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MÁNESA 1947 

Rok, kter,í 11,1s dělí od poslední členské výstavy, dává svými• 
kulturnúni událostmi popud k ověřování cest, po nichž jde naše 
umění, a cílů, k nimž směřuje. 
Naše doba přináší mnohdy podivn{, záměny významů a domníváme 
se, že jako spolek s největší výtvarnou tradicí jsme právě v té 
době povoláni k ujasnění linie. 
Dnes, na přelomu všeho hodnocení, je nutno střežit vývoj, aby 
umění samo a vlastní tvorba nezůstaly - jak se jinde děje -
jaksi nepovšimnuty, aby při hodnocení surovinných látek a účelo
vých momentů výtvarného projevu, ať již obrazu, sochy či archi
tektury nebylo opomenuto právě umění. 
Měli jsme vždy vlastní cestu, která - při vysokých výtvarných 
hodnotách - byla spolehlivě v souzvuku se světovým děnún a 
mnohdy při jeho vrcholech. Touto cestou jdeme dále a chceme 
vycítiti její nejpravdivější smysl právě tím, že nikdy nezapome
neme, že naším vlastním životním údělem je výtvarné umění. 

Jaroslav Fragner 

Paní a pánové, 

moji soudruzi a přútelé z Vlanesa mne poctili úkolem, abych vy
slovil dnes za ně něco z tužieb a víry, rozechvívající diskuse, které 
se dnes zaníceně vedou po práci o současném umění. Dovolte mi, 
abych začal slovy nikoliv svými, avšak citátem z knihy Emila Filly, 
kterou diktovaly prožitky buchenwaldské, která vznikla v zamyšlení 
, ovzduší teroru. ,,Každé umění je funkcí lidí, člověka, jeho lásky, 
jeho - jen jeho vlastního pojetí smyslu existence. Každé umění 
je snaha o dosažení svohocly; každé dílo je vykupovánúnl z ne
svobody." 
Dnes, po tragickém národním utrpení, po mučivých letech války, 
v níž se svět musil bránit fašismu, pociťujeme všichni prudčeji 
a plněji tento poznatek, jehož platnost tak strašně zjevily a stvrdily 
dny hrůzy. Vešli jsme clo nového života, čistšího a spravedlivějšího. 



Budujeme nový řád našich věci a jsme ještě uprostí-ed tuhých bojů 
o jeho podobu, dosud zápasíme s nejrozličnějšími skutečnostmi 
o jeho tvar. 
Nepochybujme. Nová společnost bude zárove11 utvářet také nové 
umění. Vlastní své umění. Svůj umělecký sloh totožný. s novým 
slohem životnún. Právě tak, jako již umělci formují nového člo
věka vyslovujíce jeho tužby, osvobozujíce ho z malosti, vykupujíce 
1ho z jeho utrpení, z jeho malosti a předsudků. Jsme stejně ve svých 
dílnách malířských a sochařských a u rýsovacích stolů architektů 
uprostřed tohoto úporného zápolení, právě tak, jako všude jinde, 
kde se cokoliv plánuje, kde se o čemkoliv novém pracuje, aby byl 
život člověka lepší a šťastnější. 
Měl bych nyní u této příležitosti tlumočit a~.ooň ozvěnu rnzprav, 
které se vedou u vědomí úkolů, které výtvarné umělce očekávél,jí, 
avšak jak zachytit ono zjitření, jak vyslovit vášnivost víry ve smysl 
tvořivé práce. Bylo by věru snadné sestavit libě znějící program, 
o němž by bylo snadno se dohodnout. Vúne, jak jsou někdy slova 
pružná, právě tak jako pociťujeme jindy jejich nedostatečnost. Pře
~e však, mezi novými obrazy, sochami a projekty je třeba povědět, 
a důrazně a na všechny strany, že se nestane hodnotou nic, cd 
nikdy hodnotou nebylo. Přicházejí mnozí, kteří horlivě diskutujíce 
o realismu, rádi by tak zúžili tento pojem, až by doc-ela nic ne
zbylo z umění. Je jenom dobrá a špatná malba, dobré a špatne 
sochy. Každé dobré umění, každá vskutku tvořivá práce, všechno 
tísnivé nalézání je realistické. Každé opravdové umění vychází 
ze života a směřuje k životu. Vždycky je jeho mírou a váhou sku
tečnost. Každá vážná tvorba usiluje o poznání, o pravdu. Není méně 
skutečnosti v mistru Třeboňském, než v soše Feidiově, není méně 
skutečnosti v malbách jeskynního člověka než v Rembrandtovi. 
Je tam pouze jinak. Ale stále táž. Moderní umění je osočován« 
z formalismu. Není tomu tak. Formalismem je opakování eklek
tiků, formalismem je mechanický manýrismus. Stejně tak se umění 
současnosti vytýká jeho subjektivismus. Ano. Umění dnešního 
člověka má subjektivní povahu. Vychází z osobnostního zkoumání 
a není jiné cesty k poznání objektivnímu. K pravdě! Vyslov svů;j 
zážitek, s bezprostřední žhavostí, pravý. Nevypůjčený, neodvozený. 
Své ponětí a pojetí světa. Vlastní vidění. Za sebe a po svém. Se 
všún risikem a odvahou. Neboť jen tak vyřkneš něco podstatného, 
něco živého a člověčího. Jen tak vyřkneš pravdu. A pouze tímto 
způsobem můžeš vyjádřit něco obecně lidského, něco posléze 
obecně platného. Jenom taková je hlavní pravda uměleckého díla. 
Toto je také posléze onen subjektivismus, který se může jedině 



