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Nedávno jste se po půlstoleté pau-
ze vrátila k malování. Jak k tomu 
došlo?

Galerista Milan Mikuš do mě pořád 
hučel, abych něco zkusila, já říkala, 
že dnes už neudělám ani čárku. On 
ale nedal pokoj, už mi to pak bylo blbý, 
vzala jsem školní čtvrtky, něco na ně 
mastila a najednou mě to začalo zase 
bavit. Honza Vyleťal mě pak přinutil, 
abych na plátno 120 na 80 udělala něco 
pastely. Pastel nádherně září a je nezni-
čitelný – to je úžasný materiál. Takže 
v roce 2011 – po padesáti letech – jsem 
zase začala malovat. Maluji a kreslím si 
pro radost, zpestřím si tak den. 

Odkud pocházíte, kde jste vyrůs-
tala?

Dětství, včetně války, jsem prožila 
v Třeboni.

Vnímala jste válku?

Válka začala, když mi bylo osm, a jako 
děti jsme ji moc nevnímaly. Jeden čas 
to vypadalo, že z Třeboňska udělají 
vojenské pásmo, které se bude muset 
vyklidit, takže všichni byli sbalení. Otec 
naložil na žebřiňák fůru sena, matka 
nakoupila konzervy a pořád se čekalo, 
kdy budeme muset město opustit. Já to 
tehdy brala spíš jako dobrodružství, 
těšila jsem se na cestu, i když jsme ne-

věděli, kam nás pošlou. Nakonec z toho 
ale nic nebylo. Taky jsem se vždycky 
koukala, když po obloze letěly bombar-
dovací svazy na Rakousko. 

Zmizeli za války nějací vaši sou-
sedé, třeba Židé?

Ano, to se nás velmi dotýkalo, protože 
to bylo v naší ulici. Bydleli tam Weisso-
vi, chudí Židé, kteří se živili prodejem 
a čištěním peří a králičích kožek a byli 
se s námi rozloučit, když šli do koncen-
tráku. A na náměstí měli dům jedni 
zámožní Židé, kteří šli do transportu 
taky. To byla taková surovost a drzost, 
úplně nevinní lidi. Neumím se vůbec 
vžít do jejich pocitů, protože to muselo 
být něco děsného.

Jak jste prožívala květen 1945?

To už mi bylo čtrnáct a šli jsme do ulic 
vítat. Povinně jsem si oblékla kroj, na 
kterém byly vyšité, to si pamatuji, ryb-
níky. Opatřila mi ho maminka, která 
na to dbala – říkalo se tomu blatský 
kroj. Já to ale nijak zvlášť neprožíva-
la – nejsem takový ten typ, který se 
„prohazuje“ kdykoliv na čemkoliv. To 
mě nebaví. 

Kdy jste přišla do Prahy?

V roce 1949 jsem v Třeboni maturovala 
a pak jsem šla do Prahy, do úřadu.

Na vysokou školu jste se nehlásila?

Měla jsem špatný původ, otec byl 
pro komunisty kulak, ačkoli to nebyl 
žádný velkostatkář – měl asi šestnáct 
hektarů a sedm krav, ale to stačilo 
k tomu, že mi místní soudruh nedal 
doporučení na vysokou školu. 

Otec se jako sedlák dosti vyjímal, 
měl gymnázium a byl i vyšší funkcio-
nář v agrární straně – se svým bra-
trancem jezdil pravidelně do Prahy. 
Byl z několika sourozenců a jejich 
otec, děda, který byl přísný… děti se 
ho bály a moc rády ho neměly… byl 
toho názoru, že nejdůležitější pro děti 
není zajistit jim majetek, ale vzdělání. 
Takže otcův bratr byl právník – jeden 
čas byl i soudcem v Soběslavi, když 
tam byl ještě soud, zatímco obě jeho 
sestry učily, jedna byla jeptiška, bo-
romejka. Děda měl plno starostí, jak 
je udržet na školách. 

Jak se dědeček jmenoval?

Václav Renc, ale psal se ještě německy 
Wacslaw Renz. Jeho bratr se jmenoval 
Severýn. Všichni měli vlasy černé jako 
havran. Celá ta rodina držela pohro-
madě, holky byly vzdělané, ale přitom 
nebyly nafoukané. Byli to úžasní lidé. 
Tety bydlely v Praze a otec je za války 
podporoval. Vždycky zabil načerno 
prase a pak se nosily balíky na poštu 
a posílaly se do města rodině jako vý-

V  evidenci jako abstraktní malířka

Komunisté moderní umění obdobně jako němečtí nacisté vydávali za úpadkový 
projev degenerované „buržoazní“ společnosti, ať už to byl surrealismus, kubismus, 
expresionismus nebo abstrakce. V komunistickém Československu avantgardní 
proud moderního umění představoval především informel šedesátých let. Ludmila 
Padrtová patřila k jeho průkopníkům. To samo o sobě stačilo k tomu, aby se člověk 
v komunistickém systému stal páriou. 

petr placák 

Rozhovor s malířkou Ludmilou Padrtovou
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pomoc. Nebo se do Prahy posílalo uze-
né, které naši nechali u pekaře zapéct 
do chleba, pochopitelně vše zadarmo. 
Přesto ale otce někdo udal. Naštěstí na 
radnici v Třeboni fungovalo podzem-
ní hnutí a udání, které přišlo na otce 
hned dvakrát, tam vždy zlikvidovali. 
Později jsem u jedné z tetiček v Praze 
bydlela.

Odkud dědeček pocházel?

Původem byl snad Rakušák, jehož 
rodina se usadila někde na Hlubo-
ké. Když si vzal babičku Šachlovou 
– pocházela z velkostatku na kopci 
v Hůrkách u Lišova – pořídili si v Tře-
boni v Břežanově ulici, která vede 
na náměstí, krásný dům s freskami… 
říkalo se mu Rencův… což byl dům, 
který kdysi Petr Vok daroval své mi-
lence Zuzaně Vojířové. V přízemí měli 
obchod, a aby děda uživil všechny ty 
děti na školách, koupil na předměstí 
pozemek, kde jsme měli hospodářství. 
Původně tam měl být strýc František, 
ale onemocněl tuberkulózou, tak to 
za něj musel vzít a zůstat na chalupě 
táta. 

