
, totiž založení Seznamu
obrazů Kamila Lhotáka. Když Lhoták nabyl dojmu, že se může pevnýma nohama a rozhodným
krokem vydat na cestu umění, nechal si svázat tlustý sešit – knihu. Stalo se tak v roce 1939, ale
Seznam počíná rokem
. Od té doby zapisoval poctivě každý obraz, který namaloval a činil
tak až do konce svého života. Víme, že v roce
Lhoták dle své vlastní výpovědi zničil vše, co
v duchu surrealismu vytvořil. V knize tedy žádné takové dílo není uvedeno. Přestože první
zapsaný obraz je datován do roku
, jedná se o obrazy zobrazující balóny, vlaky, (olešovice a
vůbec město, krajinu a techniku kolem Lhotáka. Je nutné brát v potaz, že vynechání všech obrazů
surrealistických byly-li skutečně nějaké může být vzhledem k roku vzniku Seznamu a
politickým podmínkám té doby, kterých si byl Lhoták dobře vědom, záměrné.
V roce
se Lhotákům narodil syn, po otci Kamil, tedy již třetí Kamil v pořadí. Jeho
způsob malby byl v této době, tedy před Skupinou , výrazně expresívnější, pastóznější styl a
zjednodušené formy byly ještě vzdáleny precizní malbě blízké starým holandským mistrům,
5

Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha 1998, 39.
Luboš (LAVÁČEK AUGUST)N: Kamil Lhoták, Praha
7
Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha
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8 Ibidem, 45.
9 Ibidem, 46.
10 Ibidem, 47.
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jakou můžeme vidět v jeho pozdější tvorbě.11 Blížil se více rukopisu Rousseaua, záměrně naivní,
prosté malbě bez pozdějšího důrazu na detail. Až Skupina
upevnila v něm již zcela poetiku
jemu vlastní už po zbytek jeho života a tvorby, i způsob práce, kterým zachycoval okraj
velkoměsta a život člověka v městské krajině.

2. 3. Skupina 42
Zatímco Toyen a Štyrský drželi se i nadále myšlenek Bretonových a surrealistické estetiky,
příslušníci mladší generace i přes snovost ve své tvorbě zůstali proti nim střízlivější a čím dál
více přitahováni byli reálným prostředím okolo nich, jeho poetikou, pocitem osamění, možná
ztracení v něm. Podporou jim byl teoretig generace Jindřich Chalupecký, který v programu
Burianova divadla D4012 uveřejnil text Svět, v němž žijeme a za všechny tak pozornost obrátil
k městu, ke světu, který jsme si jako lidé vytvořili a jehož jsme obětí. Text vyšel v počátku roku
a je uváděn jako programová stať iniciující vznik Skupiny
, ale žádný z umělců z
počátku existence Skupiny byl nejvýraznější František (udeček a František Gross) nereagovali
na stať ihned, spíše na přelomu . a 40. let přirozeně omezili výbojnost surrealismu a svou
tvorbu zredukovali na reflexi velkoměsta13, v němž žijí a zachycení mikrosvěta, který v něm
každý máme srze místa, na kterých se pohybujeme, lidi, které potkáváme, vyvolané pocity, skrze
pohled, kterým se na to vše okolo nás díváme. V počátku byla např. tvorba (udečkova zaměřena
i na prostředí více venkovské např. obrazy Nádraží s větrným mlýnem –
, či Sýpka – 1941) a
pozdější skupinová poetika se formovala pozvolna.
Lhoták se zprvu bránil členství v jakékoli skupině, bál se jejích limitů14. Pravdou ale je, že
zatímco pro ostatní členy Skupiny byla její existence jen jednou z etap v jejich celoživotním
procesu hledání a vlastní tvorby, pro Lhotáka se její poetika stala základem. Svou pozornost
k městu obrátil už koncem . let a ve Skupině
pak našel přesně to, co chtěl svou tvorbou
sdělovat. Nikoli že by Skupina byla idální pro Lhotáka, ale Lhoták byl se svým estetickým cítěním
a způsobem vnímání ideálním člověkem pro Skupinu.

S odstupem času je ovšem zřetelné, že i přes přirozené souznění Lhotáka se skupinovými
myšlenkami měla na něj Skupina
zásadní vliv. Zpočátku maloval jakousi iluzi světa, dětství,
chlapectví, inspirační zdroje nacházel ve staré technice. Teprve se Skupinou začal vnímat širší
problematiku člověka uprostřed velkoměsta, problematiku prostředí, ve kterém přírodu střídá
krajina ohrad, dvorků, kůlničk a strojů.15 Jeho vlastní způsob malby nabýval na preciznosti, začal
pomalu omezovat expresivitu tahů znatelnou v přechozích letech. Začal také zobrazovat celé
městské krajiny, veduty snových periferií, „omšelých zdí a dehtem impregnovaných ohrad
továrních objektů“16 jmenujme například obraz Dvě montgolfiéry [2] z roku 1942) více než
výřezy oblíbené v minulých letech. V roce 1943 kulminuje v jeho tvorbě téma balonů a jiných

11

František DVOŘÁK (ed.): Kamil Lhoták/Z rozhovorů, Praha
, .
Marie KL)MEŠOVÁ: Skupina . Věci umění, věci doby, Plzeň
, .
13
Marie KL)MEŠOVÁ: Skupina . Věci umění, věci doby, Plzeň
, .
14
Libor ŠTEFFEK: Kamil Lhoták. Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha
,
15 František DVOŘÁK (ed.): Kamil Lhoták/Z rozhovorů, Praha
, .
16
Kamil L(OTÁK: Členská výstava Umělecké besedy kat. výstavy ,, Praha
, 13.
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vzdušných plavidel, které se od té doby pozvolna z obrazů vytrácely a stávaly se už jen součástí,
vždy jedním z prvků na obraze, jedním z detailů v městské krajině, ne zcela hlavním námětem.17

Lhoták prožíval válku ve strachu o rodinné štěstí, manželka Liduška zdržovala se s malým
synem Kamilem více ve Stochově u Lhotákovy matky, než v Praze a doufala, že nebude také
zavolána k deportaci jako zbytek její rodiny.18
Od roku
atmosféra ve Skupině
postupně houstla v souvislosti s kulturněhistorickým děním u nás. V roce 1948 sešli se její členové naposled v kavárně Urban, kde došlo
k názorovým neshodám mezi Františkem Grossem a ostatními členy Skupiny19, potom se už
každý z nich vydal po vlastní cestě dál. Lhoták zůstával i nadále tématům a názorům Skupiny
věrný a následujících
let nepřestal upírat svou pozornost na město.

2. 4. Poválečné roky a nová energie - 50. a 60. léta
Konec války přinesl sice úlevu od strachu a svobodu, ale Liduška, zničená osudem své
rodiny, z níž se z koncentračních táborů vrátila jen sestra, začala se uzavírat stále více do
vlastního světa. Návrat do Prahy nesla těžce, bála se lidí, začala se u ní projevovat fóbie
z prostoru.20 Po válce se ale opět dostává pocty Skupině
a to i ve výstavních síních. Jiří Kolář,
s nímž byl v těchto letech Lhoták v úzkém přátelství.21, poslal do světa rukopis Prométheových
jater, který v utajení putoval po známých včetně Kamila Lhotáka, až byl při domovní prohlídce
nalezen u Václava Černého a Kolář byl na měsíců uvězněn.
. léta nesla se ve znamení
upevňování politického vlivu nového režimu, byl citelný stále větší tlak na umělce i ostatní a
mnoho z nich omezilo svou prezentaci na veřejnosti. ) Kamil Lhoták, chovající ke
komunistickému režimu a jeho názorům chladný vztah, věnoval se v těchto letech více grafice a
spolupráci se spolkem (ollar.22
Liduščin stav se horšil a padlo rozhodnutí odevzdat ji do odborné péče. Lhoták prožíval
těžké časy, svědomí ho trápilo, ale Lidušce bylo v sanatoriu nedaleko Prahy, kam ji se synem
chodili pravidelně navštěvovat, dobře. Lhoták se zdál být vyčerpán, toužil zbavit se břemena
svědomí a s novou sílou začít znovu.23

Od počátku . let je ve Lhotákově tvorbě znatelná podstatná změna. Změnilo se totiž jeho
zachycování krajiny, dosud precizně prováděné v detailním vykreslování jednotlivých scén a
objektů v nich. Nyní ovšem začal Lhoták klást větší důraz na kontrastní plochy nebe a země,
často využíval výraznou zelenou pro travnatý reliéf krajiny a nebe stalo se mnohdy plošnějším.
V roce
vzniká obraz Zelené )rsko [3], které je jakousi manifestací tohoto jeho nového pojetí
krajinářství. Lhoták ovšem v )rsku, jak známo, nikdy nebyl a obraz je tak spíše vyjádřením
Libor ŠTEFFEK: Kamil Lhoták. Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha
Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha
, .
19
Eva Petrová: Skupina , Praha
, 102.
20
Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha
, .
21
Ibidem, 61.
22
Libor ŠTEFFEK: Kamil Lhoták. Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha
23
Adolf BRANALD: Můj přítel Kamil, Praha
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17

18

,

,

.

.

9

motivu, který se v jeho malbách udržel až do začátku . let. 24 Osobité pojetí krajiny, tentokrát
ne městské, započíná řadu děl v duchu magického realismu.

Změny se u Lhotáka děly i v osobním životě, protože v roce 196125 opět po desítkách let
potkává jednu ze svých osudových žen, Aničku, se kterou se setkal už v dětství v Nuslích. Opět
s tělesnou vadou, tentokrát bezruká Anča, stala se jeho družkou, která ho pak doprovázela až do
své smrti a přebrala po Lidušce a Lhotákově matce starost o rodinu.
V roce
, na své . narozeniny, zúčastnil se Lhoták Bienále v Benátkách a výstavy
v Londýně. Úspěch a obdiv, kterého se Lhotákovi na těchto výstavách dostalo ho nepochybně
povzbudil, protože od následujícího roku zdvojnásobil počet svých obrazů a toto nové tempo si
udržel po několik dalších let. Tematicky se zaměřil hlavně na otevřenou krajinu, do které vždy
alespoň nenápadně neopomenul zapojit některý ze svých oblíbených motivů, stan, míč, nebo
pruhovaný větrný rukáv.