stát zdrojem umění nesoucího diHercované znaky svého původu. 
Tento subjektivismus, to je zároveň charakter. A _pouze charakter, 
pouze zvláštní osobitá výrazná odlišnost může způsobit, že je 
možno na konec rozpoznávat cosi, co vidíme v odstupu jako umění 
uárodní. Nehodláme nikterak odvracet tyto výtky a šermovat na 
obranu před jejich výpady. Neboť v jejich domnělých záporech jsou 
po pravdě cnost a klad. Hle, co napsal básník .Jiří Kolář: 

O b r a z, b á s e 11 m u s í b ý t p r o k a z a t e l n ě 
každodenním životem 
osudem každého dne 
j e h o d ě n í m, j e h o t v á ř í i h I a s e m, 
tepem srdce i krví otcovské půdy. 

Arci, estetické normy se mění zárovdí se změnami sociálními. Je. 
třeba toto dobře vědět a nejen rozumem. Umělec se nemůže zavírat 
do svého atelieru. Nelze se vracet, nelze ani ulpívat. Umělec potře
buje společenskou odezvu. Musí ji však vyvolávat intensitou díla. 
Nestačí posluhovat konvenčním zálibám. Změny, které umění pro
dělává, a které mají vždy rychlejší spád a naléhavější zřetelnost 
vždy, když také společnost se přerozuje, jsou dialektickým roz
víjením, pohybují se v antithesích, leč zůstávají děj se co děj ve 
vlastních mezích, nepřekročují nikdy hranice uměleckého tvoření. 
Nemůže se stát, aby ona část-produkce, která se oddělila od oprav
dové tvorby, aby uvázla nakonec v kýči, jednoho dne ovládla vý
tvarnou práci pod tlakem správně znějících hesel a stala se umě
ním. Nevíme v jaké formě slohové bude žít ono výtvarnictví. 
které ve všem všudy poznamenají důsledky nového řádu. Proto je 
třeba bránit každému poutání tvořivých možností, proto popřáváme 
každému projevu jeho místo. V tom, jak už bylo řečeno, je sláva 
a krása moderního umění, že se rozprostírá neomezováno mezi 
dvěma póly, že je tak mnohotvaré, že může tolik říkat. Zůstane 
ještě dlouho nepříznačnějším rysem tvořivého výtvarnictví naší 
doby, že vyrostlo stejně z romantického Životního pocitu jako 
z realistického, kritického zkoumání skutečnosti. Nechť je umění 
stejně věcné jako fantastické. Nechť je dokumentem i básní, svě
dectvím i poesií. Ale nechť vždy z něho vystupuje všechno co 
žijeme. Ať je v něm promítnuta a rozvita nová a krásná! 