Pak se ovšem rozhodlo, že přes náš 
pozemek povede silnice. Byl těsně pod 
hrází rybníka Svět – končila zahrada, 
z ní vedlo pár schůdků na hráz a pak 
už byl rovnou rybník. Už jako dítě jsem 

vnímala přírodu s těmi nádhernými 
proměnami, co dělají oblaka, co dělá 
mlha, slunce na hladině rybníka. Ta 
rybniční atmosféra světelných proměn 
mě ovlivnila, když jsem pak začala 
malovat. A dodnes, v té abstrakci, co 
dělám, jsou tyhle stopy přírody pořád 
přítomné. Tehdy samozřejmě televize 
nebyla, to je jen zloděj času, a já třeba 
jen poslouchala ptáky. 

O komunistech si nikdo v rodině 
žádné iluze nedělal…

Ne, to opravdu ne. 

Jak otec skončil po Únoru?

Pořád ho sledovali. V ulici byl něja-
ký Kopřiva, který to měl na starosti. 
Naši nechtěli do družstva, to bylo 
hrozný, ale nakonec tam skonči-
li – pracovali do roztrhání, odvedli 
krávy do družstva, přitom táta měl 

„Podle soudruhů se u nás scházeli pochybní lidé.“ Ludmila Padrtová, 60. léta  Foto: archiv L. Padrtové

Svatební fotografie rodičů (vlevo) z roku 1928 
Foto: archiv L. Padrtové
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krávy opravdu výstavní, s bratrancem 
dělali takový na tehdejší dobu velmi 
pokrokový chov, sledovalo se, kolik 
procent tuku má jejich mléko a podob-
ně. S komunisty to šlo pochopitelně 
celé do háje. Toho bratrance Pavelce, 
který byl velkostatkář z Břidlic vedle 
Třeboně, soudruzi po Únoru odevšud 
vyháněli, a kamkoli ho vyhnali, tam 
to zase zvelebil, protože to byl člověk 
inteligentní a schopný. No a jakmile 
místo zvelebil, hnali ho zase jinam. 
Ale stejně jim bylo tohle zvelebování 
k ničemu, do dvou let z toho byl zase 
úhor – komunisti uměli jenom vyžírat. 

Z širší rodiny byl někdo zavřený?

Jenom za války sestřenice Blaženka, 
provdaná Kouřilová, byla v koncentrá-
ku. Byla zaměstnaná na českobudějo-
vické poště, zaměstnanci mezi sebou 
udělali sbírku pro rodiny zatčených, 
a ten, kdo peníze vybíral, k tomu 
bohužel psal seznam, podle kterého 
pak všechny zatkli a poslali do kon-
centráku – snad třicet lidí. Sestřenice 
měla dvě malé děti, roční holčičku 
a dvouletého chlapečka.

Vrátila se po válce?

Ne, zemřela v koncentráku, a ještě 
byli tak drzí, že po její mámě vyžado-
vali 350 korun za výdaje na pohřeb. 
Teta, tatínkova sestra, pak převzala 
výchovu vnoučat. 

Na školu vás nevzali, ocitla jste 
se v Praze…

Když jsem maturovala, musela jsem si 
jít pro posudek na svaz mládeže, kam 
přišel chlap z Prahy dělat nábor abitu-
rientů pro podniky, které se tehdy slu-
čovaly. Agitoval pro podnik Keramika, 
který vznikl sloučením karlovarské 
porcelánky s kaolínovými doly nebo 
co. Řekla jsem si, na školu nesmím, tak 
zkusím tohle. Dal mi přihlášku, já ji 
podala a od té doby jsem tam zůstala, 
protože jsem měla ten názor, že každý 
člověk musí někde pracovat. Bylo mi 
osmnáct, devatenáct.

Dělala jste úřednici?

Ano, úřednickou práci a později, proto-
že jsem uměla jazyky, jsem pracovala 
v oddělení, kde se dělaly posudky na 
různé firmy – z banky tam přicházela 
data, která byla braná i ze zahraničí, 
tak se to muselo překládat. 

Jak jste se seznámili s Jiřím Padr-
tou?

Když mi bylo patnáct, moje sestřenice 
si vzala jeho bratrance. Jiřího otec byl 
přednosta železniční stanice v Sobě-
slavi. Přijeli jsme tam a v čekárně 
najednou vidím takového vytáhlého, 

urostlého kluka, tehdy mu nebylo ani 
osmnáct, nesl štafle a plátna a šel ně-
kam malovat. Mezitím se příbuzní do-
hodli, abychom k nim přišli na večeři. 
Tam jsme se prvně potkali a pak už 
jsme zůstali v kontaktu.

Probírali jste spolu, co se ve spo-
lečnosti děje?

Nás politika tolik nebrala. Padrta byl 
člověk úplně jiného obsahu, miloval 
francouzskou literaturu a poezii, 
politika šla mimo něj, i když se taky 
pochopitelně zajímal, co se kolem děje. 

LUdMiLa PadRtová je česká malířka a fotografka, 
průkopnice poválečné lyrické abstrakce. Narodila se 
14. září 1931 v Třeboni, kde v letech 1945–1949 vystu-
dovala reálné gymnázium. Kvůli svému „kulackému“ 
původu nemohla jít na vysokou školu. Našla si místo 
v keramických závodech v Praze. Tady po celou dobu 
komunismu pracovala jako úřednice.

Jako malířka je autodidakt. Její přirozené nadání 
a cit pro barvy a přírodní atmosféru se spojily s po-
znáním moderního výtvarného projevu, ke kterému 
se dostávala skrze práci historika umění Jiřího Padr-
ty, za něhož se v roce 1955 provdala. 

Zprvu malovala, jak sama říká, barevné krajinky à la 
německý expresionista Nolde. Od poloviny 50. let se ale 
zbavovala popisného vyjádření. Barvu postupně osvobo-
dila od tvarů a linií a začala vytvářet čistou abstrakci, ve 
které ovšem zůstaly obsaženy upomínky na pozorování 
přírodních scenérií. Podobně se snažila ve svých výtvar-
ných projevech zachytit zážitky z poslechu vážné hudby. 
Své pocity vyjadřovala barevnými skvrnami, čarami, cákanci, šlehy, proškrabáváním apod., přičemž používa-
la netradiční materiály a postupy – místo plátna použité prostěradlo, místo barvy lógr z kávy nebo rez. 