Kolem poloviny 60. let začínají do jeho obrazů pronikat orli a papíroví draci. Lhoták začíná
výrazněji využívat červenou v kontrastu se zářivě zelenými plochami a modrým nebem,
postupně se začíná objevovat nový motiv terče. A tak se z hnědo-béžových krajin periferie
s ohradami, bicykly a balony pomalu stávají krajiny irské, magické, snové travnaté pastviny
s orly a terči. Od roku
se navíc k novým lhotákovským symbolům přidává Stroj pouště [4],
vymyšlený objekt ve tvaru přesýpacích hodin a nejčastěji v červeno-modrém provedení.26

Lhoták v té době věnoval se také hodně ilustraci, ve spolupráci s Adolfem Branaldem
vniklo knižní vydání Dědečka automobilu, s ilustracemi Lhotáka vychází i další vydání Toma
Sawyera Marka Twaina a mnoho jiných knih.27

2.j5. Od 70. let k závěrečné etapě tvorby
Na konci 60. let se Lhoták dostává do vlivu tzv. nové figurace. )nspirace umělců, tímto
směrem zasažených, plynula z obdivu k Chiricovi, Picabiovi a z mladších například k Roy
Lichtensteinovi.28 ) Lhotákovo dílo v následujících letech směřuje místy k pop-artu. Nadále se
věnoval sepětí krajiny, člověka a techniky, hledání poesie a krásy ve věcech všedních, ale dochází
k minimalizaci prostředků, zploštění obrazu. Nezapomíná na svou lásku k technice a stále se
v jeho obrazech často objevují kola, balon kdesi v dáli na nebi, či motorka, ale častěji už
zobrazuje hladké krajiny s nečekaně ostrým jehlanem (někdy stanem či jiným geometrickým
tělesem, které působí, že přistál na obraze odněkud z jiného vesmíru. Některé výjevy stávají se
abstraktnějšími v použití předmětů, které zobrazuje. Už od konce 6 . let krajina pomalu ale jistě
ustupuje do pozadí a působit nechává v prvé řadě stále se zvětšující artefakty člověka.
Zhruba od poloviny 70. let je v díle Lhotákově patrný příklon k určitému kolorismu,
barevná škála se v jeho dílech rozšiřuje, použití barev se stává výrazně kontrastní. Naproti tomu
jeho krajiny získavají v této etapě mnohdy až metafyzický charakter, ze zeleného )rska se často
24

Libor ŠTEFFEK: Kamil Lhoták. Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha
Ibidem, 252.
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Idem, 289.
27 Jan DVOŘÁK/Robert (ÉDERVÁR): Kamil Lhoták a kniha, Praha
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25

,

.

,

.

10

mění do měsíčních krajin, do kterých zapadly člověkem upuštěné artefakty zmiňme například
olej Velká krajina – 1981 [5]). Nepochybně některé mohou připomínat surrealisticky nečekané
seskupení předmětů ve snové krajině, jsou ovšem postaveny na již zcela jiné zkušenosti a
inspiraci.
V roce
dostal Lhoták ve Vídni (erderovu cenu, udělovanou nejvýznamnějším
evropským kulturním pracovníkům. Před ním cenu z Československa získal jen sklář Stanislav
Libenský a Jiří Kolář.

V . letech pomalu začal se zhoršovat Lhotákův zdravotní stav, Seznam obrazů prozrazuje
zpomalení práce a snížení produktivity, která byla po celý umělcův život vskutku nadstandardní.
V roce
ukončil Lhoták svou malířskou činnost docela, i když pár olejů i po tomto datu ještě
vzniklo. V roce
zemřela Lhotákova družka Anča a i jeho stav začal se rychle zhoršovat. O
rok později, v roce 1990 Kamil Lhoták zemřel, aby za sebou zanechal přes dva tisíce obrazů, více
než čtyřista knižních ilustrací a několik stovek grafických prací. 29

3. INSPIRACE SURREALISMEM
Umělecká atmosféra v Praze byla od poloviny 20. let poznamenána několika
avantgardními proudy, literárními či výtvarnými, které sem pronikaly ze zahraničních metropolí
a center umění a uchvacovaly uměleckou scénu naši stejně jako cizí. Svět byl po prvních dvaceti
letech minulého století, bohatých na nové směry a sílu přicházet s novými možnostmi, principy a
přístupy k tvorbě, oslaben . světovou válkou, někteří z předválečných průkopníků obsadili
různé akademické pozice, mnoho z nich staženo do ústraní, mimo rušná a válečnými starostmi
dotčená města, věnovalo se již méně divokým tématům a stylům. Mondrian, nyní usazený
v Paříži30, zůstává bez nejmenší odchylky věren svému způsobu práce s vertikálami a
horizontálami v duchu neoplasticismu, postimpresionista Pierre Bonnard na jihu Francie maluje
radostné pohledy na krajinu, Picasso se závěrem války prožívá své neoklasicistní období,
kubistické tendence ve Francii i jinde jsou již dávno odeznělé. V roce 1925 se v Paříži objevuje
art deco a vycházejíce ze silné tradice secese přináší do umění moderní dekory promítající se
zejména do užitého umění a architektury. Svou bezprostředností, záměrnou hravostí a negací
morálních i společenských konvencí se do popředí na pár let dostává dadaismus. A právě ten je
již téměř plynule nahrazen surrealismem, vědeckým hledáním s ještě více spontánním
konečným projevem, ale opírajícím se o filosofii a psychologii, zejména o nové objevy v oblasti
snů a podvědomí Sigmunda Freuda. Surrealismus se tak rodí jako směr v jakési snaze překlenout
určitou krizi navazující na ostatní směry, na expresionismus či dadaismus, a v plné síle se vydává
po cestě hledání svobody v jejím nejhlubším slova smyslu, hledání volnosti v člověku a jeho
myšlenkách, činech, představách a snech.31 Stává se směrem, jehož cílem je zachytit tuto
nejniternější a nejpřirozenější, podvědomou svobodu člověka skrze umělecký projev, ať už skrze
slova textu, tvar hmoty, nebo tahy štětce a linku kresby na papíře či plátně.
29

Libor ŠTEFFEK: Kamil Lhoták. Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby, Praha
Norbert LYNTON: Umění
. a . století , Praha,
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V roce 1924 publikuje André Breton v Paříži 1. surrealistický manifest32 jako zformování
hlavních myšlenek tohoto do plné síly se probouzejícího směru postaveného na „čirém
psychickém automatismu“.33 Následně začal vycházet časopis La Révolution Surréaliste a o rok
později se již surrealisté ve francouzské metropoli dočkali své první výstavy. V následujících
letech se směr, expandující do literatury, malířství, sochařství i hudby a filmu, rozšířil do celé
Evropy i USA a stal se jedním z nejsilnějším uměleckých proudů 20. a . let, jehož vlivem prošlo
nespočet umělců napříč zeměmi, zejména mladé generace, které směr zasáhl v době jejich mladí
a nejcitlivějšího uměleckého růstu a vývoje.

3. 1. České surrealistické prostředí
S internacionalizací umění a koncem rakousko-habsburské monarchie se i naše
pozornost obrátila od Vídně více k ostatním uměleckým metropolím a díky nově se rodícím
vazbám pražského a pařížského magistrátu byla hlavně zaměřena na Paříž a francouzské umění.
Díky překladům Karla Čapka dostupnou se pro nás stala francouzská poesie, mnoho umělců
jezdilo do Paříže, takže probíhala neustálá reflexe tamního uměleckého dění, někteří se zde
dokonce usadili natrvalo např. Josef Šíma či Richard Weiner). Zásadní roli ve zdomácnění
surrealismu na české kulturní a umělecké scéně sehrála avantgardní skupina Devětsil – Vítězslav
Nezval, Karel Teige, Jindřich Štyrský a Toyen. Zároveň činnost SVU Mánes přitahovala i cizí
umělce, kteří byli mnohy i jeho členy a skrze jejich účast na místních výstavách, či přednášky a
besedy, které se zde pořádaly díky spolku, tak probíhala neustálá konfrontace s evropskou
současnou uměleckou scénou. Když André Breton vydal v roce 1924 1. Surrealistický manifest,
Richard Weiner o něm ještě v témže roce napsal referát do Lidových novin s názvem
Nadrealismus.34
Jindřich Štyrský s Toyen byli jedni z těch, kteří odjeli v roce
do Paříže a během
několika let se zde zapojili do místního uměleckého dění, navazujíce přitom přátelství a kontakty
s členy surrealistického hnutí, v Paříži v té době činnými, jako byl André Breton či Paul Éluard.
Zde také v roce
vzniká jejich vlastní směr - artificialismus, který v našem prostředí
znamenal překlenutí mezi předchozími avantgardními směry, zejména poetismem, a nově
nastupujícím surrealismem. Artificialismus se sice vůči surrealismu vymezoval, ale stejně jako
surrealismus byl založen na zájmu o psychické procesy, ztotožňoval poesii s malířstvím, byl
přenesením umělcových prožitků a citů, byť nereálných a nelogických, do tvaru a barvy. Štyrský
si však sám v duchu čistého surrealismu už v té době zaznamenával vlastní sny. 35 V roce 1928 se
dvojice i se svým novým směrem vrátila do Prahy a o rok později vyšlo vydání
Lautréamontových Zpěvů Maldororových s ilustracemi Štyrského, vzniklými na základně
záznamů vlastních snů. Josef Šíma vystavil ještě v roce 1929 v Aventinské mansardě své kresby,
dle Teigeho slov v úvodu „na rozhraní surréalismu a poetismu“36, které – jak sám vzpomíná –
viděl i Lhoták.
Andrew GRAHAM-D)XTON: Umění, Praha
,
.
André BRETON: Surrealistický manifest, Paříž
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34 Lenka BYDŽOVSKÁ, Karel SRP eds. : Český surrealismus
35 Ibidem, 14.
36 Idem, 15.
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V roce
uveřejňuje André Breton v časopise Révolution surréaliste č.
Druhý
manifest surrealismu, knižně vydaný o rok později v Paříži a v Čechách téhož roku přeložený ve
. čísle časopisu Zvěrokruh.37 Různými reflexemi evropského surrealistického dění v českých
periodicích a na výstavách surrealismus pomalu ale jistě proniká na českou scénu. Zpočátku .
let se ovšem i u pozdějších čelních představitelů směru objevují kritiky negativní. Např. Vítězslav
Nezval v roce
píše: „Nejsem stoupencem surrealismu a nehodlám ze svého intelektu násilně
seškrabovati vrstvu, jež dělá ze skla zrcadlo.“38 Ovšem ještě v témže roce zakládá Nezval revue
Zvěrokruh, jehož druhé číslo už se k surrealismu i přes prvotní nejistoty otevřeně hlásí. 39