Otakar Mrkvi<"ka. 





Karel Dvořdk: President Dr. Ed,,ard Beneš 



Jan Bauch: Ležící akt 



Benda Břetislav : Podobizna 



Vincenc Beneš: Na jaře 



Jan Červ: Děvče 



Bohumír Dvorský : Letní krajina 



Mary Durasová: Jan Masaryk 



Emil Filla: Zátiši s hlavou · 



Alois Fišárek: Zátiší se sklenicí vína 



Jaroslav Grus: Cesta na pobřeží 



Ladislav Guderna: Zátiší 



V dclav H ejna : Ulice Buci 



Vincent Hložník: Zátiší 



Miloslav Holý: Chalupa na Okoři 



Vladimír Hroch: Vinohrady u Bzence 



Vladimír ]. Hnízdo: Podobizna 



Ota Janeček: Zátiší s dorty 



Božena Jelínková-Jirásková: Kytice 



Stanislav Ježek: Návěštidlo 



František Jiroudek: Nábřeží 



Josef Jiřikovský: Hlava M. J. Kalinina 



Jan Kodet: Relief 



Vladislav Kofrdnek: Josef Š. Kubín 



Václav Koutský: Zátiší s kávovým mlýnkem 



Jiří Krejčí : Krajina 



Josef Kudělka: Krajina 



Ndrodnf umělec Josef Lada: Štědrý den 



Josef Lider : H erci za kulisami 



Josef Malejovský: Obránce 



Božena Matějovská: Z Královské zahrady 



Otakar Mrk. •ička : Nad padlým 



Et1žen Nevan: Zrcadlo na židli 



Václav Němeček: Panornma Hradéan s Vltavou 



Vilém Nowak: Přítelkyně 



Arnošt Paderltk: Děvče s koláčem 



Jaroslav Paur: Varšavské nádraží 



Vilém Plocek: Břeh řeky 



Antonín Pelc: Spahi 



Zdeněk Sklendř: Večer 



Zdeňka Schwarzerová -Kriseová: Pomníček čtrnáct i umučených 



Alois Sopr: Padlým hrdinům 



V ladimír Sychra: Zátiší s pivem 



V. ]. Švarc: Melancholie 



Jan A. Vitek: Před popravou 



Richard Wiesner: lnterieur chudých 



Vojtěch Tittelbach: Dětská zahrádka 



Marie \\'I agnenwá- K,tlhánko"á: Jan (,ross 



Otakar Švec: Sochař 



Václa, , Tikal: Hold Albertu Einsteinovi 



Jarmila Zabranská: U s tolu 



Václav Zykmund : Odleťte ptáci 



Václav Žalud: Podobizna pí Dvořákové 



M. F. Černý: Návrh Staroměstské radnice 



E. Linhart-V. Hil ský: Kolektivní dům Stalinových závodů 
v Hor. Litvínové 



František Marek: Sokolovna na Král. Vinohradech 



ŽIVOTOPISNÁ DATA VYSTAVUJÍCÍCH 

UMĚLCŮ 

Bauch Jan, • 16. Xl. 1898 v Praze, absolvent Akademie výtvurných , umění " Pi-azc (školo 
prof. Dítě), prof. V. H. Brunnera u profesora M. Švabinského. fládný člen S. V. U. 
Mánes od roku 1931. 

Benda Břetislav, • '28. III. l897 v Lišni u Tábora, a bsolvent Odbo rné školy socha řskf. 

y HoNcích (škola prof. J. V. l\lys )bck .:, a pro f. J . Štursy) . ({ ádný člen S. V. U. Mátt~it 
od roku 19'23. 

Beneš Vincenc, "' :2:2. 1. 18S3 ve Velké Liš lc i u Chlumec n . Cidlino u, absolvent A k ctd en1k 
výtvarných umění (škola prof. BukOH ': t". a R. Ottenfelda) . R.ádný 'člen S. V. U. Mán~s 
od roku 1921. 

