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Radoslav Kutra se narodil 13. března 
1925 v Holici u Olomouce. Chlapcův 
otec byl vyučený modelář dřeva, mat-
ka přivydělávala na živobytí rodiny 
jako švadlena. Rodina žila šťastně. 

Bylo to dáno především optimistickou 
náturou otce a celkově harmonickým 
manželským vztahem. Možná i proto, 
že materiální nadbytek nebyl nikdy 
tím, na čem Kutrovi zakládali rodin-

né štěstí, dokázali vespolek přežít 
i ekonomicky obtížnou dobu první 
poloviny třicátých let. Jak Radoslav 
Kutra vzpomíná, aby se občas pořád-
ně najedl, musel v dobách nouze cho-
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V životním příběhu malíře Radoslava Kutry se odráží složité osudy mnoha 

českých umělců konfrontovaných se společenskými změnami, které nastaly 

po druhé světové válce. Pro část generace výtvarníků, kteří se inspirovali 

různorodými uměleckými směry meziválečné éry, znamenal především rok 1948 

výrazný předěl. Někdejší tvůrčí liberalismus rozličných avantgard byl nahrazen 

estetickým diktátem a umělci museli čelit osobním dilematům. Nutnost obživy 

nutila mnohé ke kompromisům, touha po svobodném vyjádření je pak přiváděla 

ke konfrontaci se strukturami ofi ciální kultury. Pro osobnosti typu Radoslava 

Kutry - nábožensky orientovaného malíře snažícího se o syntézu moderní teorie 

umění s osobitým pojetím víry - byla doba poválečného dvacetiletí na jednu 

stranu obtížná, na stranu druhou mu především v 60. letech nabízela i řadu 

radostných okamžiků. Žádná éra není jednobarevná, a proto i uvedené období 

skýtá obraz rozličných odstínů. O to překvapivější jsou skutečnosti, které přináší 

etapa malířova pobytu ve švýcarském exilu. Tmavé tóny umělcovy konfrontace 

s jiným kulturním prostředím a společenským systémem totiž nacházíme tam, 

kde bychom je spíše nečekali. 

Životní příběh malíře Radoslava Kutry

PETR SLINTÁK

Reprodukce obrazů Radoslava Kutry. Zleva: bez názvu, 1941, autoportrét, nedatováno (kol. r. 1946), bez názvu (Prorok), nedat. (kol. r. 1948).
Foto: archiv autora
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dit k babičce… Toto období si přesto 
vyvolává v paměti rád. Lidé na ven-
kově nebrali nouzi tragicky a doká-
zali se radovat z obyčejných věcí. 
Okamžiky rozpustilé radosti často 
nastávaly i u Kutrů, přičemž zásluhu 
na tom měla i komediální povaha 
Radoslavova otce. Ten coby činorodý 
člověk podporoval chlapce v jeho zá-
libách. Hoch se zapojil do činnosti 
Sokola a především se poměrně záhy 
začal zajímat o výtvarnou činnost. 
Lásku k malování mohl rozvíjet už od 
raného dětství a také na tom měl jis-
tě zásluhu jeho otec, velký milovník 
umění. Jak ovšem sám podotýká, ke 
skutečnému rozvoji talentu u něj 
mohlo dojít až na měšťanské škole 
a později na olomoucké reálce, kde 
měl štěstí na výborné učitele kresle-
ní. Podpora rodiny v této chlapcově 
zálibě byla tak velká, že Radoslavův 
návrh pokračovat ve studiu na výtvar-
né akademii přijali všichni bez výhrad. 
Po skončení druhé světové války pro-
to Radoslav Kutra odchází z poklidné 
Hané do kulturně kypící Prahy a v roce 
1945 začíná studovat malbu na Aka-
demii výtvarných umění (AVU).

Tehdy samozřejmě nikdo nevěděl, co 
bude. Byla to doba, kdy se konala 
spousta přednášek, různých společen-
ských akcí, divadla… a to jsme žili, to 
jsme všechno vnímali, navštěvovali. 
Ovšem vřelo to pod povrchem. Komu-
nistická strana pracovala na tom, aby 
mohla převzít vládu, a toto se odráželo 
i v našem ateliéru, který sestával z dva-
ceti lidí. Mezi nimi totiž byli tři, kteří 
otevřeně komunismus propagovali 
a přesvědčovali ostatní. Ovšem většina 
byla neutrální, nebyli ani pro, ani pro-
ti, ani ryba, ani rak. A pak jsem tam 
byl já, který zastupoval protikomunis-
tickou pozici otevřeně.1

Atmosféra na AVU byla tehdy in-
spirativní. Radoslav Kutra se přihlásil 
do ateliéru prof. Vlastimila Rady 
a brzy se v tvůrčím kolektivu aklima-

tizoval. Aktivně se zapojil také do 
debat, které se na akademii vedly. 
Často se tam diskutovalo nejen o umě-
ní, ale také o tématech obecnějších, 
včetně ideového směřování státu. 
Mladý malíř z Hané přitom v často 
vášnivých diskusích nebyl k přehléd-
nutí. Mimo jiné i proto, že se svým 
světonázorem vymykal dobovým 
konvencím. Jeho postoje do jisté míry 
formovaly i přednášky, které v té době 
navštěvoval u pražských dominikánů, 
v tehdy významném centru českých 
teologických studií. 