V roce
se ve Spolku výtvarných umělců Mánes začalo jednat o návratu některých
jeho členů, ovšem podmínkou k němu bylo uspořádání výstavy prací jejich František Muzika,
Alois Wachsman, Betřich Stefan, Adolf (offmeister atd. spolu s Josefem Šímou a některými
hosty z ciziny. Byly tak položeny základy k velké a pro naše prostředí nesmírně zásadní výstavě,
která se uskutečnila o rok později pod názvem Poesie 32 jako mezinárodní surrealistická výstava
představující českým divákům to nejlepší ze současného evropského surrealismu zastoupeni
byli Salvator Dalí, Max Ernst, Alberto Giacometti, Giorgio de Chirico, Paul Klee, Juan Miró a
mnoho dalších vedle děl domácích umělců.40

V roce
koná se v Brně premiéra Nezvalových Milenců v kiosku v režii E. F. Buriana,
dle dobové kritiky jedna z mála moderních a čistě surrealistických her českého divadla41. O rok
později setkává se Vítězslav Nezval v Paříži osobně s André Bretonem, Paulem Éluardem,
Benjaminem Péretem a Maxem Ernstem a je nadšen pro surrealismus a jeho myšlenky. Václav
Zykmund, zakladatel Skupiny Ra, začíná experimentovat se surrealistickou fotografií,
surrealismus si u nás získává stále více umělců a překonává Štyrského předpoklady, že je
v rámci avantgardy spíše krokem zpět a kompromisem mezi reprodukčním pudem a snovým
vytvářením.
. března
byla založena Skupina surrealistů v ČSR s jedenácti členy – mezi nimi i
Jindřich Štyrský, který postupně povolil ve svém kritickém postoji vůči surrealismu, Toyen,
Konstatnin Biebl, Jindřich (onzl, Jaroslav Ježek a další. Prohlášení napsal Vítězslav Nezval. 42 O
měsíc později už Skupina zahajuje surrealistické přednáškové a diskusní večery v Mánesu, píše
se o ní ve všech kulturních periodicích u nás. V projektu E. F. Bruiana, divadle D
a následující
roky se uvádí surrealistické hry43, skrze překlady francouzských surrealistických textů začíná
se pozvolna formovat surrealistická Skupina Ra. Propojení s pařížskou skupinou okolo André
Bretona je úzké, Nezval ho informuje o dění ve Skupině, překladech některých stěžejních děl do
čestiny i o plánech do budoucna. V roce
začíná vycházet Revue Surrealismus, vznikne ale
jen jedno číslo, které Nezval rediguje a Štyrský na obálku přispívá koláží z cyklu Stěhovací
kabinet. Revue zprostředkovává čtenářům některé překlady francouzských surrealistických děl,
představuje literární produkci surrealistů českých a je doplněna obrazovou přílohou Breton,
Duchamp, Picasso, Dalí, Man Ray a další . 44
Lenka BYDŽOVSKÁ, Karel SRP eds. : Český surrealismus
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V říjnu roku
koná se v Moskvě oficiální reprezentatnivní výstava československého
výtvarného umění, ovšem jsou sovětskou stranou vyloučena všechna díla Štyrského a Toyen a
cenzurou jsou postiženi i jiní umělci jako Muzika, Zrzavý, Filla atd. Československý výstavní
komisař Kamil Novotný po těchto problémech kapituluje45, ale i u nás se ve jménu stalinismu
začínají ozývat kritické ohlasy na surrealismus, například v některých článcích S. K. Neumanna.
Štyrský a Toyen vystavují v Topičově salonu a jsou největšími ikonami českého surrealismu. Ve
Skupině surrealistů ČSR ale nastávají velké názorové rozpory, Nezval hájí levicová stanoviska a
vystupuje proti některým členům Skupiny. Následně české surrealisty sám rozpouští, což sklízí
pozitivní ohlasy v levicovém tisku, ostatní členové posílají Bretonovi zprávu o jejich
nejednotnosti a chvíli pokračují v aktivitě sami, bez Nezvala. Ale i francouzská skupina se
z politických důvodů o půl roku později rozpadá a společná organizovaná surrealistická činnost
tak oficiálně končí.46

Samozřejmě, že surrealismus v tvorbě i v srdcích některých umělců našich i cizích
pokračuje, s německou okupací ovšem pro tento avantgardní směr přichází hrozba perzekucí,
protože surrealismus je označen za zvrhlé umění. ) Lhoták v této době opouští svůj surrealismus
(viz. Kapitola 5. Surrealismus v tvorbě Kamila Lhotáka a stejně jako mnoho jiných na něj jen
v náznacích vzpomíná v pozdější své tvorbě.

3. 2. Kamil Lhoták na výstavách
Kamil Lhoták se sice po studijní stránce nevydal na cestu umění, nucen si vybrat
povolání, které ho v budoucím životě bude schopno zajistit, ale díky uměleckému založení své
matky byl samozřejmě uměním dotčen a vnímal ho již od velmi útlého věku. Zásadní podíl na
jeho vzdělávání v oblasti výtvarného umění měla právě matka, která, stýkajíc se s lidmi
z uměleckého prostředí, dramatiky i malíři47, chodila s ním na výstavy, které bylo v té době
v Praze možno vidět. Lhoták tedy již v chlapeckém věku navštívil několik výstav, které byly
mnohdy zlomové pro naše vlastní povědomí o evropském umění a jeho současných tendencích,
ale hlavně byly často klíčovou inspirací pro domácí umělce. Tak tomu bylo i u Kamila Lhotáka,
který - ač v tu dobu ještě nevědomě - vstřebával to, co na výstavách viděl, aby se to hluboko
v něm ozvalo o několik let později spolu s jeho uměleckými počátky.

Mezi výstavami, které Lhoták dle svých vlastních vzpomínek navštívil nutno zmínit ty,
které měly přímou souvislost se surrealismem a jeho vlivy na Lhotáka, které formovaly jeho
vlastní umělecký rukopis a estetické vnímání.
V roce
se v pražském Obecním domě konalo několik výstav, stěžejních pro
povědomí českých diváků o francouzském umění, zejména jeho nejsoučasnějších tendencích
s ohledem na vlivy na českou uměleckou scénu. První z nich byla výstava surrealisty
znovuobjeveného (enriho Rousseaua48. Rousseau samozřejmě znamenal pro západní Evropu
silný inspirační zdroj, po své smrti ještě více než za života těšila se jeho prostá tvorba obdivu
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Pabla Picassa, Guillauma Apollinaira a dalších, a skrze návraty ke kořenům a primitivnímu
umění v kubismu, neoklasicismu či magickém realismu . let začala být ceněna a vnímána její
pevná a ve své prostotě hluboká naivistická poloha.49 Surrealisté zase vnímali u Rousseaua čirou
spontaneitu v projevu, nestylizovanost a nefalšovanost jeho rukopisu i námětů, které Rousseau
tvořil z čistě vnitřní radosti a zároveň skrze vlastní vnitřní pocit, představu a fantasii
zpracovával náměty, se kterými neměl žádnou přímou zkušenost.
Lhotákovi bylo v době výstavy
let a ještě netušil, že stejně jako Rousseau i on se bude
připravovat na dráhu právníka, aby se nakonec zcela vzdálil původním cílům a jako naprostý
autodidakt se následně prosadil na umělecké scéně. Stejně jako surrealistům, musely i Lhotákovi
v tomto věku učarovat fantaskní krajiny s divokými zvířaty, divokost temně zelených spletí
bujné vegetace, spontánnost malířského projevu a přitom tvrdá poctivost v zachycení detailů a
snaze o realismus. Krom nepochybné inspirace, kterou Rousseau se svým přirozeným naivním
způsobem malby pro surrealisty znamenal, je znatelný i přímý vliv Rousseauových maleb na
Lhotákovu pozdější tvorbu. Zejména obrazy odpoutávající se od prostředí džungle a exotického
krajin velmi často promlouvají k divákovi velmi podobným stylem, jako to známe u Lhotáka.
Ztrácí se v nich mnohdy perspektiva, u Rousseaua občas výrazně i měřítko, zobrazuje civilní
krajinu, obývanou člověkem. Nebe, v některých obrazech nápadně stejně probarvené jako
pozdější nebe Lhotákova, křižují na některých z těchto výjevů vzducholodě, balony a svítivě žluté
dvouplošníky Krajina se Zeppelinem, 1908). V některých Rousseauových pracích je citelná stejně
napjatá atmosféra, dramatické světlo, které nás zvláštním způsobem znepokojuje Chodci
v parku [6], 1900-1910 , tak, jak ho nacházíme v některých malbách Lhotákových, ve kterých lze
tušit tiché odkazy právě k surrealismu.
Lhoták si nepochybně dojem z výstavy uchoval kdesi v sobě a snad nevědomě i když
sám vzpomíná, že obraz Kára pana Junieta na něj tehdy zapůsobila jako oživlý sen50) nechal ho
projevit se více než o
let později, kdy se po uzavření vysokých škol nacisty rozhodl vydat na
dráhu malíře. Samozřejmě lze tušit, že společná jim byla určitá naivita neškolené ruky, rozdíl je
ale patrný například z portrétní tvorby obou malířu, kdy Rousseau na svých skupinových
portrétech opět často ztrácí měřítko, ale hlavně zachycuje tváře postav bez většího důrazu na
detail, bez snahy o promalování křivek a blíží se skutečně dětské, zjednodušené malbě, zatímco
Lhoták ve svých portrétech zachycuje bravůrně nejen skutečnou podobu modelů, ale prozrazuje
skrze svůj malířský um i něco z jejich psychologie a v případě jím potrtétovaných i jejich vnitřní
velikosti.
Během studia na gymnáziu v Resslově ulici oblíbil si Lhoták dva starší kamarády, kteří ho
svými vlastními zájmy vedli k umění. Oni mu ukázali Umělecký měsíčník, pravidelně společně
četli Volné směry a navštěvovali výstavy51. Nejčastěji ze všech výstavních síní byli však hosty
v Aventinské mansardě, výstavním prostoru, který si roku
otevřel vydavatel Otakar ŠtorchMarien. Výstavy zde pořádané se staly Lhotákovou estetickou školou. V roce
zde navštívil
například výstavu Jindřicha Štyrského a Toyen, kteří po návratu z Paříže vystavovali zde svá díla
v duchu artificialismu52 a narozdíl od své první prezentace v těchto prostorách o několik let
dříve, nesla již tato výstava dle slov Lenky Bydžovské četné prvky surrealismu, přestože se
dvojice v té době ještě nepovažovala za jeho zastánce.53 V témže roce viděl zde Lhoták ještě
49
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výstavu kreseb Josefa Šímy, na které, jak sám později uvedl, pochopil mimopisné možnosti
kresby.54
V roce 1931 se v Obecním domě konala výstava tzv. Pařížské školy École de Paris , která
krom francouzských soudobých autorů ukázala Praze i dost ze světového surrealismu. K vidění
na ní byly díla (anse Arp, Giorgio de Chirica, Maxe Ernsta, André Massona, či Yvese Tanguy. Joan
Miró vystavil například obraz Tělo mé brunetky
a další dva obrazy a ukázal tím Praze
poprvé surrealismus svých spontánních linií a barevných hravých tvarů55 a jeho styl práce se tak
dostal do povědomí českého publika, aby byl o rok později umocněn výstavou Poesie 32.