červ Jan, * 6. Vili. 1905 ..... . .. , abso lve n t Umělecko-pri'imyslové školy 1' Praze (škol a 
prof. Zálešáka a prof. K. Dvořáka). Rá dný člen S. V. U. Mánes :od roku 1946 . 

.černý F. i\1., ... 12. Vili. 1903 v Praze, absoh,eat Akade mie , •ýh-arných uměni (škola 
prof. J. Gočára). A.ádný člen S. V. U. Mánes od roku 1939. 

Dvorský Bohumli, * 21. X. 190'2 v Paskově n a Mora,·ě, a bsolvent Akademie výtvarnýc h 
umění v Praze (škola prof. O. Ne jedlého) . Rádný člen S. V. U • .Máll_eSI od roku 1934. 

D-vořák Karel, * I. I. 1893 v Praze. žák J . V. Myslbeka a ,J. Štursy. Řádný člen S.\' . li . 
Mánes od r oku 1929. 

Filla Emi1, • 3. IV. 183'2 v Chropyni nu Mor., absol vent A k t1d emie výtvarných uměnf 

v Praze. Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1909. 

fiUrek Alois, • 14. VII. 1905 v 'Prostějově, absolvent Aka demie výtvarných ;µmění 

v Praze (ško la prof. Ot. Ne jedl ého) . ftá dný člen S. V. U. Mánes od roku 1931. 

Grus Jaroslav, • 13. VIII. 1891 v Pardubicích, absolvent Akademie výtvarnýc h uruěnf 

v Praze (škola -prof. H. Schweige ra). R.ádný člen S. V. U. Mánes od roku 1925. 

Guderna Ladislav, * 1. V. 1921, Nitl' a, Slovensko. škola vyso ké. školy technické a čáfit. 
Akademie výh'a rných umění v Bělehradě (žák prof. Fu11y, Reichcnthá la, Benky 
a Mudroch a ). Rádný člen S. V. U. Má nes od roku 1946. 

Hejna Václa,-, • :2-f. IX. "1914 v Praze. Abso lvent vysoké š ko Jy architektury v Praze. 
Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1945. 

Hložník ·v1ncent, "'2'2. X. 1919 ve Svcd e rniku, absolvent Uměl. prl1m.. (Školy v Pr1.t ze (škol., 
prof, Frant. Kysely). ftádný č l e n S. V. U. Mánes od roku '1946. 

Holý Miloslav, * 4. X. 1897 v Praze. Absofrent Akademie výtvarných umění v Prnzť: . 

Řádný člen S. Y. U. Mánes od roku 1927. 

Hroch Vladimír, * 3. IV. ·190; \' Praze. Absoh-·ent Akademie výtvarných 'umění v Pra :r,f:. 
Řádný č len S. V. U. Mánes od r o ku 1935. 

Hnízdo Vladimir J., • 17. VII. 1914 v Ces. Budějovicích. Absolvent Ak,1demie výhar. 
umění v Praze (škola Jos. Mařntky a R. Kafky) . i'tádný č len S. V. M. Mánes od 
roku 1946. 

Janeček Ota, * 15. VHL 1919 v Pardubičkách. Absolven t Akt.tdemlc výh'arných umění 
~- Praze (prof. Rlažička, Boudy a Kysely) . Řádný č l en S. V. U. 1\\ánes od rolui 194h. 
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Jelinluná~Jirásková Boiena, ~ HJ. Vl. 1880 v Litomyšli. Absolvent Uměl. prům. ško ly 
(škola prof. Schtkancdra a A. Slavíčka). Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 193ú. 

Ježek StanislaY, * 6. VII. 1914 Bystřice pod Hostýnem. Absolvent Akademie výtvarných 
uměn, Y Praze a Uměl. p1·ům . školy v Praze ( prof. V. H. Brunner a Vrat. Nechleba). 
ftádný člen S. V. U. Mánes od roku 194f. 

Jiroudek FrantHck, * 17. II. 1914 ve Lhotce u Se mil. Absoh-ent Akademii' \'Ýh'<u·. umění 
v Praze. fiádnf člen S. V. U. Mánes od roku 1941. 