Tato solitérka v 50. let minulého století předznamenala následnou éru osvobozeného výtvarného 
projevu, který se v komunistickém Československu let šedesátých rozvíjel mimo oficiální a protežova-
né umění a navzdory oficiální nepřízni, výtvarného projevu, který byl zcela nezávislý na vládnoucím 
světonázoru a jeho pojetí estetiky, byl příbuzný s dobovým moderním uměním ve světě a oživil tak 
spojení české umělecké veřejnosti se svobodným světem, spojení, které bylo narušeno po převzetí moci 
komunisty v únoru 1948. Ludmila Padrtová je tak dnes spolu s grafikem Vladimírem Boudníkem pova-
žována za průkopnici českého informelního umění 60. let. Její dílo je o to zajímavější, že sama autorka 
právě na začátku 60. let, kdy na scénu vstoupily desítky výtvarníků reagujících na vývoj moderního 
umění ve světě bez ohledu na stávající režim, sama o své vůli malovat přestala. Její dílo bylo zapome-
nuto a znovu bylo objeveno až po pádu komunismu v polovině 90. let historikem umění Jiřím Valochem, 
který z torza prací z let 1951 až 1961 (z té doby se zachovalo na 40 pláten a 250 kreseb) připravil v roce 
1998 výstavu pro Galerii moderního umění v Hradci Králové. O to pozoruhodnější je, že výtvarnice se 
po půlstoleté pauze v roce 2011 k malování vrátila. 

Dílo Ludmily Padrtové je zastoupeno v Národní galerii – ve sbírce Jiřího Valocha, v Muzeu umění 
v Olomouci a v Galerii Klatovy. Na leden příštího roku připravuje výstavu jejích děl Muzeum moderního 
umění v Olomouci. 
Foto: archiv L. Padrtové
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V těch letech čtyřicet šest, čtyřicet 
sedm, před tím strašným osmačtyřicá-
tým rokem, byla celkem uvolněná at-
mosféra. Jezdili sem francouzští a italští 
studenti, někteří bydleli u Padrtů, takže 
když pak šel na vysokou – dělal výtvar-
ku a jazyky na peďáku, který byl tehdy 
součástí Filozofické fakulty – uměl už 
velmi dobře francouzsky i italsky. V té 
době jsme byli neustále v kontaktu 
se západní kulturou. Pak přišel Únor 
a najednou konec, všechno zaškrtili, 
a od té doby už se to tak táhlo, i když 
tehdy jsme si ještě plně neuvědomovali, 
co všechno se z toho vyklube. S Jiřím 
Padrtou už jsme pak zůstali spolu 
a v roce 1955 jsme se vzali. Ale ne že 
bychom byli na sebe nějak nalepení, 
každý jsme měl svůj život, díky čemuž 
jsme si měli pořád co říct, až do poslední 
chvíle, stále to bylo o něčem.

Zajímal se Padrta o výtvarné umě-
ní už v době, kdy jste ho poznala?

Zajímal se o ně od útlého mládí. Jak 
byl jeho otec tím přednostou stanice 
a rodinní příslušníci měli režijku na 
železnici zdarma, tak jakmile měl 
chvíli čas, jel do Prahy, do galerií. 
Taky sám maloval, třeba prázdniny 
strávil v Národní galerii, kde dělal 
kopie Cézanna, ale nakonec zůstal 
jen u teorie. Těsně před smrtí v do-
pise napsal: Chtěl jsem být malířem, 
ale stal jsem se jenom žurnalistou, pak 
jsem se chtěl věnovat dějinám umění, 
ale nebyl na to čas. Teď bych rád něco 
dohonil v oblasti duchovní, ale je tu ta 
nemoc. Měl široký záběr, na všechny 
strany, taky byl lovec, rybář. Mohl být 
vším, mít pět různých životů. Neustále 
byl v pohybu, jako kdyby měl vrtuli 
u zadku, jak říkala jeho matka.

Proč přestal malovat?

Byl sice nadaný, ale jak toho o výtvar-
ném umění strašně moc věděl, začala 
se mu teorie plést do výtvarného pro-
jevu, včetně toho, co je učili ve škole, 
kde byli nuceni dělat ten socialistický 
realismus nebo malovat jako Rabas 
a podobně. To byl důvod, proč malo-
vání pustil a začal se naplno věnovat 
jen teorii. 

Když skončil vysokou školu, chtěl si 
ho Jiří Kotalík vzít do Bratislavy jako 
asistenta. Mezitím mu volal Smetana, 
jestli by nechtěl nastoupit do redakce 
Výtvarné práce. Redakci dal přednost 
a zůstal v ní až do jejího zrušení. 

Váš muž malovat přestal a vy jste 
začala…

Vlastně ano. Když s  malováním 
skončil, zůstala v Soběslavi ve sklepě 
spousta nepoužitých pláten, a dal mi 
k dispozici i vlastní palety a barvy. 
V roce 1951, kdy už byl na vysoké 
škole, jezdili coby študáci malovat 
do plenéru a s nimi asáci, Sýkora, 
Mirvald, Linhart… Já se s nimi zna-
la a Jirka mě někdy bral s sebou. 
Vždycky jsem zůstala někde vzadu 
a něco si šmrdlala, ne pastelkami, 
ale už pastelem, který mi tehdy Jirka 
dal. No a protože školy někdy kazí 
rukopis a já nic neuměla, tak se jim 
ty mé věci líbily. Dospělému někdy 
trvá dlouho, než se vrátí k  tomu 
„dětskému“ projevu, protože škola 
vás často poplete, znejistí. Já tím 
ale byla nedotčená a měla jsem tak 
větší odvahu.

Škola ve vás neutloukla dětskou 
imaginaci…

Ano, je to tak. Já si toho ale tolik nevá-
žila, dost jsem to ničila, přemalováva-
la, jen jsem chtěla, abychom měli něco 
v bytě. Z těch začátků zbyly jen trosky. 
Olomoucká galerie má asi sedm věcí, 
jinak se to vytratilo.

Výtvarné techniky jste si vymýš-
lela sama?