Podstatné bylo i malířovo přátel-
ství se spisovatelem Jaroslavem 
Durychem, kterého mladík začal po 
příjezdu do Prahy pravidelně navště-
vovat. Své motivy s odstupem času 
vysvětluje takto: Hlavní bylo, že jsem 
se v té době stal tím, co se nazývalo 
konvertita. To neznamená, že bych 
přešel od nějakého jiného náboženské-
ho přesvědčení do církve nebo podob-
ně, ale prostě jsem křesťanství začal 
brát vážně. Jako někteří spisovatelé: 
Léon Bloy, Chesterton, u nás Durych. 
Tito autoři se stali mým ideálem. Čili 
já měl v sobě prostě nový, živý světo-
názor. Nejenom takové to papírové 
křesťanství, ale něco, pro co jsem žil, 
co mně dávalo smysl existence, smysl 
práce. A s tím jsem teď stál proti těm 
komunistům. Byly to dvě velmi ostře 
vyhraněné pozice. Tam začaly debaty, 
které byly někdy až dramatické. Je-
nomže to byla věc svobody v době 
svobodného státu, kdy člověk cítil, teď 
můžu říkat to, co chci. Za Němců to 
nešlo, ale teď ano.2 

Tak tomu bylo až do února 1948, 
kdy se KSČ plně chopila moci a naří-
dila v mnoha institucích osobní pro-
věrky. Jak Radoslav Kutra vzpomíná, 
v případě AVU je vedli jeho někdejší 
kolegové, s nimiž často polemizoval. 
Jak při prověrkách zjistil, jeho názo-
ry zaznívající při svobodných disku-
sích si mladí komunisté zapisovali, 

aby je posléze použili proti němu... 
Nedobrovolný odchod z akademie 
znamenal pro Radoslava Kutru ne-
příjemný konec krátkého pobytu 
v Praze. Ještě větší zklamání z vývo-
je událostí prožíval malířův otec, 
který coby rozený idealista vstoupil 
po válce do KSČ. To, že strana, jejíž 
politiku podporoval, při svém mocen-
ském tažení odstavila z nastoupené 
cesty sice polemického, ale jinak 
v podstatě neškodného studenta 
umělecké malby, nedokázal pochopit. 
Byla to pro něj první rána osudu, 
následovat měly další.

Radoslav Kutra se tak v roce 1949 
vrací do Olomouce, kde se živí, jak 
se dá. Není již sám a má odpovědnost 
za rodinu. Radost jemu a manželce 
Ludmile přináší narození syna Pet-
ra, tvůrčí potěšení pak výtvarná 
spolupráce s divadelními scénami, 
pro které vytváří návrhy kostýmů 
a scénografi í. Důležité také je, že se 
stává členem olomoucké pobočky 
Svazu československých výtvarných 
umělců, čímž získává statut profe-
sionálního umělce a může se ofi ciál-
ně věnovat tvorbě. 

Čemu se ovšem nevyhne, je vojenská 
služba. Tu nastupuje v roce 1950 v Čes-
kém Krumlově. Na základě politických 
prověrek je však po dvou měsících 
zbaven zbraně a převelen k pomocným 
technickým praporům. U takzvaných 
černých baronů stráví dva roky, nej-
dříve jako horník v Libušíně u Kladna, 
posléze pracuje u pozemních staveb 
v Pardubicích. Pro akademického 
malíře práce spíše útrpná. Já jsem sice 
nebyl ten typ pracovníka, který by mohl 
dosahovat nějakých abnormálních fy-
zických výkonů, ale byli tam zdatní 
chlapíci, kteří si za měsíc vydělali ohrom-
ný peníze. A potom, když přišla sobota, 
neděle, vycházka, tak je mohli v okolních 
podnicích rozhazovat a dělat ze sebe 
skutečný barony. To si žádný jiný voják 
nemohl dovolit.3 

1  Redakčně upravený výtah z rozhovoru s Radoslavem Kutrou (dále jen Vzpomínky R. K.), který byl natočen v rámci projektu ÚSTR Paměť 
a dějiny totalitních režimů. Rozhovor se odehrál ve švýcarském Lucernu 5. března 2009. Materiál je uložen v archivu skupiny orální 
historie, oddělení dokumentace ÚSTR. Ukázky z rozhovoru spolu s doprovodnými fotografi emi jsou prezentovány na webové stránce: 
ustrcr.cz, Paměť a dějiny totalitních režimů, http://www.ustrcr.cz/cs/radoslav-kutra (citováno k 19. 3. 2011).

2  Vzpomínky R. K.
3  Vzpomínky R. K.
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Společnost „pétépáků“ byla slože-
na povětšinou z kulackých synků, 
různých podnikatelů, vyloučených 
studentů či zavržených intelektuálů. 
Jak je přitom pro život Radoslava 
Kutry typické, v marasmu se na něj 
usmálo štěstí. Podařilo se mu částeč-
ně vyvázat z fyzicky namáhavé prá-
ce a dostat se do tvůrčí oddílové 
skupiny. Tam se pak mohl věnovat 

alespoň přípravě propagačních pla-
kátů. Protože ve fárání do dolů se 
obden střídal s kolegou, i fyzická 
námaha byla mnohem snesitelnější. 
Jistým způsobem to byl život intenziv-
ní, nic neutrálního. Prostě jasná atmo-
sféra, která se dala dýchat. No a ten 
typ lidí, se kterými jsme se stýkali, ty 
poměry, to bylo něco ohromně zajíma-
vého a silného. Ti chlapi vykonávali 

práci, která se dávala za trest lidem, 
kteří nebyli politicky spolehliví. Ale 
horník, ten byl v podstatě v tomto smys-
lu svobodný. Nemusel se bát něco říct 
proto, že by s tím narazil a že by ho 
poslali do dolů. Ten už se nepotřeboval 
bát, ten už v těch dolech prostě byl.4

U pomocných technických praporů 
strávil Radoslav Kutra dva roky. 
Domů se dostal kvůli podezření na 