Jiřilrnvský Josef, .., 4. II. 18'.)2 v Praze. Absolvent Akademie výtva rných umění " Práze 
(š kola prof. J. V. Mys lheka, Jani1 štursy). Řádný člen S. V. U. Mánes od r. 1923. 

Kodet Jan, * 1. VI. 1910 v Praze. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (škola 
prof. Karla Dvořáka a Ot. Španě l a) . Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 19-15. 

Kofránek Ladislav, "' 24. IV. 1880 ve Vojicích u Konecchlumu v Čechách. Absolvent 
.\kadcmic výtva rných umění v Prazt-'. (škola prof. J. V. Myslbe ka). Řádný člen 

S. V. U. Mánes od roku 1908. 

Koutský Václav, .. 12. IX. 1907 v Líšnic i. AbsoJvcul Akademie výtvarných ·umění v Praze 
(škola prof. J. Obrovské ho) . Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1943. 

Krej č( JiH, "'l . XII. 1899 v Praze. Abso]vent Akademie výtvarných umění v Praze 
(ško]a prof. M. Švabinského). fládnf člen S. V. U. Mánes od roku 1940 . 

.Kudělka Josef, * 28. Ill. 1911 Košatka nad Odrou. Absolvent malíhké školy pro fesora 
V. Sychry (Fr. Janouškn. M. Ho lého). Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 19-1:J. 

Lada Josef, "'17. XII. 18S7 v l-lrusidch , okres fličany. Absolvent Uměl. prům. školy 
(prof. Dítě). tl.ádný č l en S. V. U. Mánes od r oku 1926. 

Licsler Josef, " 19. IX. 1912 Vidolice, okťcs Kadaň. Absolvent vysoké 6koly archite ktury 
v Praze. Ctádný člen S. V. U. Mánes od roku 19-11. 

Linhart Eugen, arch., * 20. III. 18'.}8 v Koul·imi. Absolvent Vysoké školy architektury 
v Praze. rt.ádný člen S. V. U. Mánes od roku 1939. 

Male jovský Josef, * 14. IV. 1914 " Holi cích. Absolve nt , . Praze. 'fiádný člen S. V. U. Mánes 
od roku 1941. 

Marek františek, arch., "26. Xl. 1899 v Borovnici. Absolvent Akademie ·výtvarných 
uměn, v Praze (prof . . J. Gočár). A. á dnf člen S. V. U. Mánes od roku 1931. 

Matějovská Božena, * 28. VU. 1903 v Praze. Abso h-ent Akademie ! výh'arných 'Umění 
v Praze (prof. V. H. Brunner a DHě) . Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1Q36. 

Mrkvička -Otakar, '"' 19. Xll. 189S v Příbrami. A bsuh ·enl Umělecko~pn)m~·s lové školy 
v Praze (ško la prof. V. H. Brunnera) . Řádnf č l en S. V. U . .Márws od roku 1945. 

Nevan E1•ien, * 18. l . 1914 v lrlohá či. Absolvent Ak.:1dcmie ,,ý frarných umění v Praze 
( p rof. W. Nowak). rt.ádný člen S. V. U. Mánes od roku 1943. 

Nln1t·ček v,crav, * 13. Vil. 1877 v Hábí, okre.s Strakonice. A hsoh e111 u ť: itť l. ú:-1an1 . 
ň{ulný člen S. V. U. Mánt:s od roku 1940 

Nowak Vilém, ""2. X. IS}:> v 1\iníšku u P1·,thy. Absol\en1 .\kadc mie výírnrných umění 

,, Praze ( prof. V. Thiele) . kácln f č len S. V. U. M.á,ws ocl roku 194<1. 

Padulik Arnošt, * J. XIl. 1919, Nučice. Absolven1· Uměl. pdun. školy , , Praze. lládnf 
Č !ť'n S. V. lJ, Márws od roku 1943. 
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Paur Jaroslav, "'·15. VU. l9t8 na Kladu~. Absoh·cnt \"ft varných umění " Pťazc (školu 
prof. J. Obro,·ského). Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1946. 