Sama. Jak jsem byla nedotčená vý-
tvarným vzděláním, nebála jsem se 
žádného materiálu. Jiřímu se mé věci 
velmi líbily, chtěl je někde publiko-
vat, ale já to zatrhla. Vyzdobila jsem 
si tím byt a nepotřebovala jsem být 
členem nějaké skupiny. Někde s něčím 
souviset nebo se někde prezentovat 
bylo pro mě těžké. A zvláště po těch 
padesáti letech dalo velkou práci, aby 
mě přesvědčili. Já pak ani nechtěla na 
svou výstavu. 

Jiří PadRta (1929–1978), výtvarný kritik a teo-
retik, vedle Miroslava Lamače, Jindřicha Chalu-
peckého a Františka Šmejkala klíčová postava 
teorie umění v 60. letech minulého století. Od roku 
1955 působil jako redaktor a později šéfredaktor 
časopisu Výtvarná práce. Jeho stať Umění nezob-
razující a neobjektivní ve Výtvarné práci č. 5/1957 
byla první režimu nepoplatnou studií o abstrakt-
ním umění, která v 50. letech v Československu 
vyšla. V tomto ohledu byla neméně významná 
výstava Zakladatelé moderního českého umění 
v Domě umění města Brna, kterou Padrta ve stej-
ném roce uspořádal spolu s Miroslavem Lamačem 
a Janem Tomešem. V roce 1963 založil spolu s Jiřím 
Kolářem výtvarnou skupinu Křižovatka (vedle nich 
ke skupině patřili Vladislav Mirvald, Karel Malich, 
Zdeněk Sýkora, Běla Kolářová, Pavla Mautnerová, 
Richard Fremund), která oproti sentimentu a pře-
míře subjektivity stavěla vizi světa založenou na 

obecných principech, na proporci a číslu. Tyto 
tendence vyvrcholily v roce 1968 uspořádáním 
společné výstavy členů Křižovatky a jejích hostů 
nazvané Nová citlivost, která měla demonstrovat 
rozchod technické civilizace s přírodou. Návštěva 
Moskvy v roce 1965 podnítila Jiřího Padrtu k zájmu 
o ruskou konstruktivistickou avantgardu, přede-
vším o Kazimira Maleviče. Po roce 1968, kdy byla 
revue Výtvarná práce normalizátory zastavena, 
přišel Jiří Padrta o místo i o publikační možnosti. 
Až do své smrti pracoval v soukromí, kde mimo 
jiné připravoval texty pro publikaci v zahraničí. 
Vášnivý rybář Jiří Padrta, za ním Miroslav Lamač
Foto: archiv L. Padrtové
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InfoRmeL (ne-formální, ve smyslu ne-
konvenční i postrádající „formu“), souhrnné 
označení různých druhů a proudů pováleč-
ného abstraktního umění, které jsou – na 
rozdíl od geometrizující abstrakce či různých 
konstruktivistických tendencí – založeny na 
spontánním expresivním gestu, které není 
omezeno žádnými zákonitostmi, tradičními 
postupy či materiály. U nás se k výtvarným 
projevům ve smyslu informelu v 60. letech 
minulého století počítají práce Vladimíra 
Boudníka, Josefa Istlera, Roberta Piesena, 
Mikuláše Medka, Jana Koblasy, Jiřího Balca-
ra, Jana Kotíka. 

„Já si toho tolik nevážila, dost jsem to ničila.“ Ludmila Padrtová v 60. letech v paruce, pod kterou má schované 
dlouhé vlasy. Repro zleva doprava: Bez názvu, 1956; Tři pravoslavní z cyklu Pomsta informelu, 1960; Chceme 
tě poprosit, abys nás neotravoval z cyklu Dodatky k lepenicím, 2012. Foto: archiv L. Padrtové
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Proč jste přestala počátkem šede-
sátých let malovat?

Zabalila jsem to z několika důvodů. 
V roce 1960 se uzavřelo to, co jsem do 
té doby dělala, a začala jsem pracovat 
s acetonovými barvami, což byly velké 
věci. Doposud jsem pracovala v komo-
ře, ale pak jsem se začala roztahovat 
do Jiřího pracovny.

Druhý důvod byl, že se u nás podle 
soudruhů scházeli pochybní lidé. 
Chodili k nám Milan Munzlinger se 
ženou, Viktorií Švehlíkovou, Franta 
Chaun, Kolář, Hiršal, Malich… a zřej-
mě díky tomu jsem se dostala do hle-
dáčku StB. Kolář k nám přivedl Vaška 
Havla, který byl tehdy zaměstnaný 
jako kulisák v Divadle ABC, ve stejné 
budově, kde jsem pracovala i já. Havel 
ke mně přišel a povídá mi: Hele, já byl 
u výslechu na StB a oni tě tam mají 
v evidenci jako abstraktní malířku, při-
čemž slovo „abstraktní“ tehdy zname-
nalo „protirežimní“ – s režimem to sice 
vůbec nesouviselo, ale jim stačilo, že 
tomu nerozuměli. 

Já si tehdy řekla, že bych neměla 
svým malováním, které je vlastně jen 
tak, pro mě, ohrožovat práci Padrty, 
která je mnohem důležitější. A jak jsem 
se začala s těmi velkými acetonovými 

formáty, které navíc strašně smrděly, 
nadmíru roztahovat po bytě, bylo mi 
to celý najednou takový blbý a řekla 
jsem si, proč se tady s něčím dělám, ať 
se snaží jiní, a s malováním jsem sekla. 

Ještě jsem jako poslední udělala 
cyklus nazvaný Pomsta informelu, což 
ovšem je blbost vykládat jako nějaké 
mé osobní účtování s informelem – já 
měla informel ráda a skutečnost, že 
jsem vlastní obrazy upravila a zka-
rikovala, byla legrace, podobně jako 
když dělám dneska koláže, taky v tom 
mám ráda humor. Ono to ale nebylo 
pochopený – lidi si mysleli, že to je snad 
nějaký můj ortel nad informelem. 

Poté, co vás Václav Havel varoval, 
jste byla u výslechu?