Reprodukce obrazů Radoslava Kutry:
bez názvu, nedat. (kol. r. 1949)
bez názvu, nedat. (kol. r. 1949)
Vpravo: mladý umělec v roce 1947

Foto: archiv autora

4  Vzpomínky R. K.
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žloutenku, a i když se ukázalo, že 
diagnóza byla mylná, pro umělce 
znamenala vstupenku na svobodu. 
Opět tedy štěstí v neštěstí. Zážitek 
pobytu u jednotek PTP se však Ra-
doslavu Kutrovi hluboce vtiskl do 
paměti i vlastní duše. Připomíná ho 
pozoruhodný cyklus kreseb, ve kte-
rých umělec rozvíjí téma osamění 
řadového vojáka. V obrazové sérii 
nazvané Já a prominent Kutra ztvár-
nil motiv smyšleného pobočníka, jenž 
vojína provází v nejrůznějších situa-
cích armádní služby. V úvodu obra-
zové publikace vysvětluje malíř in-
spiraci k vytvoření kreseb takto: 
Odedávna patřila ke každému vojáko-
vi imaginární postava, která vyjadřo-
vala stálou blízkost smrti. Měla podobu 
vysloužilého důstojníka, který neměl 
žádnou zbraň, ale vojáka se zbraní 
miloval nade vše. Ale my, vojáci pra-
covních oddílů, pétépáci, jsme neměli 
zbraně, a on byl přesto nablízku. Asi 
kvůli tomu, že voják bez něho by nebyl 

voják a pořádek musí být, i když nemá 
žádný smysl. V této situaci hrál úlohu 
jakési prominence, která se nudí. Někdy 
se z dlouhé chvíle předváděl jako klaun. 
Nikdy jsem ale nevěděl, mám-li se tomu 
smát, protože jsem měl pocit, že by se 
mohl urazit. Vypadalo by to, jako bych 
ho vážně považoval za klauna. U něho 
jsem nikdy nevěděl, na čem jsem. […] 
Tak jsme spolu, já a prominent, proží-
vali všechny ty pošetilosti, kterým se 
říká život. Nejvíc se mu líbily trapné 
situace. Tu se z něho vyklubal zase ten 
starý klaun, ale nesměl jsem se mu 
smát, třebaže mě parodoval tak doko-
nale, že by se mi bylo smíchem opravdu 
ulevilo. Ale ulevilo se mi i bez smíchu, 
a byl jsem mu za to vděčen. I to však 
jen tajně, protože jsem věděl, že nená-
vidí sentimentalitu.5 

Po návratu z vojny do Olomouce se 
malíř raduje nejen z narození druhé-
ho syna Honzíka, ale také z práce na 
křížové cestě, kterou připravuje ve 
skrytu svého ateliéru. Studie k ní 

mají bohaté formální rozpětí od vel-
mi živých skic až po defi nitivní kres-
by rembrandtovského ražení. Na toto 
téma maluje i několik obrazů, opět 
v širokém formálním rejstříku. Ved-
le biblických motivů malíř realizuje 
spoustu tušových kreseb zachycují-
cích každodenní život.6 

Protože jako začínající výtvarník 
„na volné noze“ nedokáže rodinu 
dostatečně zabezpečit, nastupuje 
v roce 1953 coby reklamní grafi k do 
oddělení názorné agitace podniku 
Sigma Lutín. Sotvaže je přijat, umírá 
J. V. Stalin. Jedním z prvních úkolů 
se tak stává realizace symbolického 
katafalku určeného k pietnímu umís-
tění na nádvoří továrny. Po následné 
smrti Klementa Gottwalda má vý-
tvarník práci ulehčenou: katafalk jen 
opráší a drobně upraví. Výtvarná 
práce realizovaná podle kritérií so-
cialistického realismu Radoslava 
Kutru sice vnitřně nenaplňuje, ale 
v dané situaci není zbytí. 

5   KUTRA, Radoslav: Já a prominent. Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše. Muzeum umění Olomouc – Kunstseminar Luzern, Olomouc 
2005. 

6  DANĚK, Ladislav (ed.): Radoslav Kutra. Barva – tvar – duch. Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2005, s. 63.

Já a prominent (1. polovina 50. let) Foto: archiv autora
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Vyšinutá doba ovšem čas od času 
navozuje situace, které tíži první 
poloviny 50. let dodávají i „humorněj-
ší“ rozměr. Když například propagač-
ní dílna dostala od kádrového odděle-
ní za úkol vypracovat návrh podni- 
ko vého exlibris určeného pro zaslou-
žilé zaměstnance, Radoslav Kutra 
úkolem pověřil asistenta – mladíka, 
který si chtěl kvůli přihlášce na aka-
demii vylepšit posudek praxí v továr-
ně. Protože on rád kreslil starý stromy, 
tak tam nakreslil jeden s takovým vel-
kým, silným, ale vykotlaným kmenem. 
Tak jsem si říkal: No to bude zajímavý. 
Šli jsme to tedy těm kádrovákům uká-
zat. Oni tam byli sice dva, ale byl tam 
zrovna přítomen jenom jeden. Ten se 
na to podíval a povídá: „No soudruhu, 
vždyť to vypadá, jako kdyby socialismus 
byl takovej starej vykotlanej strom, ne, 
ne, to nepůjde.“ A já na to: „Tak my se 
pokusíme udělat něco jiného...“ Vzal 
jsem to, chtěl jsem odejít, a vtom tam 
přišel ten druhý kádrovák: „No tak co, 
jak to vypadá? Máte už něco?“ Já jsem 
mu to ukázal a on na to: „Výborný, to 
je ohromný.“ A já povídám: „No jo, ale 
tady soudruh to nechce, že to vypadá, 
jako kdyby socialismus byl starej vy-
kotlanej dub.“ A on: „Ne, ne, to musíš 
chápat jinak. Ten starej kmen, víš, to 
je kapitalismus. Ale ty větve, ty živý 
větve tady, to je socialismus.“ Takže tím 
pádem byl ten návrh schválen a všecko 
bylo v nejlepším pořádku.7 

V roce 1955 získává Radoslav Kut-
ra statut umělce ve svobodném po-
volání a díky tomu se může vyvázat 
ze zaměstnaneckého poměru. Živí se 
především zakázkami v oblasti užité 
grafi ky a v dalších letech také vytvá-
ří několik výtvarných realizací v rám-
ci architektury. Ty jsou však stále 
poplatné ofi ciálním požadavkům.