Po rozpadu Devětsilu pro názorové neshody jeho členů v roce
se začalo jednat o
návratu některých umělců do SVU Mánes a podmínkou některých z nich např. Adolfa
(offmeistera, Františka Muziky, Aloise Wachsmana či Bedřicha Stefana bylo uspořádání
souborné surrealistické výstavy v Praze.56 Tak byly položeny základy k výstavě, která
představila v roce
nepřipravené Praze přehlídku toho nejlepšího z evropské surrealistické
tvorby a podpořila tak surrealistické tendence v díle i našich umělců se rodící. Výstava nazvaná
Poesie 32 v kurátorské režii Kamila Novotného zářila díly (anse Arp, Salvadora Dalího, Maxe
Ernsta, Giacomettiho, Giorgia de Chirico, Paula Klee, André Massona, Joana Miróa či Yvese
Tanguy. Z českých umělců zde byli zastoupeni Emil Filla, Adolf (offmeister, František Janoušek,
Vincenc Makovský, František Muzika, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Hana
Wichterlová a Bedřich Stefan.57
Přelomovost této první skutečně surrealistické výstavy u nás pro české umělecké
prostředí se projevila v průběhu
. let v dílech většiny českých umělců. Zejména mladá
generace narozená mezi léty
- nacházela se ve . letech na počátku své umělecké cesty a
surrealismus, jehož vliv a zprostředkování byly výstavou Poesie 32 jen umocněny, byl jedním z
prvních, který jako směr v tomto věku hledání většinu z nich uchvátil, stejně jako tomu bylo o
několik let dříve s kubismem. Lhotákovi bylo v době výstavy
let a studoval práva na
Právnické fakultě v Praze, vědom si však svých tužeb věnovat se umění, vedle studia začínal
doma malovat. Výstava v Mánesu samozřejmě neunikla jeho pozornosti a po její návštěvě se
označoval za žáka surrealistů. Nepřijal však jejich tematické rekvizity ani jejich kompoziční
schemata, ale po jejich příkladu přál si vnášet do svých obrazů slavnostní napětí „podivného
ticha“, výraz jakéhosi očekávání.58 A tento vliv, zaujetí, které si z výstavy odnesl, projevuje se
v jeho dílech nejen v průběhu . let, ale i později, v obrazech, které jsou tematicky surrealismu
často zcela vzdáleny, ale zůstává v nich nepopiratelně právě to podivné tiché napětí, jaké
nacházíme v obrazech Chirica, Dalího či )vese Tanguy.
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4. SURREALISMUS V TVORBĚ KAMILA LHOTÁKA
Kamila Lhotáka známe jako umělce, který, skrze svou lásku k bicyklům, motorkám, starým
autům, balónům a vzducholodím, propracoval se k nezaměnitelnému výtvarnému projevu
tematicky se držícímu snového světa propojení člověka s technikou počátku století. Známe ho
skrze četné ilustrace nejen dětských knih, příběhů, ve kterých nakonec nacházíme vždy nějaký
vlak, motorku či kolo jako předmět v ději, kterému ale Lhoták s láskou v ilustraci věnuje
pozornost, ale také jako autora jedinečných portrétů svých druhů a přátel, svých životních lásek.
Je považován za umělce, který velmi snadno prosadil se svým specifickým výrazem na umělecké
scéně a své místo si zde bez jakýchkoli výkyvů a otřesů obhajoval až do konce svého života a má
ho v něm zcela jistě až dodnes. Je však třeba zamyslet se, zda v jeho díle není více, než co na
Lhotákovi na první pohled všichni obdivujeme, totiž snovost a nostalgickou krásu dob dávno
minulých, chlapeckých snů a světů. Protože některé jeho práce vymykají se bezesporu této
pevné linii jeho tvorby a je v nich cosi zneklidňujícího, jiného, co naznačuje zcela jiný proud,
ovlivnění, které mu je jen zdřídka kdy přiznáváno, přestože se o něm sám několikrát zmiňuje,
totiž ovlivnění surrealismem.

Kamil Lhoták byl z generace, která vyškolena byla již na kvalitních výstavách postupně
vychovávajících si české publikum k pochopení moderního výtvarného jazyka. Ve věku svých
uměleckých počátků, utváření vlastního výtvarného projevu a zrání ve vyrovnaného umělce,
ukazujícího nám teskný svět zaniké techniky a periferie, ocitl se najednou Lhoták v umělecké
atmosféře surrealismem přímo bouřící, pronikající k nám hlasitě ze západní Evropy. Bylo by
naivní domnívat se, že
. léta pro Lhotáka znamenala jen studium na Právnické fakultě a
poklidné počátky jeho vlastní tvorby, se kterými již v roce 1939 vystoupil poprvé v Beaufortově
galerii v Jungmannově ulici59 s téměř ustáleným a pro něj již nadále specifickým výtvarným
jazykem. Tomuto nalezení předcházel i u Lhotáka určitý vývoj, fáze, ve které si prošel
surrealistickým ovlivněním, které se tu a tam ozývá v některých detailech i v jeho pozdější
tvorbě.

Z Lhotákovy tvorby před začátkem protektorátu známé jsou především jeho oleje
odrážející již jasně jeho odvěký zájem o svět techniky a život kolem ní. Teprve s uzavřením
vysokých škol nacisty byl Lhoták nucen ukončit studium práv těsně před závěrečnými
zkouškami a začal se naplno věnovat umění s ambicí se prosadit jako malíř, jako umělec. Nutno
ale podotknout, že kapitola . let bývá ve Lhotákově biografii dosti chudá, co se známých prací
týče, a je na místě ptát se proč. V sedmdesátých letech mu byla v besedě z cyklu Osudy se Zdenou
(adrbolcovou položena otázka týkající se jeho uměleckých počátků60. Odpověď Lhotáka je pro
tuto práci naprosto klíčová, i když je jen dílčím úspěchem. Lhoták se totiž vyjádřil, že tvořil ve
30. letech v duchu surrealismu, ale s příchodem nacistů v roce
všechna svá surrealistická
díla zničil. Důvod byl pochopitelný – Lhoták se v roce
oženil a jeho ženou se stala dívka
stejně jako on postižená dětskou obrnou, židovka (ertha Guthová. Surrealismus byl samozřejmě
nacisty považován za zvrhlé umění a jeho autoři byli odsuzováni a perzekuováni. Je více než
pochopitelné, že Lhoták, vědom si hrozby, jakou pro nově založenou rodinu tato poloha jeho
59
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tvorby představuje, zničil všechna svá surrealistická díla61, která během
. let vznikla a
oficiálně se k surrealismu již více nevrátil, přestože později otevřeně přiznával, že se považuje za
žáka surrealistů. ) když jen velmi výjimečně je tedy surrealismus v jeho tvorbě doslovný, je
v mnoha jeho dílech obsaženo napětí, hustá atmosféra jakéhosi očekávání vyvolaná způsobem
použití světla a stínu i vztahy mezi předměty, jejich rozmístěním a prostředím.
S určitou nadsázkou lze říci, že v přeneseném smyslu je surrealismus ve své podstatě
obsažen někde hluboko v mnohé Lhotákově tvorbě, protože jeho obrazy, ať už zobrazují cokoliv,
jsou výsledkem jeho vlastního vnitřního poznání světa. Lhoták nereflextuje sice své sny a
mimovědomé stavy, ale svět který nám představuje nese v sobě sametové pohlazení jeho
vlastních emocí, projekci jeho vlastních představ, vlastního interního pocitu, atmosféry. Spojuje
tak mistrně skutečné s nadpřirozeným.

Lhoták se na přelomu . a 40. let ocitl ve společnosti, která dotčena byla surrealismem
velice silně. Programový iniciátor Skupiny
a teoretik Jindřich Chalupecký sice po válce ve
svých textech vystupuje proti surrealismu dosti nekompromisně62, na základě jeho
předválečných textů je ovšem známo, že ve
. letech byl i on se surrealismem a jeho
přítomností v tvorbě umělců jeho – tedy nejmladší surrealistické generace - spřízněn.
Vzpomeňme například jeho stať O dada, surrealismu a českém umění, kde nejen že se
surrealismu na české scéně přímo věnuje, analyzuje ji, ale prokazatelně chápe tuto polohu
umělců jako byl Štyrský, Toyen, Šíma, ale i František (udeček, František Gross nebo Ladislav
Zívr, tedy Lhotákovi vrsteníci.63 Je třeba zdůraznit, že práce všech tři jmenovaných byla právě ve
. letech silně poznamenána surrealismem. Zatímco František Gross se ještě na počátku . let
zajímal o kubizující formy a geometrické budovaní tvaru, prostoru a figury v inspiraci Picassem a
Braquem, spolu s (udečkem už zároveň koketuje se surrealistickou kresbou a tvoří koláže a
asambláže. (udeček sám došel v roce
prozření, které mu otevřelo netušené zdroje
inspirace. Mnoho jeho kreseb vzniklo na základě záznamů mimovědomých představ. Jmenujeme
například jeho Surrealistickou kresbu (1932) [7], která je otevřenou parafrází na kosmogonické
práce Miróovy, jež měl možnost vidět právě na výstavě Poesie 32.64 (udeček více snad než Gross
vydal se ve svých dílech na cestu surrealismu, mnohy s evidentní inspirací ve výtvarném jazyce
největších evropských surrealistických autorů, které měl možnost v Praze poznat (jmenujme
například Giorgia de Chirica, jehož výstavu (udeček viděl v roce 1931 v Umělecké besedě a
která stala se patrně pra-inspirací k jeho dlouholetému cyklu nočních chodců65), jindy se
vkladem vlastní invence v námětech i zpracování – věnoval se například experimentální
fotografii. Chápal surrealismus spíše jako životní pocit než jako závaznou metodu a bylo pro něj
důležité obsah obrazu, který se surrealismem nabývá na důležitosti, intenzivně prožít, procítit66,
a to je názor, který sdílela celá (udečkova generace.
Je nepochybné, že stejně tak jako jeho vrstevníci a následně umělečtí souputníci i Lhoták
nemohl v tomto svém tvůrčím rozkvětu uniknout vlivu surrealismu a patrně i na jeho stole
vznikaly surrealistické kresby a oleje. Kontakty se členy pozdější Skupiny
, s nimiž by ho
bezpochyby pojilo i podobné tvůrčí dozrávání, ovšem navázal až později a proto v té době
neprobíhala žádná vzájemná přímá konfrontace.
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Je třeba rozlišit několik separátních znaků surrealismu, které se ve Lhotákově díle
objevují. Vzhledem k tomu, že se nám nezachovalo žádné dílo ze
. let, které by bylo čistě
surrealistické, za nejjasnější projev stylu lze považovat obraz Fantastický ostrov z roku 1943,
který se zcela vymyká ostatní tvorbě Lhotákově a jasně odkazuje k surrealismu. Tomuto
drobnému oleji je věnována první kapitola. Kamil Lhoták krom olejů, akvarelů, kreseb a grafik
vytvořil také několik desítek koláží, z nich některé více než jiné jeho práce podobají se vzdáleně
kolážím Štyrského a Toyen, s vážnou spontánností vrství v sobě v surrealistickém duchu
černobílé výstřižky, motivy zdánlivě neslučitelné a přesto spojené do jednoho obrazu. ) v těch je
třeba hledat odkaz ke směru, v jehož víru Lhoták začínal. Další odraz surrealismu nesou v sobě
některé práce Lhotákovy ve svém ztvárnění nebe a napětí, které v sobě mají, tak, jak ho dle svých
vlastních slov toužil ze surrealismu pro sebe převzít. V některých z obrazů se také objevují
postavy zbavené tíže, po nebi letící, ne vždy založené na spontánnosti, se kterou by byly
vytvořeny v duchu surrealismu, ale přesto hodny zmínky a zamyšlení, protože se vzdalují
reálnému světu. Čtvrtou samostatnou kapitolu pak tvoří skupina obrazů, akvarelů a grafik, kde
namísto oblíbených Lhotákových vzducholodí, objevuje se vzduchoryba. Pátá a poslední kapitola
bude se zabývat absencí perspektivy v některých autorových pracích, ve kterých je zřetelný vliv
jakéhosi intuitivního automatismu ve skládání předmětů do obrazu, byť jednotlivě reálných,
mnohy předmětů, které jsou pro Lhotáka ikonické kola, míče atd. , ovšem zobrazených
najednou v nelogickém a spontánním, volném seskupení, které výjevům dává jistý nádech
surrealismu miróovského typu. Uvedené příklady skrze zvolené kapitoly demonstrují
přítomnost nadrealistických tendencí v tvorbě Lhotákově, přítomnost směru, který se nebojí
skrze umění ukázat tu nejniternější snivost a spontaneitu bez promyšlené a racionalizované
vnější prezentace.