Ne, ale to byla až druhá věc. Hlavní 
důvod, proč jsem přestala malovat, byl 
ten, že jsem skutečně nechtěla nějak 
narušovat nastupující kariéru – to je 
blbý slovo – Jiřího Padrty, protože jsem 
jeho práci považovala za důležitější. 
On tady v padesátých a šedesátých 
letech odvedl opravdu obrovský kus 
práce a já to nechtěla ohrozit nějakými 
svými víceméně soukromými koníčky. 
Taky jsem se s těmi svými věcmi nikdy 
nechlubila, styděla jsem se za to. 

Co bylo s vaším dílem dál?

My jsme bydleli ve sklepě. Od obvod-
ního bytového družstva jsme získali 
pod Nuselskými schody v Praze takový 
nebytový prostor, kde byly ještě tis-
kařské stroje, který jsme pak upravo-
vali, aby se tam dalo pobývat. Jednou 
celou naši ulici vyplavily kanály a lidi, 
co bydleli naproti nám přes chodbu, 
to odtamtud vyhnalo a my to po nich 
podědili. Jirka byl tehdy na vojenském 
cvičení, já to všechno uklízela a stě-
hovala do nových prostor, a jak jsem 
šlapala v těch barvách a kresbách, tak 
jsem si najednou řekla, že to je k ni-
čemu, a začala jsem to cpát do pytlů, 
že to půjde do popelnice. Matka se na 
mě tak podívala a povídá: A co jako? 
A já na to: Co s tím jiného? Ona šla, 
hodila na zem krabici a řekla: Nech si 
aspoň něco na památku. Kresby, které 
dnes existují z padesátých let, celkem 
asi dvě stě padesát, jsou z téhle kra-
bice, kterou zachránila matka, když 
viděla, jak to cpu do pytlů a nosím do 
popelnice. 

Co se stalo s velkými plátny?

Většinou jsme je rozřezali. Třeba když 
se brali Ivan Jirous s Věrou, dostali 

Červený, 1958, a Mince pro převozníka z cyklu 
Barevné lepenice, 2012             Foto: archiv L.P.
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k svatbě – mimochodem ji slavili u nás 
v bytě – dvě takové malé věci, co se 
zachovaly. 

Obraz, který před pár lety koupila 
olomoucká galerie, Damoklův meč se 
to jmenuje, jsme jednou použili na 
zakrytí díry ve střeše kůlny, kam se 
ukládaly lopaty a hrábě. Jednou v ní 
dělal Jan Vyleťal pořádek, sundal to 
a povídá: Hele, tohle nevypadá špat-
ně. Já vzala smeták, pometla jsem to, 
koukáme na to a Honza říká: Dáme to 
zarámovat a uvidíš. Pak se obraz vysta-
vil ve Špálovce. Nebyl sice dodělaný, 
ale jak na tom ležely ty hrábě a lopaty, 
měl takový zvláštní výraz, že se o něj 
dokonce pak přetahovali. Nakonec 
jsem obraz prodala do Olomouce, 
protože jsem si říkala, že bude lepší, 
když bude v galerii. Už s tím obeslali 
i několik výstav. 

Mohlo se ve Výtvarné práci psát 
v šedesátých letech o umění ote-
vřeně?

Byl to samozřejmě pořád boj a bylo 
úžasný, že redakce potlačovala ty 
různé režimní sračkáře a dařilo se 
jí držet slušný profil. Bojovali, měli 
spousty nepřátel, kontrolorů, ale 
vždy se jim podařilo něco otisknout, 
co tady udržovalo povědomí o tom, co 
se děje ve světě, nějakou souvislost. 
Padrta byl taková štika, Lamač byl 

zase rozvážnější, vzájemně se dopl-
ňovali, každý byl jiný.

Už v roce 1963 se Františkovi Šmej-
kalovi a Věře Linhartové podařilo 
v Teplicích udělat výstavu Mikuláši 
Medkovi a Janu Koblasovi. Tak jsme 
se tam hrnuli, spousta známých. Nebo 
v Písku byla úžasná výstava Kupky. 
Taky se objevil Robert Piesen s Maut-
nerovou a celá řada dalších, Hartman 
taky. Koblasa vystavoval ve sklepě, 
chacha – sklep, to bylo opravdu naše 
výsostné území, teritorium. To bylo 
někde tam, jak je Pelléova vila. 

Ve sklepě jste bydleli, ve sklepě 
jste malovali a ve sklepě jste vy-
stavovali.

Ano, byli jsme takové podzemí, nor-
mální byty pro nás nebyly, takže jsme 
obývali sklepní nebytové prostory 
a taky jsme se tam scházeli – lidé, kte-
rým o něco šlo, kteří měli v hlavě něco 
jiného než ty oficiální banality. Nikdo 
neměl žádné peníze, s Jirkou jsme si 
psali vzkazy jako Mám dvacijáše, dám 
ti deset, to máš dost na jídlo na víkend, 
ale byli jsme šťastní, bylo to o něčem. 
Lidé, kteří jeli po vlastních kolejích, 
vlastně žili po sklepích. 

Koho měl Jiří Padrta v oblibě?

Staral se především o  geometry 

a s Františkem Šmejkalem, který lnul 
k informelu, se vždycky přátelsky há-
dali. Když bydlel Karel Malich ještě na 
Vinohradech, tak jsme k němu chodili. 
Byl to naprosto mlčenlivý tvor, z kte-
rého bylo těžké vyrazit slovo. Padrta 
si jeho věcí velmi vážil, rozuměl mu 
a chtěl mu dělat monografii, ale mate-
riál zůstal nedokončený. Když Malich 
udělal křivku, tak to mělo v sobě na-
pětí, život. Jirkovi se jeho práce moc 
líbily. 

Chodil k nám taky Hugo Demartini 
a byl vždycky nešťastný, protože si 
vybral ženu, která se mu pak opako-
vaně věšela na záchodě. Nakonec si 
vzal dceru Malicha, a to byl strašlivý 
průšvih. Oni byli velcí kamarádi, po-
stavili si vedle sebe dva bunkry, někde 
v Podolí nebo kde, a najednou si De-
martini vzal jeho jedinou dceru, o ge-
neraci mladší. Vzniklo tak hrozný 
nepřátelství, nemohli se pak ani po-
tkat. 