Doba se však mění. Díky ústupu 
estetiky socialistického realismu 
a „politickému tání“ ve společnosti 
dochází v druhé polovině padesátých 
let v Kutrově umělecké práci k tvůr-
čímu rozmachu. Malíř navazuje na 
orientaci své tvorby z konce předešlé 

dekády, dále rozvíjí řadu biblických 
motivů a věnuje se jednomu ze svých 
ústředních témat – obrazům milenců. 
V těchto pracích je patrný prožitek 
existenciální úzkosti, ale také touha 
po harmonii a řádu. V roce 1957 vy-
chází v nakladatelství Lidová demo-
kracie kniha Jaroslava Durycha Tři 
dukáty. Olomoucký výtvarník ji ilu-
struje a vzdává tím hold svému dlou-
holetému příteli a velkému vzoru. Je 
jen škoda, že další připravované ilu-
strace k Durychově knize Rekviem 
nejsou nakonec vydány. 

Pro umělecký vývoj Radoslava 
Kutry je důležitý rok 1959, kdy spolu 
s dalšími třemi malíři zakládá vý-
tvarnou skupinu Experiment a pro-
niká i za hranice regionu.8 Kulturní 
veřejnost v hlavním městě zaujme 
polemika nad jeho obrazem ztvárňu-
jícím téma mateřství, který je pre-
zentován na výstavě Umělecké bese-
dy. Kutrovo experimentální dílo 
konfrontované s podobným, ovšem 
dobově poplatným námětem jiného 
grafi ka je odsouzeno v recenzi kriti-
ka deníku Večerní Praha. Vedle od-
sudků se mu však dostává i uznání. 
Časopis Květen otiskne rozsáhlý po-
zitivní článek a z Radoslava Kutry se 
rázem stává bojovník za moderní 
umění. Příznačné je, že vydávání 
zmíněného mládežnického periodika 
je brzy poté zastaveno. Jak malíř do-
dává, v tehdejší kultuře docházelo 
k jakémusi vlnění – přišlo uvolnění, 
aby se pak vše opět začalo „šroubo-
vat“. 

Pod vlivem západních vzorů a upo-
zaděné sovětské avantgardy, kterou 
v českém prostředí začíná propago-
vat teoretik Josef Císařovský, se 
malířovo tvůrčí experimentování 
rozvine do několika poloh. Přispívá 
k tomu také inspirace z výjezdů čle-
nů uměleckého svazu do Moskvy či 
Leningradu. Otevírají se i kontakty 
do západoevrospkých zemí. Na zá-
kladě studia díla Cézannova a Mon-
drianova umělec promýšlí v úzké 
spolupráci s fi lozofem Karlem Flos-

sem vlastní teoretické postuláty. 
Mnohé z nich jsou přitom založeny 
na principu klasické triády a opírají 
se o umělcovu náboženskou podsta-
tu. Od trojice typu Otec – Syn – Duch 
svatý nebo Víra – Naděje – Láska 
odvozuje i hierarchii svého oboru: 
kompozice – kresba – barva a jindy 
látka – prostor – čas. V roce 1964 
malíř charakterizoval aplikaci kla-
sické triády na vlastním díle takto: 
Z hlediska mé dosavadní zkušenosti 
se rozpadá proces vzniku obrazu do tří 
etap, které jsou v nedílném celku a ne-
proměnné posloupnosti přímo úměrné 
klasické trojici these – antithese – syn-
these. Dosadíme-li do tohoto obecného 
vzorce příslušné hodnoty, vynikne 
schéma: inspirace – práce – tvorba. Pro 
mne to prakticky znamená, že v prvé 
fázi co možná nejpřesněji formuluji 
určitou myšlenku, v představě vyřeším 
koncepci díla a jeho kompozici. Poté 
přistupuji k realizaci. Tu dochází k střet-
nutí ideje s materiálem, k zápasu o pře-
konání odporu hmoty, o zvládnutí její 
chaotické struktury a uspořádání pod-
le zvoleného řádu. Práce. U mne přede-
vším kresba jako dominantní prostředek 
realizace kompozičního záměru. Tepr-
ve pak se dostane do akce barva, která 
dílo sjednocuje a uzavírá, uděluje smysl  
všemu, co bylo předtím na obraze vy-
konáno, a současně vyznačuje nepře-
kročitelnou mez možností autorského 
záměru.9

V šedesátých letech vedle tvorby 
kvašů či portrétů velkých literátů 
(Baudelaire, Poe, Dostojevskij, Kafk a) 
zpestřují výtvarnou činnost Radosla-
va Kutry humoristické kresby pro 
brněnský časopis Host do domu a tvor-
ba exlibris určená namnoze zahra-
ničním zájemcům. I díky výtvarným 
monografi ím či katalogům, které mu 
poštou zasílají zákazníci z Dánska či 
Itálie, se umělci dostává do rukou 
jinak nedostupná kunsthistorická 
literatura a otevírají se mu nové vý-
tvarné obzory. Malíř, mimo Prahu 
a Olomouc, vystavuje například v Os-
travě, Brně či Přerově. Jeho dílo je 