5. 1. Fantastický ostrov a Mars – surrealismus beze
zbytku
Přestože zdá se být Lhotákova tvorba známá a jasná v interpretaci i stylu, vytvořil Kamil
Lhoták dvě díla, která se zcela vymykají ostatním jeho pracím a jsou tak jiná, že narozdíl od
obecně rozpoznatelného a pro autora charakteristického výtvarného jazyka, tyto na první
pohled málokdo by Lhotákovi připsal. Obě dvě vzdávají se zcela typických motivů, barevnosti a
způsobu malby, se kterými Lhoták pracuje napříč celou svou tvorbou a stávají se tak dvěma
zvláštnostmi, výjimkami a zároveň hvězdami na Lhotákově osobním surrealistickém nebi. A jsou
tak také demonstrací přítomnosti surrealismu ve Lhotákově tvobě. Ať už vznika před rokem
jakákoli surrealistická díla, která byl Lhoták vzhledem k politické situaci nucen zničit, tyto
dvě se stávají dostatečným zástupcem stylu, důkazem, jak bravůrně s ním byl Lhoták schopen
pracovat a zároveň jako lyričnost, poetiku a intimitu do nich projektovat.
V době, kdy Skupina
těsí se největším úspěchům, nastává čas pro mnohé její členy
z tvůrčího hlediska neobyčejně plodný, Kamil Lhoták se poklidně drží poesie města a jeho
periferií a vytrvává ve svém civilním lyrismu, vzniká pod jeho rukou drobounký olej, jiný než
všechna jeho dosavadní i budoucí tvorba.67
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Fantastický ostrov [8] vznikl pravděpodobně roku
, ale autorem není datován.
Vprostřed světa kol, motocyklů, letadel a zapomenutých míčů stává se nečekaným výletem do
fantasie, daleko do snů, které skrze něj nabírají podobu na Lhotáka odvážně nadrealistickou.
Vprostřed tyčí se hladká skála, modro-šedými odlesky nebe a vodní hladiny zbarvená, ve své
oblosti majestátní a strmá, hora jako ze snu, z měsíčních krajin. Dominuje celému výjevu stejně
jako skála Böcklinova Ostrova mrtvých a stejně jako u Böcklina na pozadí má hladkou, stašidelně
temnou vodní hladinu a nerušené blankytné nebe ozářené zpoza obzoru lehkou bílou září
časného rána. Na vrcholu ostrova stojí sofistickovaný stroj, v jedné části identifikovatelný jako
kanón mířící kamsi do dálky, v druhé připomínající snad obrysy postav – strojů, dvou obyvatel
tohoto fantastického světa. Fantastický tvor vynořil svůj dlouhý štíhlý krk nad hladinu po pravé
straně ostrova. Ovšem expresivita je vystupňována na maximum ve skvrách, které se přes celý
výjev přehánějí, jako informelně zvrásněné mraky. Právě tyto skvrny, ve svých volných tvarech,
drsné pastózní struktuře a pastelových barvách dávají celému obrazu vrcholně surrealistický
charakter a umožňují mnohé tvarové asociace. Zatímco ty po levé straně jsou jaksi lehčí ve svém
provedení a umožňují tak interpretaci snových mraků halících fantastický ostrov do pastelových
mlh, výrazná okrová skrvna po pravé straně skály s nápadně zvrásněným povrchem je těžká, ve
svém nepravidelném automatickém tvaru ale jasná a těžce spočívá na ploše obrazu.
Není známo, co stálo za zrodem tohoto na Lhotáka velmi netypického obrazu, ale podařilo
se mu vytvořit snový a zároveň surrealisticky dramatický, napjatý výjev. Tento drobný olej, snad
svou zanedbatelnou velikostí, snad kvůli netypičnosti a náročnému zařazení do hranic ostatní
Lhotákovy tvorby, uniká často pozornosti diváků a milovníků jeho díla. Je však malým, ale
překvapivým vhledem za přivřené dveře Lhotákova života a tvorby, překvapením, naznačujícím,
co všechno v sobě Lhoták skrýval.

Druhým podobně fantastickým olejem je opět drobný obrázek Mars (1943) [9]. Ústně se
traduje, že ho Lhoták vytvořil pro svého syna, který se mu v roce 1941 narodil. Lhoták se tématu
kosmu nebo vesmíru nevěnoval, ale téma planety objevuje se u něj poprvé s tímto olejem a ještě
pak v druhé polovině
. let v grafickách - v roce 1965 vznikla litografie Planeta, na temně
modrém pozadí veliká světlá planeta s jednou menší po její pravé straně a v témže roce vzniká
ještě stejnojmenná suchá jehla68, ovšem obě grafiky jsou vzdáleny surrealistickému charakteru
Marsu). V roce
vzniká nakonec ještě jeden olej s tematikou planety (Planeta [10]), ale opět
zcela jinak pojednán. Planeta zde zabírá téměř celý povrch plátna a útočí na nás svou informelně
rozvrásněnou strukturou imitující krátery a sopečný porvch planety.
Proti těmto pozdějším dílům Mars z roku 1943 svou abstraktní kresebností vzdaluje se
zcela ostatním Lhotákovým dílům. Na vesmírně temném modročerném pozadí osvětlena je
kulatá planeta šedých odstínů. Její povrch má ale daleko k šrafuře obou pozdějších grafik i oleje
Planeta. Promalovaná a šedě vystínovaná koule rozčleněna je stejným způsobem, jaký známe
například z některých (udečkových surrealistických kreseb. Krom zvlněných podkladových
plátků pokrývajících planetu jsou totiž z její přední části čtyři černé skrvny, puntíky rozlišných
velikostí, které spojeny jsou nepravidelnými linkami. Tento princip známe důvěrně již
z některých surrealistických kreseb Františka (udečka, do kterých se jasně promítá
kosmogonická inspirace Miróem, ovšem (udeček tento způsob s oblibou dále používá i ve svých
nočních chodcích. Lhoták se tedy najednou vydává na cestu automatického, spontánního vedení
linky, spojování bodů a rozčlenění povrchu a vzniká tak nečekaně měkká, surrealistická planeta.
68
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Po pravé straně, stejně jako na obou pozdějších grafikách krouží kolem ještě jedna malá
planetka, zde ovšem měřítkem oproti Marsu natolik drobná, že ji prozrazuje jen plachý odlesk
vesmírného světla na jejím povrchu, jinak by se zcela ztratila ve vesmírné tmě.
Oba tyto drobné oleje dokazují jednoznačně, že Lhoták schopen byl snadno i témat a
způsobů malby zcela vzdálených svému snovému realismu. S naprostou suverenitou dosáhl
v těchto dvou svých dílech úrovně, která hodna je srovnání se surrealisty, beze stop tápání a
nejistot, jakoby to byl styl dávno jemu vlastní. A dost možná byl, i když o to krásnější obě díla
jsou, kam se Lhoták posunul ve vlastním rukopisu od . k počátku . let.