Přes Maleviče inklinoval Padrta spíš 
ke geometrii, ale samozřejmě miloval 
moderní umění vůbec – sledoval úplně 
všechno, nic mu nebylo lhostejné.

Jak se ke Kazimiru Malevičovi 
dostal?

Vlastní iniciativou. Přes ministerstvo 
kultury získal v Rusku kontakty a ob-
jevil Maleviče v nějakém depozitáři 

Zleva doprava: Pojďte si hrát z cyklu Barevné lepenice, 2012; Bez názvu (Portrét M. Medka) z cyklu Pomsta informelu, 1960; Katolog k výstavě 
Ludmily Padrtové Gesto, pohyb, barva, pořádané v Západočeské galerii v Plzni v létě 2013 Foto: archiv L. Padrtové
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ve sklepě, kde ho hlídala bábuška – 
Jirka byl úplně ohromený, byl tam 
ten slavný Černý čtverec z roku 1912, 
přikovaný ve sklepě řetězy, a hlídala 
ho babka. Oni věděli, že má nějakou 
cenu, ale obraz nesměl spatřit světlo 
světa – to byl antipod proletářského 
umění, na veřejnosti se prezentovaly 
jen strašlivé hovadiny.

Sledovali jste i oficiální umění?

Když byla nějaká příležitost, šli jsme 
se schválně na to podívat a váleli se 
smíchy. To byla opravdu prča. 

Jaký člověk byl Miroslav Lamač?

Byl chytrý a vzdělaný, ale Jirka si 
stěžoval, že z něj nemůže dostat tex-
ty. Měli spolu rozpracovanou Osmu, 
v roce 1957 dělali velkou výstavu 
v Brně k 50. výročí jejího založení, 
a k tomu měla být monografie. Práce 
na ní se vlekla a nakonec ji Lamač 
vydal sám až po jeho smrti, upravil ji 
po svém a ty Jirkovy věci se tam nějak 
zúžily. 

Rok 1968 jste prožili pod Nusel-
skými schody?

Ano, s Hugem Demartinim, který při-
běhl celý zděšený, co se děje, a pak 
jsme šli před rozhlas a Jiří se snažil 
ruským vojákům vysvětlit, že tady 
žádná kontrarevoluce není, ať jedou 
domů. Oni vytáhli nějaký papír, že 
tady kontrarevoluce je. 

Mysleli jste si během Pražského 
jara, že se něco změní?

Ono už se to začalo uvolňovat od roku 
1965, a protože jsme si nekupovali no-
viny – s politikou jsme nechtěli mít nic 
společného – informoval nás o dění 
venku soused František Šmejkal, by-
dlel taky ve sklepě, pravidelně k nám 
chodil a vždycky hlásil: Helejte, to stojí 
za to, něco se děje, kupte si noviny. Ten 
nás tedy zpravoval, ale „tání“ netrvalo 
dlouho. František byl takový akurátní, 
zdržel se tři čtvrtě hodiny a pak zase 
šel, studoval dlouho do noci, taky brzo 
zemřel. 

Jak jste se poznali s Padrtovým 
bratrancem Ivanem Jirousem?

Ivan přijel do Prahy, bylo mu šest-
náct. V té době to byl takový styd-
livý kluk, který se červenal a který 
s hrůzou zjistil, že tady má nějakého 
inteligentního bratrance, kterého 
navštěv uje spousta zajímav ých 
lidí, a taky Miloš Macourek, který 
bydlel kousek nad námi, psal verše 
a Magor je měl moc rád. Nápad, že 
půjde studovat kunsthistorii, vlast-
ně vzniknul v naše bytě. Přivedl ho 
k tomu Padrta, který ho vybavil li-
teraturou a říkal mu co a jak. Byl 
to kluk z Humpolce, kterého Jirka 
nasměroval, aby dělal pro Výtvarnou 
práci, a seznámil ho s lidmi, kteří 
byli pro něj určující. 

Ivan u nás nasával spousty litera-
tury, nepřiměřené jeho věku, a hod-
ně tomu podléhal. Třeba španělské 
mystiky apod. Věra Linhartová byla 
naše známá, tak jsem s ní vyjedná-
vala, zda by mohl Ivánek přepisovat 
její věci. Nebo třeba Kafkův Zámek, 
který jsme dostali z Loun od Sýkory. 
U nás se vlastně s těmito věcmi prvně 
seznámil.

Tehdy Magor tlustospis Zámek, 
který vyšel před válkou tiskem, 
rozepisoval na psacím stroji, což 
je z dnešního pohledu úplná fan-
tasmagorie.

Ano, vždycky byl nadšenec. 

Jak byli s Jiřím Padrtou příbuzní?

Magorův otec a Jiřího matka, zamlada 
Jirousová, byli sourozenci. 

Magor měl u vás základnu…

Víceméně. Když začal chodit s Věrou, 
slavil se u nás silvestr, byla pozvaná 
spousta lidí, František Šmejkal s Vě-
rou Linhartovou, Kolář, Malich a další. 
V obou těch sklepních prostorech bylo 
připravené pohoštění a teď slyším 
z komory, kde jsem malovávala, údery, 
rány. Jdu se podívat, co se děje, a Ivan 
s Kusákem se tam rvali o Věru. Kolář 
tomu přihlížel, radostně se plácal do 
kolen a vykřikoval: Ve dvacátým století 
se chlapi perou o ženskou, to je úžasný, 
pojďte se podívat! Ivan měl brejle na 
zemi, rozšlapaný, já se je snažila roz-
trhnout, Ivánek mi tak zoufale říkal: 

Svatba Padrtova bratrance Ivana Martina Jirouse s Věrou Vařilovou. Vpravo podle Jirouse jeho 
„nejlepší kamarád a člověk“ Karel Voják.  Foto: archiv L. Padrtové
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Nepleť se mezi nás, a jak byli v tom 
zápalu, dostala jsem ránu do nosu, 
chachacha, okamžitě mi naskákaly 
takové fialové pihy. Vrátila jsem se 
k ostatním a Jirka povídá: Tohle ti Ivan 
udělal? Šel a zmlátil ho, zatímco Kolář 
se strašlivě bavil.

Kdo byl Kusák?