7  Vzpomínky R. K.
8  DANĚK Ladislav (ed.): Radoslav Kutra. Barva – tvar – duch, s. 63.
9  ZATLOUKAL, Pavel: Zabýváme-li se tvorbou teoretizujících umělců. In: DANĚK Ladislav (ed.): Radoslav Kutra. Barva –tvar – duch, s. 11.
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prezentováno v řadě kolektivních 
katalogů a také v samostatných pu-
blikacích. Zmínit lze svazky: Tvorba 
1963–64, Podobizny 1964, Akvarely 
1966, Zastavení, Kresby 1967, Spiri tuály. 
Posledně jmenovaná publikace před-
stavuje malířův cyklus reagující na 
tehdejší existencialismus a přeeste-
tizovanost chladné abstrakce. Jak 
podotýká teoretik umění Pavel Za-
tloukal, již jeho souhrnné pojmeno-
vání vypovídá o mnohém. Malíř v něm 
navíc spojuje dvě již zřetelně a vý-
razně vlastní polohy: smyslovou 
vznícenost se znásobovaným prožit-
kem tajemství. O tom, že o jeho in-
terpretaci nemůže být pochyb, svěd-
čí tu méně, tu více zřetelně přítomné 
znamení kříže, chápané jako abstrak-
ce fi gury.10 

Život v olomoucké výtvarné komu-
nitě šedesátých let je pestrý a napl-
ňující. Kultura získává ve společ nosti 
stále důležitější postavení a otevřené 
polemické debaty napříč profesemi 

se začínají množit. U akcí pořádaných 
Radoslavem Kutrou se schází jeho 
přátelé a to, že je někdo katolík a ně-
kdo komunista, začíná většině zú-
častněných vadit čím dál méně. Tedy 
alespoň na povrchu… Klíčící svobo-
da je ve skutečnosti stále křehká. 

My jsme totiž zažili revoluci v Ma-
ďarsku. Každý večer jsme poslouchali 
vídeňský rozhlas a sledovali to dění den 
po dni. Když se nová maďarská vláda 
přihlásila k OSN, už to vypadalo, že je 
všecko hotový. A najednou přišla rána 
z nebe. Ruská armáda všecko obsadila 
a hotovo. A tenhleten zážitek nám zů-
stal, to se nedalo smazat. Ten moment, 
kdy je člověk nadšen pro nějaké osvo-
bození, ono už je na dosah a najednou 
přijde moc, která ho smete jako nic. Čili 
všecko pozitivní, co se tehdy dělo, jsme 
brali s rezervou. Ta hrozba byla stále 
ve vzduchu.11

V roce 1965 dochází v životě Rado-
slava Kutry k významným změnám. 
Nejenže se seznamuje se svou druhou 

ženou Zdeňkou a o rok později ukon-
čuje své předchozí manželství, ale 
jako externí učitel začíná působit na 
Katedře výtvarné teorie a výchovy 
Filozofi cké fakulty Palackého univer-
zity v Olomouci. Umělecká pedago-
gika a vedení začínajících výtvarní-
ků se od té doby stávají podstatnou 
součástí malířova profesního života. 
V roce 1967 je Radoslav Kutra poli-
ticky rehabilitován a 21. června mu 
rektor Akademie výtvarných umění 
v Praze vystavuje diplom absolventa 
v oboru malířství. Následně se umě-
lec stává řádným profesorem kres-
lení na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti. 

Působení na škole, která má takřka 
vysokoškolskou úroveň, pro něj zna-
mená dosažení postu, po kterém léta 
toužil. Vedle nezbytného dohledu nad 
tvorbou studentů získává dostatek 
prostoru pro vlastní tvorbu. Toho 
také využívá a mimo jiné vydává svůj 
nejznámější grafický cyklus Život 

10  ZATLOUKAL, Pavel: Zabýváme-li se tvorbou teoretizujících umělců, s. 11–12.
11  Vzpomínky R. K.

Radoslav Kutra v pražském ateliéru v Riegrově ulici v roce 1965 Foto: archiv autora
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a čas, k němuž píše úvodní slovo his-
torik umění František Dvořák. 

Šťastné tvůrčí období však netrvá 
dlouho. Jednadvacátého srpna 1968 
se umělec probouzí do reality oku-
povaného státu. Stejně jako většině 
ostatních lidí i jemu se hroutí nadě-
je vkládané do demokratizace socia-
listického Československa. Ten mo-
ment, kdy tam přišli, to byl šok. To se 
v člověku začalo všechno nějak bouřit 
a já jsem pochopil, že lidé jsou schopní 
v takovém okamžiku riskovat život 
a udělat něco nebezpečného. Já jsem 
na to reagoval ale jinak. Já si koupil 
balík kreslicích papírů, láhev černé 
tuše, štětec a začal pod tímto dojmem 
dělat bezprostřední kresby. Představil 
jsem si, že ta moc, která sem přišla, to 
je něco jako kuře, velké kuře bez hlavy. 
Jako když se kuřeti usekne hlava a ono 
ještě skáče nějakou dobu po dvoře i bez 
ní. To velké kuře s automatem bez hla-
vy, to byli pro mě okupanti. A teď jsem 
si vymýšlel různé situace. Kuře s ma-
lířem, kuře přijde do rodiny, kuře vtrhne  
někam, kde se lidi koupají, leží na plá-
ži, a nebo přijde do společnosti, do 
hospody. Toto kuře ohrožuje prostě 
všechny, kteří chtějí normálně žít. A tak 
jsem strašně rychle vytvořil cyklus 
o stovkách kreseb. Dělal jsem jenom 
takový černý skvrny, který dostaly 
podobu toho kuřete nebo podobu těch 
postaviček. Třeba matka s dítětem 
a kuře vedle nich. Takovýmto způsobem 
jsem reagoval. Já vztekle kreslil a potom 
z těch stovek kreseb udělal výběr.12