4.d2. Koláže
Kamil Lhoták je znám především pro své oleje, malby, skrze které se člověk vrací jako ve
snu do dob svého dětství nebo ještě dřívějších, do dob prvních automobilů a motocyklů, dob
velkých žlutých balonů a zapomenutých červených míčů. Není ale už tak známý fakt, že Lhoták je
autorem také několika málo koláží. Zda-li vznikaly nějaké už dříve nevíme, ale známé jsou právě
koláže z roku 1940. V té době, již asimilován do kolektivu umělců nejen své generace a
v přátelském vztahu s členy pozdější Skupiny
, vytvořil Lhoták několik koláží právě
v surrealistickém duchu. Souvisejí úzce s kresbami, které jim přecházely a o desetiletí později se
k nim Lhoták vrací i v některých malbách. Reagují totiž na surrealistické téma či hru kadávru, při
kterém se otevírá prostor pro různé možnosti nahodilého skládání prvků a volných asociací
v jeden obraz, na němž se podílí více osob.69

Tradice koláže byla u nás skrze francouzské vlivy silná, Štyrský s Toyen vytváří řady koláží
již od počátku . let. Koláži se rovněž intenzívně věnuje Karel Teige a mnoho dalších autorů,
zejména členů Devětsilu, kteří navíc reagují skrze ně na surrealistické básně a literární díla. Ze
Lhotákovy generace zkouší ve víru surrealismu své koláže Františe Gross a v roce
vniká
jeho xylografická koláž Bez názvu [11] také pod názvem Surrealistická koláž). Xylografické
koláže rovněž těšily se oblíbenosti, Toyen vytáří k poctě Máchově koláž Ani labuť, ani lůna
(1935 a Štyrský Pouť krkonošskou (1934)70. František Gross nám v této své surrealistické koláži
ukazuje muže v livreji, kterak se myje pod vodopádem vody tekoucí z prazvláštního zařízení na
lopaty šroubovitého horizontálně položeného mlýnského kola. V záplavě vody topí se kůň, dívčí
obličej jako by měl každou chvíli zmizet pod hladinou.
) František (udeček, se kterým jsou koláže Lhotákovy nejvíce svázány, dělá ve . letech
sérii koláží, narozdíl od Grosse ale převážně fotografických, z nichž nejznámější je Na pláži či Na
surrealistické pláži rovněž z roku 1934. Z pravděpodobně téhož roku jmenujme ale ještě
například (udečkova Koláž ).
A právě František (udeček společně se Lhotákem vytváří v roce
sérii kresebných
Cadavre exquis [12] (tzv. vybraná mrtvola). Zcela nahodile, jak jen to je v surrealismu možné
kreslí tužkou na bílý papír absurdní kompozice. František (udeček se po cestě této
surrealistické hry nevydával poprvé, již v roce 1934 vnikl za spolupráce jeho, Františka Grosse a
Jindřicha Chalupeckého kadávr Podivuhodné pisátko. Série kreseb, které (udeček se Lhotákem
69
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společně vytvořili představují přehled opravdu zcela náhodně složených kombinací předmětů.
Na jedné je zeď proměněná v klaviaturu s rukou měnící se snad v houbu, zavěšenou z nožičky
rozlomeného písmene M, na jiné torzo postavy s draperií přehozenou přes rameno a
s památečním džbánem namísto hlavy. Jedná se pravděpodobně o kadávry ve svém původním
významu, kdy každý z účastníků hry přikreslil část kompozice, ale činil tak, aniž by věděl, co
vytvořil člověk před ním a tedy na co má navazovat. Tento princip je samozřejmě uplatnitelný
nejlépe v kresbě, ale jako myšlenka absurdity kombinace se uchytil i např. v koláži.

V témže roce Lhoták, zřejmě v nadšení z této hravé techniky kombinování, vytvořil dvě
autorské koláže: Postava – stroj a žena-hřib. Ze starých xylografií71 vytvořil dvě čistě
surrealistická dílka, která mohou být jeho stejně jako by mohly být kteréhokoli ze surrealistů.
V koláži Postava-stroj (1940 [13] staví na krásný rytím dekorovaný podstavec stroj nejasného
určení korunovaný barokní parukou z kroucených loken, z níž ještě nahoru vyveden je konec
trubky. Celá kompozice tak navzdory použitým prvkům volně asociuje stavbu lidské postavy.
Druhou koláží Žena-hřib (1940) [14] uvádí nás Lhoták do fantastického světa lesních
zázraků a absurdit, z bujného lesního porostu s jahodami vyrůstá rozměrná houba s širokým
kloboukem, ovšem mění se na svém vrcholu v torzo zdobeného historického živůtku. Z místa,
kde bychom čekali lidské rameno a ruku ovšem vyrůstá spanilá ženská hlava.
O
let později vrací se Lhoták nečekaně k tematu kadávrů ještě jednou, tentokrát
v malbě. Spolu s Vladimírem Fukou vytáří dva drobné oleje na kartonu. Fuka byl mladší než
Lhoták a do jeho okruhu ani generace dotčené ve . letech surrealismem nepatřil. V 50. letech si
ale ve volné tvorbě procházel obdobím temného existencialismu. Prvním Cadavre (1951) [15],
který společně vytvořili, je jakýsi stroj postavený na černé kovové konstrukci, s červeným tělem
ze kterého vychází lampa, či snad amplión tyčící se vysoko nad krajinou, ve svém jádru
Lhotákovskou, ale na Lhotáka nesmírně zalesněnou, na jejímž obzoru rýsuje se zástavba bílého
města a činžovních domů. Krásným detailem je z korun stromů vylézající část starého billboardu
s nápisem FL SPEC)AL
, nesoucím v sobě iniciály tvůrců – Fuka/Lhoták a rok vytvoření
obrazu.
Druhý Cadavre [16] v oleji je ještě radikálněji surrealistický. Dvojice umělců představuje
nám tentokrát nad zemí v lehkosti beztíže levitující spojení jakéhosi stylizovaného suzafonu
postaveném na desce či knize s letopočtem
na hřbětu, z jejíž spodní plochy kroutí se
neklidně hadí ocásky držící na svém konci harfu napojenou opět na neznámý přístroj s ústím
trumpety. Měsíční krajina je kompromisem mezi Lhotákem a Dalím, najatá atmosféra
surrealistického nebe je v obraze citelnější nez v oleji prvém.
Přátelské vztahy s Lhotáka s Vítězslavem Nezvalem, zakladatelem Skupiny surrealistů ČSR
zapříčinilo vznik další xylografické koláže. Lhoták v roce
jako pozdrav posílá Nezvalovi
malou koláž kombinovanou s perokresbou Přenášení myšlenek [17]. Vzdaluje se předchozím
kolážím reagujícím na surrealistické kadávry, zobrazuje totiž ženu v reálném prostředí,
sklánějící se vsedě nad sekretářem a zapisující snad vlastní myšlenky, jejichž naznačením je
ozářená vidina muže nad její hlavou. Vzdaluje se ve svém provedení i surrealismu, zmiňuji ji ale
přece, protože zaslána byla surrealistickému básníkovi, s nímž Lhoták o rok později navazuje
spolupráci.
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V roce
se Lhoták vrací ke xylografické koláži ještě jednou, ve výtvarném doprovodu
vydání Nezvalova díla Valerie a týden divů. Nezval román napsal už v roce
, ale vydal ho až o
let později, aby ho pak představil jako nejsurrealističtější svůj román kombinující prvky
černého románu a surrealistického teoretizování o snech. 72 Právě Lhoták dělá k vydání ilustraci
na přebalu a šest celostránkových ilustrací formou koláže, které stejně jako román Nezvalův jsou
inspirovány xylografickými kolážemi Maxe Ernsta.73 Je zajímavé, že si Nezval vybral
k obrazovému doprovodu své knihy právě Lhotáka – se stařší skupinou surrealistů se sice
Nezval v té době aktivněji nestýkal, z mladší generace a z kolektivu Skupiny
mohl ovšem
vybírat mezi Grossem a (udečkem, kteří oba věnovali se surrealistické i konkrétně xylografické
koláži už dříve a narozdíl od Lhotáka byli oba v této technice aktivní po celá . léta.74 Lhoták
sám vybral si k Nezvalovu románu staré xylografické tisky, aby z nich udělal doprovodné koláže,
nikoli však v čistě surrealistické duchu, spíše ilustrativní s užitím techniky, kterou si surrealisté
tolik oblíbili. Výraznou koláží je např. Dílo upíra (1945) [18], kde stejně jako v koláži Žena-hřib
sektáváme se s podobným zdobeným historickým kabátkem, doplněným zde ale o širokou
suknici. Pouzdro je ale prázdné, přestože drží tvar vzpřímené lidské postavy V pozadí měsíční
krajina s obrysy domu po pravém kraji způsobuje, že celá koláž evokuje děsivost, strach a napětí
celého výjevu. Ostatní koláže zpracovány jsou více tradičně bez výraznějšího použití
surrealistických motivů.

4. 3. Létající postavy, surrealistické nebe a světelnost
Mluvíme-li o surrealismu v tvorbě Lhotákově, je třeba zaměřit se nejen na díla, která
vytvořena jsou v určité stylové čistotě, je třeba vnímat také jazyk, či snad lépe přízvuk
surrealismu, kterým promlouvají i ostatní jeho díla.
Mezi zájmy Kamila Lhotáka patřila ve . a 40. letech i černá magie, metafyzika a jevy
neviditelné, snad pouze citelné, ale nás obklopující. Tuto zálibu sdílel s Františkem (udečkem75,
který vnesl ji narozdíl od Lhotáka jako zdroj inspirace a téma, nad kterým se dlouhodobě
zamýšlel, do své tvorby více než Lhoták. ) přesto jsou některá Lhotákova díla na pomezí vlivů
metafyziky a surrealismu, jako by byly záznamem denních snů, zprostředkovávaly nám dojem
něčeho, co můžeme spíše vytušit či pocítit, než prvoplánově zobrazit.

4. 3. . Létající postavy
d

V roce
objevuje se prvně u Lhotáka postava levitující ve vzduchu ve stavu beztíže.
Známé jsou s tímto motivem jen dva obrazy a ačkoli by se to mohlo zdát, není ani jeden z nich
výplodem čistého surrealismu či spontaneity, i když jako motiv je v tvorbě Lhotákově značně
nestandardní.
Pravděpodobně Lhotákův zájem o techniku a její disciplíny včetně aviatiky zapříčinil tomu,
že obrátil svou pozornost i k problematice vznesení člověka do vzduchu, mechanismů a sil, které
ho odtrhnou od země a překonají tak zemskou přitažlivost. Drobný olej Muž zbavený tíže (1942)
72
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[19] více než jako odvážné zobrazení pocitu, snu či motiv vytvořený neracionalizovaným
automatismem jeví se jako výsledek zkoumání, či možná spíše přání, zda je možná levitace
člověka ve vzduchu bez pomoci techniky. Tuto interpretaci lze snad doložit tím, jak je muž na
obraze oblečen. Narozdíl od obrazu následujícího, vidíme totiž postavičku v jakémsi šedém
šoférském obleku, s pumpkami a podkolenkami. Z toho lze usuzovat, že nejde o postavu nahodile
umístěnou do prostoru, ale muže, kterého Lhoták zbavuje tíže na základě vědecky-technického
zkoumání možností létání člověka bez techniky.
Dle vyprávění Kamila Lhotáka jr. nešlo však o výjev, který by se náhodně zrodil
v Lhotákově hlavě, ale inspirován byl snem architekta Karla Koželky, který byl Lhotákový
přítelem a také věrným zákazníkem. Koželka vyprávěl Lhotákovi při jednom ze společných
setkání, že se mu té noci zdál sen jak kráčí nad krajinou. Lhoták tento podnět použil k vytvoření
zmíněného obrazu, ovšem jen jako inspiraci, sám do výjevu zapracoval výše zmíněné aspekty.
Modro-zelené nebe tvoří většinu plochy obrazu, jen při spodním okraji rýsuje se reliéf
krajiny s vyvýšeným pahorkem v pravém rohu. Pro Lhotáka naprosto typickým oživením je
vložení červeného prvku do obrazu, v tomto případě malého červeného šátku, který vlaje
v levém části obrazu aby určoval směr větru. Při tomto detailu můžeme si všimnout, že vzhledem
ke směru větru, který šátek na obraze naznačuje, kráčí muž bez tíže proti němu, tedy proti
fyzikálním zákonům, zatímco tři ptáci, letící nad pahorkem po pravé straně, využívají této
přírodní hnací síly a letí po jeho směru.
Lhoták byl mistr světla, alespoň tedy v surrealsitickém duchu. Snad vlivem jeho
autodidaktství v kombinaci se zdroji inspirace, které ve svém dětství a mládí v malbě měl,
setkáváme se zde, jako na množství jiných obrazů se zvláštním světlem ve zpracovávání nebe.
Není zcela plošné, v levé části obrazu objevuje se mrak, či snad spíše jeho stín na
neposkvrněném nebi. Celá atmosféra nebe je neklidně čistá, světlá, jak se to jen velmi málo ve
skutečnosti vidí těsně před tím, než slunce ustoupí bouři a vznikne tak zvláštní, napjatá
světelnost.