Alexej Kusák byl redaktor časopisu 
Student, který s Věrou žil. Sezná-
mili se tak, že Věra, bylo jí šestnáct 
a chtěla pryč z domova, přecházela 
u Národního divadla ulici a přidal se 
k ní takový menší brýlatý muž, to už 
byl redaktorem Studenta, a oslovil ji 
se slovy: Slečno, nechtěla byste přijít 
o panenství? A ona řekla: Ano, ráda. 

Chachacha.

Takže se k němu nastěhovala, bydlela 
u něj, a on si ji jakoby přivlastnil. Pak 
se ale seznámila s Ivanem, chodili spo-
lu na školu, a my jsme tak nějak před-
vídali, že Ivan na Věru zabere – ona 
byla úžasně půvabná, krásná holka 
s tygříma očima, zelenýma. A sku-
tečně k tomu došlo. Věra ale bydlela 
pořád u Kusáka, který se jí nechtěl 
vzdát, a Ivan ji už mezitím považoval 
za svoji holku. Tak se to řešilo pěstmi. 

A Kolář byl nadšený.

Naprosto! 

Jak na něj vzpomínáte?

Kolář byl dobrej. Padrta se mu hodně 
věnoval a taky díky němu se dostaly 
Kolářovy věci do zahraničí, přes No-
rimberk, odkud sem jezdil nakupovat 
jeho věci jeden znalec umění, a pak 
ještě nějaký učitel ze severu Německa. 
Padrta měl ohromný čuch na umění, 
a když vydělal nějaké peníze, většinou 
skončily v knihách. Měl velmi dobře 
vybavenou knihovnu, kterou po jeho 
smrti z větší části získal František 
Šmejkal. To bylo dohodnuté předtím, 
když jsme byli u něj na návštěvě, tak 
mu Jirka říkal, že neví, co s ním bude, 
a že by byl rád, aby se o knihovnu 
postaral. Přijel pak s náklaďákem. 

Jindřich Chalupecký si také odvezl 
spoustu věcí. 

Uměnověda vás staví coby průkop-
níka informelu vedle Vladimíra 
Boudníka. Znala jste ho? 

Ano. Padrtovi si často stěžoval na 
nepochopení. Byl hodně zaujatý 
sám sebou, napůl jurodivý, takový 
šílenec, měl v kufru připravené věci, 
na kterých se věšel. Přátelé si z něj 
tropili blázny a psali mu vzkazy na 
schránku, že mu Tekla, jeho žena, 
utekla a podobně. Ona byla z nějaké 
nóbl maďarské rodiny, která s tím 
sňatkem nesouhlasila, a on tomu dá-
val korunu, když se předváděl jako 
šílenec, přišel k rodičům na námluvy 
a pak se tam demonstrativně věšel, 
když nechtěli dceři povolit, aby vylezla 
za ním na strom v sadu. Bylo vidět 
i na jeho očích, jak je sám sebou na-
prosto zaujatý. Jirkovi nosil z fabriky, 
kde pracoval, tištěný grafiky. 

Jaký názor měl Jiří Padrta na Boud-
níkovy věci?

Samozřejmě je uznával, co je nosné-
ho, poznal. To od něj nasával i Lamač, 
který měl asi větší nadhled, ale Padrta 
uměl jít po stopě – cokoli se někde ve 
světě objevilo, o čem byl přesvědčen, 
že je dobré, a tady přitom nepřijatel-
né, okamžitě po tom skočil. Sehnal si 
monografie a ty autory sledoval, ať to 
byl Yves Klein, Kurt Schwitters nebo 
James Rosenquist. A naopak, dopo-
ručoval ven zdejší věci, o kterých si 
myslel, že jsou dobré. Například ten 
francouzský šílenec, Pierre Restany, 
kunsthistorik a světoběžník, který 
dělal poradce takovým těm supermi-
lionářům a doporučoval jim umělce, 
byl naším blízkým přítelem. 

Jak vycházel s Jirousem?

Měli spolu takový jakoby sourozenec-
ký vztah. Uvařila jsem třeba hrnec 
drštěk – já uměla dělat výborný, za-
dělávaný dršťky se šunkou, naučil mě 
je vrchní z Klubu spisovatelů u Topiče 
na Národní, kam jsme chodili z redak-
ce v Mánesu každý pátek na oběd. 

Sehnala jsem dršťky, což byl takový 
malý svátek, udělala jsem je Jirkovi, 
zavolala jsem mu to, aby se měl na co 
těšit, jenže mezitím přišel Ivan a ty 
dršťky sežral. Padrta se vrátil domů 
a výhružně povídá: Kde jsou ty dršťky! 
Ivan na to, že je všechny sežral, a hned 
se poprali. Jeli jsme autem, Jirka uviděl 
Ivánka na Karláku, jak jde po chodní-
ku, přibrzdil, stočil okénko a zavolal 
na něj: Ty seš tak blbej, až je to hezký! 
A zase jel dál. Měli se ale strašně rádi, 
a jak byli příbuzní, měli třeba i stej-
nou chůzi – geneticky daný způsob 
stejného klácení. 

Když měl Ivan svatbu s Juliánou, 
půjčila jsem jí takový modrý kostý-
mek, a Jirka zase půjčil Ivanovi sako, 
nově ušité od krejčího, který se jme-
noval Blabla, to byl prvotřídní krejčí 
na Jungmaňáku a skutečně se tak 
jmenoval, Blabla. No a Ivánek mu ho 
celý pozvracel.

Ivan, jak bývá na fotkách z té doby 
v černém kabátě a klobouku, tak to 
měl zase po mém otci. K  tomu si 
nechal narůst vlasy, a když mu při 
promoci předávali diplom, děkan 
sklopil oči studem, protože tehdy 
byl každý vyholený, ale Ivan měl 
nádherný dlouhý, vlnitý hustý vlasy. 
Byl pohledný a navíc vzdělaný a měl 
smysl pro poezii. Někde říkal, že jsem 
byla jedna z mála, kdo na něj měl vliv, 
měl mě rád a hodně na mě dal, i co 
se týká literatury. Pak to ale vzal 
z jiného konce, líbily se mu takové 
ty výtržnosti. Léta ubíhala a my se 
rozešli, ne ve zlém, ale už jsme se 
moc nevídali. Vyčítal nám, že s ním 
nedržíme krok, že nejsme stejní vý-
tržníci jako on. Když jsme s pomocí 
přátel postavili na venkově monto-
vaný barák, obviňoval nás, že jsme 
se dali na konzumní život. To byl ale 
nesmysl, to bylo z nutnosti – Jirka byl 
nemocný a potřebovali jsme nějaké 
útočiště. Nevím, kde se v něm vzala 
ta smělost, byl to skutečně plachý, 
něžný kluk, poetická duše. 