Několik dní po okupaci byla spo-
lečnost odhodlaná k morálnímu 
odporu. Vycházely svobodné noviny 
a časopisy, přechodně vysílala nezá-
vislá televize i rozhlas. Jak Radoslav 
Kutra podotýká, jeden týden mělo 
Československo skutečnou vládu lidu, 
onu dlouhá léta proklamovanou li-
dovou demokracii. Nadšené odhod-
lání k odporu zavládlo i na hradišťské 
uměleckoprůmyslové škole. Proti 
okupaci se postavil její ředitel i další 
profesoři – včetně skalních členů 
KSČ. Rozjela se podpisová akce od-
suzující napadení Československa. 
Nálada lidí i přes tragédii oněch dní 

nabíjela všechny odhodláním vzdo-
rovat. Jak se později ukázalo, marně. 
Když se z Moskvy vrátila českoslo-
venská vláda a prosadil se smířlivý 
postoj vůči vojenské agresi, bylo jas-
né, že několikaměsíční pražské jaro 
končí. Všichni se začali připravova-
li na příchod „ruské zimy“. 

Svět se zhroutil i Radoslavu Kutro-
vi. Když v lednu roku 1968 přišel na 
uherskohradišťskou školu, v atmosfé-
ře společenských změn jej kolegové 
coby jednoho ze dvou nestraníků 
vyučujících na škole zvolili za před-
sedu odborů. Vzhledem k vývoji situ-
ace bylo možné očekávat příchod 
„normalizace“. Radoslav Kutra si byl 
přitom vědom, že jako odborový pře-
dák bude při další podpisové akci 
první, po němž bude požadováno vy-
jádření souhlasu s vojenským obsa-
zením země. Samozřejmě ředitel, který 
ještě mluvil na začátku školního roku 
hrozně hrdinsky, pak úplně ztichl a dě-
lal všechno, co se od něho očekávalo 
shora, a samozřejmě ti profesoři taky. 
To nebyli špatní lidi, ale prostě byli skal-
ní komunisti, to bylo jejich přesvědčení. 
A teď se zapletli tím způsobem, že se 
postavili proti straně, a protože chtěli 
té straně dál sloužit, museli podepsat, 
že souhlasí se vším. To nebyla jednodu-
chá situace a já viděl jednu věc: já jsem 
si uvědomoval, co to znamenalo, když 
mě vyhodili z akademie, co jsem během 
těch dvaceti let po Únoru musel prodě-
lat, abych se dostal k tomu, že jsem tady 
mohl být profesorem kreslení a mít za-
jištěnou existenci. Na škole v Hradišti 
se mi líbilo, já tam měl velkou svobodu, 
a teď jsem viděl, že když jsem toho do-
sáhl, zase mě vykopnou. Protože já 
souhlas s okupací nepodepíšu, takže 
budu muset začít znova od začátku. To 
byl hlavní motiv, proč jsem začal uva-
žovat o odchodu. Protože když mě vy-
loučili v osmačtyřicátém z akademie, 
prostě jsem bral všecko, jak to přichá-
zelo. A přitom jsem nevěděl, co přijde. 
Ale teď jsem věděl, co přijde. Teď jsem 
to věděl předem a to byl pocit, se kterým 
jsem se nemohl ztotožnit.13

Zkraje zimy 1968 odchází Radoslav 
Kutra s novou rodinou a oběma syny 

z prvního manželství na pozvání 
svého známého dr. Ledergerbera do 
švýcarského Oltenu. Nejmladší z emi-
grantů je teprve roční dcera Rado-
slava. Protože alpská země v té době 
uplatňuje mimořádnou azylovou po-
litiku pro uprchlíky z Českosloven-
ska, nadstandardního přijetí se do-
stává i pětici příchozích. Oltenští je 
vítají s otevřenou náručí a nabízejí 
nezbytnou pomoc při adaptaci v no-
vém prostředí. V městské galerii je 
poměrně záhy uspořádána prodejní 
výstava z tvorby R. Kutry. Podstatné 

12  Vzpomínky R. K. Ukázka na straně 89.
13  Vzpomínky R. K.

Bez názvu, nedat. (kol. 1961)
Klíč, nedat. (1965–1966)

Foto: archiv autora
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je, že z jejího výtěžku česká rodina 
dokáže vyžít po celý následující rok. 
Cyklus srpnových kreseb Okupace 
výtvarník převádí do linorytu a vy-
dává jako grafi cké album. Originály 
souboru zakoupí vláda kantonu So-
lothurn, jejíž sídlo zdobí toto dílo do 
dnešních dnů. Pod dojmem emigrace 
vzniká cyklus štětcových kreseb 
černou tuší s názvem Útěk. 