Druhý olej je z roku 1943 a i zde použil Lhoták motiv postavy ve vzduchu, tentokrát však
ne kráčející, jako je tomu v obraze Muž zbavený tíže, ale opravdu letící. Vlastní autoportrét
s chimérou [20] už názvem napovídá hlubší obsah a předpokládá mnohem složitější interpretaci.
Lhoták totiž v oleji zobrazuje v prvním plánu vůz tažený koňmi se záhadným kočím v černé
škrabošce, před nímž jde pro Lhotáka typická handicapovaná žena, s jednou nohou o berli.
Vysoká dřevěná ohrada odděluje děj v popředí od střech dřevěných kůlniček za ní. A kdesi nad
kůlničkami a světem za ohradou vznáší se v prkenně strnulé horizontální poloze postava muže
v dobře padnoucím obleku. Kdo je tedy na obraze chimérou, bájnou starořeckou létající obludou
a kdo vlastně zpodobňovat má samotného Lhotáka, když název napovídá, že se jedná o
autoportrét? Samozřejmě se nabízí a také většinou uvádí, že to Lhoták sám je postavou letící nad
krajinou a zdá se to více než pravděpodobné. Při detailnějším zkoumání je ovšem možné si
všimnout, že letící postava má bílé výrazné brýle. Lhoták nikdy brýle nenosil a není důvod
očekávat, že by se s nimi na tomto výjevu nečekaně namaloval.
Obraz zůstavá obestřen otázkami o jeho významu, jeví se jako zvláštní výjev snu, nahodilé
kombinace několika motivů, které nesouzní s názvem, jako by šlo o nějakou surrealistickou hru,
či absurdní výjev blížící se – jak poznamenává už Marie Klimešová – Magickému divadlu
v Hesseho Stepním vlkovi.76
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4.d3. 2. Surrealistická světelnost, surrealistické nebe

Po shlédnutí výstavy Poesie
vyjádřil se Lhoták, že považuje se za žáka surrealistů,
nechce však přejímat jejich kompoziční schémata a tematické rekvizity, nýbrž odnést si do svého
vlastního díla hlavně atmosféru, která je v surrealistických obrazech přítomna, napětí a podivné
ticho, jakési očekávání, které daří se surrealistům v obraze vyvolat jasnou světelností ozařující
jejich měsíční, vysněné krajiny.77 To se Lhotákovi v mnoha jeho dílech skutečně podařilo.
Za nejdůležitější takovou práci lze považovat olej Pumpa v zahradě z roku 1943 [21].
Osamocená stará pumpa na pískovou plochu ohraničenou křovím vrhá jediný stín v obraze,
rovný a dramatický, ale celý výjev ozářen je nikoli zleva, jak by se vzhledem ke stínu dalo
předpokládat, ale zahrnuje ho jakési všudepřítomné světlo, z nespecifikovaného zdroje
vycházející záře, které dává obrazu zvláštní, tajemnou atmosféru. Nebe je modré, jen v levé části
narušuje ho hustý mrak, ve vztahu k počasí v obraze zachycený nečekaně černý. Jakoby se v něm
zhmotňovalo dusno, právě to napjaté očekávání, které Lhoták vědomě od surrealistů přebírá.

Podobně napjatá světelnost objevuje se i v jiných Lhotákových dílech napříč časem jejich
vzniku. Dříve ještě než Pumpa v zahradě vniklo dílo, které poctou je spisovateli, jehož knihy
živily Lhotákovo dětství a fantasii, staly se pro něj inspirací a vyvinuly u něj cit pro staré stroje a
techniku. Obraz Pocta Jul. Verneovi (1941) [22] zneklidňuje rovněž, mírněji však než prve
uvedený olej, svým děsivě klidným nebem, tentokrát bez mraku, ovšem narušené verneovsky
fantastickým vzdušným plavidlem. Není to však pocta jen Verneovi, jak napovídá název, ale
jednoznačně i Rousseauovi. Srovnáme-li Rousseaův obraz Předměstí (1896) [23], zobrazujícím
okraj města, který je už spíše vesnicí, stávají se zřetelnými některé podobnosti mezi obrazem
tímto a Lhotákem. Lhoták totiž stejně jako Rousseau obraz rozděluje na dvě horizontální části
dřevěným laťkovým plotem který je v tomto případě u Lhotáka výjimečně více plotem než
ohradou pro něj typickou . V případě Rousseaua, horní část obrazu je věnována vykreslení
města-vesnice, zástavby a atmosféry místa, Lhoták pro změnu nechává prostor čistému
světelnému nebi a umožňuje tak divákovi plnou koncentraci na verneovské vzdušné plavidlo
letící vprostřed něj. Spodní část mají ovšem oba obrazy více než podobnou, totiž lesklou vodní
hladinu pozorovanou několika tichými postavami. )nspirace Lhotáka tímto praotcem surrealistů
je tedy evidentní.

Nepřirozená světelnost, která vytváří pocit surrealistického napětí je obsažena v mnoha a
mnoha Lhotákových obrazech. Je to způsobené tím, že Lhoták mnohdy nepracuje se skutečnými
vlastnostmi světla a stínu. Například v obraze Závodiště [24] z roku
vidíme na ztemnělé
travnaté ploše velký zapomenutý červený míč. Míč je nasvícen jasně spíše ze strany diváka,
přestože celé nebe, opět děsivě klidné, hoří zhasínající září paprsků zapadajících za obzor, za
houští, které ohraničuje hřiště. ) zábradlí, či snad jen sloup v prvním plánu v levé části obrazu
jakoby odrážel světlo z úplně jiné strany, než ze které přichází záře slunce. To vše jsou prvky,
které používali surrealisté ve svých dílech a ta se díky nim stávají snivější, nadrealistická,
dramatičtější.
S nereálným světlem pracuje i olej Stromovka (1970) [25] z pozdější Lhotákovy tvorby,
více koloristické. Nebe je zde naturalističtější, končící den odráží se v růžovo-modrých mracích a
77
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potemnělý park se noří do stínu. Ovšem zatímco v dálce v parku rozsvítily se již pouliční lampy,
uprostřed výjevu, na ztemnělé ploše, kde bychom čekali louku, osvícena je magicky modrým
světlem hladina s maličkou lodičkou jako z papíru. A odraz tyrkysově modré hladiny zřetelný je i
na větvoví okolních stromů lemujících toto černé jezero.

4.f4. Vzdušné ryby
V tvorbě Lhotákově objevuje se kolem poloviny . let motiv vzducholodě ve tvaru ryby. Je
jisté, že některé vzducholodě mohou vzdáleně tvar ryby připomínat, nicméně Lhoták s oblibou
tyto vzdášející se tělesa stylizuje. Nejedná se většinou přímo o vzducholodě, spíše o jakési menší
balony, často připoutané k ohradě či molu a vznášející se ve vzduchu. Motiv se objevuje na sérii
akvarelů ze . roku, ale i v některých olejích a kresbách.
Do pískova laděný olej Krajina s drakem a balonem rybou (1944) [26] ukazuje nám balon
ve tvaru ryby v jejím asi nejnaturalističtějším poddání, jakého u tohoto motivu Lhoták dosáhl.
Nad prašnou plochou s opuštěným stanem, kůlničkou, zapomenutým červeným balonem, který
se zakutálel do této země nikoho, tiché periferie, vznáší se na provaze připoutaný kapříček
s nápisem TOTO na svém boku. Dojemně červená pusinka, barevné ploutvičky a dokonce náznak
žábrů připravuje nás o spojitost se vzducholoděmi, které by snad svým tvarem mohly ryby
připomínat. Je otázkou, kde Kamil Lhoták na motiv ryby místo balonu přišel, snad se jedná o
volnou asociaci, potřebu využití motivu ryby navzdory nelogičnosti výsledku, ale využívá ho
v tomto roce
hojně.
Znovu rybu můžeme vidět například na akvarelu opět ze . roku nazvaném již výstižně
Vzdušná ryba [27]. Ryba již není zobrazena natolik věrně, ale jinak je stejně jako předtím
připoutána nad opuštěnou krajinou, ve které člověk zanechal svou stopu.
Další akvarel (Bez názvu – Krajina se vzdušnou rybou [28] ze série, kterou Lhoták v roce
vytvořil a na nichž se objevuje motiv ryby asociuje prostředí přístavu. Tentokrát však spíše
jako by ryba byla velikou cedulí, ne vzducho-rybou, protože narozdíl od obou předchozích děl
nevznáší se ve vzduchu dřžíc jen na jednom provázku, ale připoutaná je z obou svých stran jako
je billboard postavený na kopec.

Symbol ryb je zvláštním prvkem objevujícím se zejména ve . letech ve Lhotákově tvorbě
a to možná více v grafikách a kresbách než v olejích. Jako námět plyne z nepochybného vnitřního
zaujetí pro tvar ryby a jeho využití skrze transformaci do vzducholodě, která je už jedním
z námětů, které Lhoták pravidelně ve svých pracech využívá.