Přebíjel plachost výtržnictvím.

Ano, tak to bývá. Pak se do té role 
dostal a už v tom setrval, už to bylo 
jeho krédo.
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Jak to po roce 1968 dopadlo s Vý-
tvarnou prací? 

Už v roce 1969 to v Mánesu celé zlik-
vidovali, stoly dali do sklepa, jejich 
obsah, celý redakční archiv jednodu-
še naházeli do pytlů a na náklaďák. 
Všechno se zničilo. Po Listopadu něja-
ký vzdělaný homeless našel v popelnici 
pytel plný materiálů, byly v něm mimo 
jiné koláže Jiřího Koláře, přišlo mu to 
divný, pytel vzal a odnesl ho vašemu 
bratrovi do Ztichlé kliky, a ten pozval 
zase historika umění Zdeňka Primuse 
– v té popelnici byla i druhá korektura 
textu Jiřího Padrty k chystané mono-
grafii Marcela Duchampa, která už 
nikdy nevyšla. Takže se to takhle 
zachránilo a text byl publikován, bez 
úvodu, který se nenašel, v revue Umění 
č. 3 z roku 1999.

Jirka pak už nemohl publikovat pod 
svým jménem. Jak vyšel u Viktora 
Stoilova v Torstu Magorův zápisník, 
některé texty, co tam jsou jako Ivano-
vy, podle mě psal Padrta a podepisoval 
je jako Ivan Jirous, který tehdy ještě 
nebyl na indexu – a taky aby mu po-
mohl finančně. Ivan si to potom už asi 
ani nepamatoval. 

Když to Padrtovi tady zatrhli, studo-
val si doma, a jak byl dost známý v ci-

zině, třeba i v Japonsku, vydělával si 
peníze tam, hlavně v Německu, kde 
publikoval a měl tam i přednášky. 
V roce 1971 ale dostal infarkt a všech-
no zase nabralo jiný směr. Když jsme 
pak měli jet v roce 1978 na malevičov-
ské kolokvium do Paříže, nepodařilo 
se doktorům zastavit mu fibrilaci síní, 
což je druh srdeční arytmie, a to avi-
zovalo konec. Do poslední chvíle ještě 
pracoval na referátu o Malevičovi. Jeli 
jsme autem z nákupu ve Veselí nad 
Lužnicí, najednou před kapličkou za-
stavil, spustil ruce z volantu, zavřel oči 
a umřel, s úsměvem – to nebylo takové 
to překvapení, když je člověk zaskoče-
ný smrtí, má vytřeštěný, zmatený po-
hled a neví, co se děje. Věděl, že umírá, 
celý večer předtím jsme si dlouho po-
vídali a on mi řekl, že je u konce. 

Vy jste pořád dělala v Keramice?

Pořád, až do roku 1990, a pořád na 
jednom place. 

Jak jste se poznala s Janem Vyle-
ťalem?

Když jsem po smrti Jiřího zůstala 
v tom sklepním bytě sama, myslela 
jsem, že tam zešílím, musela jsem 

pryč a pomohla mi rodina Jana Vy-
leťala, kterého jsem tenkrát nezna-
la – znala jsem jeho bráchu, Josefa, 
a sestru. To už bylo asi rok a tři čtvrtě 
po Jirkově smrti, živořila jsem v tom 
sklepě, byla jsem na kost vyhublá, 
do tří do rána jsem pochodovala, pak 
jsem na chvíli usnula a v šest jsem šla 
do práce. Potkala mě Janova sestra 
a zděsila se. Za pomoci Honzy jsem 
pak nějakou výměnou dostala byt – 
jeho sestra mi tehdy říkala, že se mu-
sím vdát, protože mně samotné ten 
byt nepřidělí. Tak se dělala svatba, 
s Honzou Vyleťalem, který to ještě 
ani nevěděl. Přišel domů a oni mu 
řekli: Posaď se! On na to proč. No jen 
se posaď, budeš se ženit! – A koho že 
si mám brát? – Vezmeš si Lídu, je to 
zapotřebí! Ukázalo se ovšem, že to je 
ohromný člověk, můj anděl strážný. 

Budete mít v nejbližší době něja-
kou výstavu?

V lednu příštího roku mi chystají 
výstavu v Olomouci, kde by měla 
být jednak ta padesátá léta a jednak 
nové věci. Na jaře pak má být velká 
výstava starších dam v Domě umění 
v Brně, kde by měly vystavovat na-
příklad Daniela Vinopalová, Adriana 
Šimotová, Alena Kučerová, Dagmar 
Hochová, Eva Fuková… A pozvali i mě. 
Připravují k tomu i velkou monografii. 

Myslela jste si, že se dožijete konce 
komunismu?

No tak, mně už to bylo jedno. Ale samo-
zřejmě je fajn, že už to tady není.

Jan vyLeťaL (1940–2012), malíř, grafik, kreslíř, 
vystudovaný elektroinženýr, bratr známého surre-
alistického malíře Josefa Vyleťala, byl dlouholetý 
člen České astronomické společnosti s úzkým 
vztahem k astrofyzice a vývoji kosmu. Jeho zájem 
se projevil v abstraktních obrazech a grafikách, 
s jejichž pomocí se snažil vyjádřit fyzikální a vý-
vojové děje ve vesmíru. Ke svým obrazům připojo-
val legendy popisující téma díla. Jeho konstrukti-
vistické obrazy jsou tak de facto i jakési naučné 
panely. Po smrti Jiřího Padrty se oženil v roce 1979 
s Ludmilou Padrtovou.

„Posaď se, budeš se ženit!“ Svatba J. Vyleťala s L. Padrtovou v roce 1979. V čepici Miroslav 
Lamač, vpravo Jeroným Janíček, Anna Vyleťalová a Miloš Prajzler.  Foto: archiv L. Padrtové
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