Já jsem v exilu hledal spíš lidi, se 
kterými si můžu porozumět a se který-
mi můžu něco podniknout jako malíř. 
Prostě je to Švýcar nebo Čech nebo 
někdo jiný, národnost mi byla úplně 
jedno. Samozřejmě že to byli většinou 
Švýcaři, s nimiž jsem měl kontakty, ale 
zase dost povrchní, protože švýcarská 
mentalita nedává možnost se s nimi 
nějak blíže spřátelit. Prostě nějaký ty 
společný věci, dělat sem tam něco je 
možné, ale… já jsem se v té klubové 
škole jednomu kolegovi, který tam taky 
učil, svěřil, že mám problém najít si tady 
kontakty, nějaké přátele. A on na to: 
Podívej se, já jsem Švýcar, ale mám 
stejné problémy jako ty. Prostě z toho 
olomouckého prostředí, kde byl silný 
pocit kolegiality, kde člověk zapadl do 
té společnosti jako kamarád svých 

přátel malířů, jsem se najednou ocitl 
v prostředí, kde jsem se taky znal s ně-
kterými malíři, ale ti mi nikdy nepro-
jevili kolegialitu toho druhu, jakou jsem 
pociťoval v Olomouci. Například tam, 
když přišel někdo nový, my jsme ho 
okamžitě vzali za svého a hned ho ně-
jak zaangažovali a zařadili do party, 
z čehož jsem ve Švýcarsku nepoznal 
ani tu nejmenší částečku.14 

Zájem švýcarské společnosti o čes-
koslovenské emigranty obecně 
a o tvorbu nově příchozího umělce 
postupem času upadal a Radoslav 
Kutra musel řešit existenční problé-
my. Volnou tvorbou se nešlo uživit, 
a tak si přivydělával jako lektor v kur-
zech malování večerní školy v Oltenu, 
Aarau a později v Lucernu. Ke kom-
plikacím došlo i v rodinných vztazích. 
Oba synové se rozhodli využít emi-
grantské amnestie vlády ČSSR a na 
jaře 1969 se vrátili do rodné země. 
Rozpadlo se i druhé manželství Ra-
doslava Kutry. Umělec tento zážitek 
refl ektuje ve zvláštním malířském 
cyklu. V první polovině sedmdesátých 
let prochází duševní krizí. V malbě 
se vrací k fi guraci až surrealistické-
ho zabarvení, ovšem s temným exis-

tenciálním podtextem.15 V roce 1973 
se rozchází s druhou ženou a odchá-
zí do Lucernu, kde zakládá vlastní 
výtvarnou školu Kunstseminar. Na 
té pak působí jako profesor malby až 
do odchodu do důchodu v roce 1985. 
Vedení školy se následně ujímá uměl-
cova švýcarská partnerka Christia-
ne Kutra-Hauri. S ní se malíř oženil 
v roce 1977 a postupem času jí předal 
celou organizaci Kunsteseminaru. 
Když jsem si sám maloval, nikoho to 
nezajímalo, ale když jsem se snažil 
založit soukromou školu, tak to začalo 
ohromě zajímat uměleckou průmyslov-
ku v Lucernu. Moje koncepce byla totiž 
úplně jiná než jejich. Já se snažil založit 
školu čistého malování, čistého umění. 
Přitom Švýcaři jsou posedlí po užitém 
umění. Oni jsou ve světě známí jako 
autoři plakátů, a potom i to, co se ma-
luje jako obrazy, nejsou sice plakáty, 
ale v podstatě je to taky užité umění, 
protože oni je tak malují. Ty obrazy sice 
nic konkrétního jako plakáty neprodá-
vají, ale prodávají sami sebe, jsou na-
malovány tak, aby se prodávaly. V tom 
byl ten rozdíl mezi jejich a mojí školou. 
Umění se nikdy nenabízí, umění se 
nikdy neprodává! Já jsem po krátké 
době ve Švýcarsku viděl, že náš systém 
kulturní politiky byl i za socialismu 
lepší než ten jejich kapitalistický. Pro-
tože to není systém, ale džungle. Ten 
rozdíl byl obrovský.16 

I přes patrné zklamání z poměrů 
ve švýcarské kultuře a konkrétně na 
tamní výtvarné scéně jsou sedmde-
sátá a osmdesátá léta pro Radoslava 
Kutru dobou, kdy se umělec syste-
maticky věnuje pedagogickým akti-
vitám spjatým s lucernským Kunst-
seminarem. V jeho rámci uplatňuje 
specifi ckou metodiku výuky, jež se 
výrazně liší od způsobu, jakým ve 
Švýcarsku se studenty pracují tra-
diční instituce. Pokud jde o autorskou 
tvorbu, lze zmínit např. cyklus obra-
zů a kreseb Malerin (Malířka), v němž 
se umělec podle vlastních slov snažil 
vyjádřit naději, že by žena-malířka 
snad ještě mohla svést křesťanský 
svět, příliš jednostranně nábožensky 

14  Vzpomínky R. K.
15  DANĚK Ladislav (ed.): Radoslav Kutra. Barva – tvar – duch, s. 65.
16  Vzpomínky R. K.

Radoslav Kutra na konci 60. let Foto: archiv autora
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orientovaný, k partnerství s uměním. 
Potýkání se s duchovním rozměrem 
existence dokládají i další umělcovy 
malířské cykly Křížová cesta či Apo-
kalypsa, později pak Píseň písní. Pří-
klon ke spiritualitě ve výtvarné 

tvorbě je pro Kutru typický už od jeho 
náboženské konverze v mládí. Pro-
gramovým postojem se stává ovšem 
až od šedesátých let, kdy Kutra vy-
tváří originální (a pro mnohé i kon-
troverzní) f ilozoficko-teoretický 

koncept tzv. triadického systému, 
jehož podstata tkví v přesvědčení, že 
velké umění je vždy svou povahou 
náboženské.17 