4.f5. Absence perspektivy – intuitivní automatismus
V některých dílech ukazuje nám Lhoták změť předmětů, které dle názvů obrazů nemají
sice ryze surrealistický charakter, ve svém rozložení po ploše, často po krajině, ovšem
připomínají někdy vzdáleně kosmogonické malby Joana Miróa, někdy působí zcela spontánním
dojmem, jakým předměty do obrazu klade bez reálného měřítka a souvislostí. Jde většinou o
artefakty lidské civilizace, předměty pro Lhotáka signifikantní, ale způsob, kterým je Lhoták
v některých svých dílech používá prozrazuje velkou míru intuitivnosti a spontaneity, kterou
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využívá k uspokojení potřeby zobrazit své nejniternější lásky pospolu v jednom obraze bez
ohledu na celkový dojem a smysl.

Prvním takovým obrazem, ve kterém vysypáno je před diváka nespočet předmětů je
Metorologická stanice po bouři (1944) [29]. Samozřejmě, že již v názvu vysvětlena je příčina této
spouště, dokonce v tomto obraze nechybí ani perspektiva v zobrazování předmětů v prostoru.
Přesto představuje nám Lhoták úlomky dvouplošníku a všelijakých konstrukcí, větrných rukávů
a jiných částí meteorologických měřících přístrojů volně rozhozených po obraze způsobem,
který vyvolává dojem příbuzný Miróových kosmogonickým kompozicím, kde abstaktní tvary a
předměty volně se vznáší po ploše obrazu jako ve stavu beztíže.

V roce
vytvořil Lhoták obraz Zeď vzpomínek [30], který nemá v rámci jeho vlastní
tvorby srovnání. Jde totiž o výjev z interiéru. Lhoták maloval krajiny, techniku, výjevy ze života
ve městě a jeho periferiích. Maloval i panoramatické pohledy na některé části Prahy, dělal
portréty. Nikdy však nepracoval s prostředím interiéru. Obraz Zeď vzpomínek je pohledem
z pokoje ven skrze průhled dveří, pohledem z otevřeného balkonu na město venku. Není však
důležité v tomto obraze město za zdmi domu - bytu, ústřední roli tentokrát hraje právě zeď
vnitřního pokoje. Na té nám totiž Lhoták předvádí artefakty, útržky vzpomínek, několik
drobných obrázků vynořujících se z mlhy bílé omítky jako vzpomínka na cosi, co je uchováno
hluboko v něm. Vidíme zde balon, vidíme muže ve slamáčku s balonem, stromořadí a
lokomotivu, malinké děvčátko, vodní plochu s křovím na okraji a tři sloupce sečtených čísel.
Lhoták nikdy nepodal k obrazu žádné vysvětlení, uchovával si jako tajemství legendu vztahující
se k jednotlivým symbolům.78 Jsou to snad jeho vlastní vzpomínky, piktogramy symbolizující
hlavní okruhy a nejhřejivější témata jeho vlastního života. Zobrazuje je v nahodilém rozmístění
se spontaneitou, jakou se nám myšlenky často z paměti vynořují, v čísté automatičnosti. Způsob,
jakým nám ovšem svůj vnitřní svět představuje je nesmírně citlivý a něžný. A za rohem
místnosti, při pohledu ven z balkonu, vidět je opět zatoulaný míč.

Posledním skvělým obrazem, který bych ráda uvedla je Jindřich Chalupecký (1946) [31], jeden ze
série portrétů Lhotákových přátel a známých. Chalupecký zde v šedém obleku sedí v téměř
pouštní krajině, velký svou osobností a zamyšleně hledí vdál. Na pozadí za ním proti postavě
nepoměrně malá je dřevěná bouda, kterou rozjasňují dvě barevné cedule, či snad plakáty, tak jak
je Lhoták vídával na periferních ohradách. Kolem Chalupeckého volně rozházeno je sedm
krabiček od dýmkového tabáku s cizokrajnými etiketami. Plechovky ovšem opět zobrazeny jsou
v měřítku, které je nepoměrné k postavě teoretika i k dřevěné kůlně v pozadí. Volnost, s jakou
Lhoták obraz komponuje, aby v jeho středu zobrazil věrně svého přítele a ideového otce Skupiny
je nečekaně surrealistická. ) nebe v pozadí šedé je zvláštně a stín, který ležérně sedící mužská
postava vrhá neodpovídá zcela reálnému světlu. Lhoták tak skládá hold teoretikovi, který stejně
jako on a jeho generace umělců, nadšen byl zprvu pro surrealismus a až později kriticky se o
něm začal vyjadřovat.
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5. ZÁVĚR
Kamil Lhoták je nepochybně jednou z nejklíčovějších postav přelomu první a druhé
poloviny . století na naší umělecké scéně. Jeho práce se dodnes těší velké oblibě a to zejména
pro jejich rozpoznatelnost, citlivost s jakou nám sděluje svůj způsob vidění města, periferie a
světa, ve kterém žijeme. Dojemná je jeho schopnost chlapectví vidět ve všedních věcech i
místech krásu a poesii, vyvolat v nás opětovný pocit zaujetí pro žluté balony pozvolna se
zdvihající, jak je horký vzduch za šumu lidských hlasů a těl kolem naplňuje, zaujetí pro krásné
staré bicykly a opuštěné červené míče zakutálené ze stráně dolů na plácek, kam už si pro ně
nikdo nedoběhl. Dařilo se mu zobrazovat město kolem nás ve své pitoreskní kráse, v těch, kteří
se na svět dívají podobným zrakem, probouzel nostalgii a něhu, ty, kteří v šumu velkoměsta
nezdvihli oči a nestihli se zamyslet nad poesií starých ohrad, továren a kůlniček učil přemýšlet
nad tím, jak změnila se pod rukou člověka příroda a utvořila se krajina zcela nová, městská. Tak
známe Kamila Lhotáka. Cílem této práce bylo ovšem zdůraznit ještě jednu polohu surrealistickou, kterou Lhoták ve své tvorbě prošel. Množství odkazů, které se při blizším
zamyšlení nad možností, že umělec prošel surrealistickým ovlivněním, nás jenom ujišťují v tom,
že tato domněnka je více než pravděpodobná.

Chceme-li hledat surrealismus v tvorbě Lhotákově, je logické položit si nejdříve otázku,
zda-li se dochovaly nějaké přímé důkazy, že Lhoták v duchu surrealismu skutečně tvořil. Zásadní
jsou samozřejmě vzpomínky a zmínky umělce, druhou složkou jsou pak díla, která by se dala za
surrealistická označit. Ačkoli se prve zdálo být pouze domněnkou, že Lhotáka se surrealismem
něco pojí, je nyní evidentní, že umělec vlivem surrealismu v mládí skutečně prošel a následně se
k němu ještě v několika dílech přímo či nepřímo vrátil, ačkoli kráčel po zbytek svého tvůrčího
života po cestě ač snového, tak realismu. To, že se Lhoták surrealistickým pokusům ve . letech
skutečně věnoval dokládá vzpomínka jeho samotného, kterou vyslovil při besedě z cyklu Osudy
se Zdenou Hadrbolcovou v . letech a ve které poprvé přiznává, že skutečně v průběhu 30. let
pracoval v duchu surrealismu, ale vzhledem k faktu, že si těsně před válkou vzal za ženu
židovskou dívku a po okupaci nacistů byl nucen chránit rodinu, zničil všechna díla odkazující
k jeho náklannosti k tomuto směru, který byl nacisty označen za zvrhlý. ) jindy Lhoták přiznával,
že je žákem surrealistů, ale že více než jejich schémata a motivy dědí po nich napětí, mlčenlivý
tlak a očekávání, které jsou v atmosféře jejich obrazů přítomny. S ohledem na některé díla v jeho
pozdější tvorbě se mu to bezesporu daří. A právě v těchto dílčích prvcích, jen nenápadně
vložených do stylu tvorby pro Lhotáka signifikantní je patrný surrealismus a umělcova
zkušenost s ním. Krom takových náznaků jako je použití některých velmi mimorealistických
námětů jako jsou létající lidské postavy, promítá se surrealismus ve Lhotákových obrazech
zejména do práce se světlem, zpracování oblohy a spontánním shromažďováním a
zobrazováním pro Lhotáka typických a oblíbených artefaktů moderního člověka vedle sebe.

Silně surrealistické jsou jednoznačně jeho koláže, kterých sice vytvořil jen relativně málo,
zato v nesporné inspiraci v tvorbě Maxe Ernsta, Toyen, Štyrského a ze svých vrstevníků také
Grosse a (udečka. Právě s (udečkem si vyzkoušel v roce
surrealistickou hru kadávru,
která stala se zdrojem inspirace nejen právě pro jeho xylografické koláže, ale také pro dva oleje
z roku
, které vytvořil spolu s Vladimírem Fukou. Zároveň koláže Lhotákovy jsou spojené i
s nejsurrealističtějším románem Vítězslava Nezvala Valérie a týden divů, který Lhoták
doprovodil šesti xylografickými kolážemi. To, že si Nezval vybral z nejmladší generace
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vycházející ze surrealismu právě Lhotáka jen dokazuje nepochybné umělcovy vazby a spříznění
s českým surrealistickým prostředím a jeho hlavními postavami. Je tedy evidentní, že ačkoli se
tato Lhotákova poloha běžnému divákovu často ztrácí v množství ostatních jeho děl,
surrealismus je i při skutečnosti, že veškerou svou tvorbu v tomto duchu ze . let zničil plně
přítomen.

Nejčistším důkazem surrealismu u Lhotáka jsou pak dva oleje vymykající se zcela ostatní
jeho tvorbě a blížící se dokonalosti evropských surrealistický mistrů. Těmi oleji je Fantastický
ostrov a Mars, oba z roku
. Snad vlivem svých malých rozměrů upozaděny dosud byly před
obrazy vznikajícími v té době v kontextu tvorby Skupiny
a vůbec Lhotákova běžného a dobře
rozpoznatelného výtvarného jazyka, ale právě ty je nutno vyzdvihnout, protože dokládají
Lhotákův nesporný surrealistický um.

Je na místě uvědomit si, že přestože se Kamilu Lhotákovi podařilo, byť byl autodidaktem,
velmi brzy vytyčit si některé zásadní znaky a témata své tvorby, kterých se nadále držel až do
konce svého tvůrčího života, byl mu vlastní i proud poněkud vzdálený pozdějším jeho pracím. Se
suverenitou, jakou vystihoval v duchu Skupiny
městské periferie, krajiny ohrad zčernalých
dehtem, artefakty lidské civilizace, dokázal bez váhání vytvořit i díla čistého surrealismu, jakým
je například dochovaný olej Fantastický ostrov. Jsem ráda, že měla skrze tuto bakalářskou práci
možnost zaměřit se na možnou přítomnost surrealismu ve Lhotákově tvorbě, vytušenou
z drobných postřehů a náznaků, a že práce v průběhu svého zpracovávání přinesla tušený
výsledek a důkazy, dokonce je možná v některých ohledech předčila.
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