Pť'lc Antonín, "' t(). XII. 1895 v Pťaze. Absolvent Akadcmk výtvarných tuuění ,. l'rnze 
(škola prof. V. Buko,·ace a M. Pirm!ru. Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 'ltJ '.J4 

Plocek Vilém, •-J:5. XU. '1905 v Brandýst". n. L. Řádný ~len S.V.U. •Mánes od roku '1941 . 

Sklena Zdeněk, • 15. · IV. 1910 Leština u Z.tibřehu , Mornva. Absolvent :Uměl. 1n·tl.m. školy 
Y Praze (prof. A. Hofbauer a Zd. Kratochvíl) . Řádný : č len S. V. U. Mánes od r. 19-tt 

Sch,.-anerm·á~KriseO"ťá Zdei"lka, ,. 18. li. 1908. A.bsol\'cntka Akade mie. , •ýh•ilrných umění 
Y Praze (prof. Mařatky a Dr,1hoňovského). Řádný člen S. V. U. Mánr-.s od roku '1939, 

Sopr Alois, ,tc 18. III. v Manětíně. Absolvcui Umčl. pn''imys'!(wé školy ( proícso 1 
J. Horejc) . Akademie ,·ýtvarných umění ,, Pťaze ( 1u-of. Boh. Kafky a O. Španěla ). 

Řádný člen S. V. U. Mánes od roku )()45 

Sychra Vladim.ír, • 28. I. "1903 v .Praze . .--\hsoln:nt Akademie ,·ýtvurných umění v Praze 
Y Praze (prof. Dítě, prof. $ ,•,1hinskO. Řádný člen S. V. U. Mánes od roku , '191(). 

Švarc J. V., • 19. VI. 1908 v Ces. Huděju\'{cích. Absohent Akademie výtvarných umění 

v Praze (škola prof. B. Kafky) . Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1941. 

Šin~c Otů:ar, • 23. XI . 181)'2 v Praze. Absolve nt Uměl. průmyslové školy v Praze a Akadcmir. 
výtvarných umění v Praze. Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1929. 

Tikal Václav, • '24. XII. 1906 v Pteníně. Absoh'ent Akademie výtvarných umění v Praze 
(prof. J. Obrm•sk-ý). lládný člen S. V. U. Mánes od r oku 1945. 

l'ittelbach Vojtěch, • 20. VU. 1900, Mutějovice. Absolvent Akademie výtvarných umění 
v Praze (škola prof. M. švahinského). Řádný člen S. V. U. Mánes od r oku 1940. 

Wagoerová-KulhánkoYá Marie, • 25. IX. 1906 v Hořicích. Absolvent Akademie výtvarných 
umění v Praze (škola J. štursy a B. Kafky). Řádný člen S. V. U. Mánes od roku 1930. 

Vítek Jan A., • 23. VI. 1899 ·v Polné, okres Jibla,·a. Absolvent Akademie výtvarných umění 

(škola J. Mařatky, J. štursy a B. Kafky) a Uměl. pn'\m. školy v Praze. 1\ádný člen 
S. V. U. Mánes od roku 1943. 

Wiesne r Richard, '"'6. VH. '1900 v Rudě na Moťavě. Absolve nt Akademle výtvarných umění 
(škola prof. V. Nechleby) a studie v Paříži. fládný čl en S. V. U. Mánes od roku 1932. 

lábranská-Sychrová Jarmila, * 7. VII. 1910 v Hradci Králové. Absolventka Sychr()vy 
maliřské školy. l'tádný člen S. V. U. Mánes od roku 1943 . 

.lykmund Václav, • 18. VI. 1914 v Praze. Absolvem vysokého učení techn. (škola kresle ní 
prof. Blažíček a Bouda). :8.ádný člen S. V. U. Má nes od roku '1946. 

žalud VáclaT, • 30. IV. 1894 v Blovicích u Plzně. Absolvent Akademie výtvarných uměn, 

v Praze (škola prof. J. Štursy) . ítádný člen S. V. U. Máne.'I od roku 192•. 

ť -
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