S krajany žijícími v exilu se malíř 
ve Švýcarsku takřka nestýká a kon-

17  KUTRA, Radoslav: Viditelný čas. Arista, Praha 2003; týž: Slovník školy vidění. Soliton, Brno 2005.

Část „okupačního“ cyklu Radoslava Kutry s názvem Gewalt (Násilí) Foto: archiv autora
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takt s někdejšími českými kolegy 
z výtvarné skupiny Experiment ne-
udržuje. Jak sám řekl, bylo tomu tak 
nejen z přemíry vlastních starostí, 
ale také s ohledem na společenské 
poměry v rodné zemi. Ostatně Rado-
slav Kutra je ve vlasti osobou nežá-
doucí, jedincem odsouzeným za ne-
povolené opuštění republiky, a to do 
roku 1978, kdy je česko-švýcarskému 
malíři a několika dalším olomouckým 
emigrantům udělena milost.18 Oba 
synové se v Československu věnují 
umělecké tvorbě a jsou oporou mat-
ce a ovdovělé babičce. Podstatné je, 
že čs. stát občas povoluje rodinným 
příslušníkům Radoslava Kutry ná-
vštěvy ve Švýcarsku. V opačném 
směru však takové cesty možné ne-
jsou, takže umělec je nucen si „upra-
vit vztahy“ s rodnou zemí. Poté, co 
získá švýcarské občanství, se za ne-
malý finanční obnos ve prospěch 
ČSSR zbavuje občanství českosloven-
ského. Tím se stává pro socialistickou 
vlast cizím státním příslušníkem a po 
letech může konečně bez rizika trest-
ního postihu navštívit rodný kraj. 
Paradoxní je, že po sametové revolu-
ci získává čs. občanství nazpět a do-
dnes patří ke skupině lidí s dvojí 
státní příslušností. 

K intenzivnější pedagogické činnos-
ti se Radoslav Kutra přechodně vrací 
v letech 1993–1995, kdy přijímá pra-
covní pozvání prof. Vladimíra Prec-
líka do České republiky, konkrétně 
do malířského ateliéru Fakulty vý-
tvarných umění VUT v Brně. V tomto 
období pracuje na významném cyklu 
Figur abstrakt, v němž navazuje na své 
vrcholné cykly 60. let. Svou myšlenku: 
Mondrian dospěl k abstrakci přírody, 
chtěl bych dosáhnout abstrakce člověka 
povyšuje na plátně do nové roviny 
vnímání lidské postavy, neboť v ob-
razech syntetizuje znak člověka 
s mystickým tajemstvím kříže.19 

Kvůli personálně neujasněné situa-
ci na pracovišti se však Radoslav 
Kutra vedení ateliéru po dvou letech 
vzdává a defi nitivně se vrací do Švý-
carska. Českou republiku pak na-
vštěvuje jen sporadicky. Na pozvání 
svého dlouholetého přítele fi lozofa 
Karla Flosse se např. několikrát 
účastní Letní filozofické školy na 
Sázavě, kde od roku 1998 přednáší 
v rámci mezinárodních sympozií 
pořádaných Komunitním centrem 
svatého Prokopa. Pro Český rozhlas 
natáčí pětidílný pořad Utopie vizuál-
ní kultury a rovněž uvádí do praxe 
své teoretické přesvědčení o podsta-
tě nového impresionismu. V roce 
2003 vychází v pražském naklada-
telství Arista přepracované vydání 
jeho knihy Die Schule des Sehens pod 
názvem Viditelný čas a v témže roce 
vzniká stejnojmenný dokumentární 
fi lm přibližující uměleckou a životní 
fi lozofi i Radoslava Kutry.20 Ten při-
tom podle Pavla Zatloukala repre-
zentuje typ intelektuála, který se 
v našich končinách vyskytuje jen 
zřídka. Totiž typ moderního, české-
ho, katolicky orientovaného umělce, 
kterého charakterizují nejen hloub-
ky a pochybnosti, ale také protiklad 
extrémního rozpětí mezi výlučností 

a subjektivismem na jedné straně 
a inklinování k lidovosti a protieli-
tářství na straně druhé. Typ stojící 
v sousedství nejen již zmiňovaného 
Jaroslava Durycha, ale například 
i Jakuba Demla či Josefa Floriana.21 

V roce 2005 pořádá Muzeum umě-
ní Olomouc první velkou retrospek-
tivní přehlídku umělcova díla v Čes-
ké republice. Opomenout nelze ani 
vydání Kutrovy bibliofi lie Já a promi-
nent. Z pozůstalosti pétépáka Raimon-
da Kolmaše, která výtvarně temati-
zuje umělcovy zážitky z nuceného 
pobytu u pomocných technických 
praporů československé armády.

V posledních letech se Radoslav 
Kutra projevuje na veřejnosti již 
méně a soustředěně se věnuje tvor-
bě ve svém švýcarském ateliéru. Jak 
dokládá historik umění Ladislav 
Daněk, jeho plátna poprvé po více 
než šedesáti letech různých experi-
mentů, zjevných vrcholů, ale i ne-
zdarů svou pestrobarevností „vy-
buchují jako petardy“ a přitahují 
vnímavého diváka svou plodivou 
energií. Nejedná se přitom o pouhý 
rozmar. Naopak v Kutrově aktuální 
tvorbě lze vytušit autorovu radost 
a požitek z bytí v malbě. Ba co víc, 
jeho nynější díla jsou hmatatelným 
a přesvědčivým důkazem jeho teo-
reticky hluboce podložené teze 
o novém impresionismu.22 Ten Ra-
doslav Kutra uplatňuje i v kurzech 
tzv. školy vidění. Výtvarnou výukou 
se zabývá nejen v lucernském Kunst-
seminaru, ale také v rámci tvůrčích 
dílen, které pořádá na letním sídle 
v Itálii. Za zmínku jistě stojí fakt, že 
kurzů Radoslava Kutry se účastní 
nejen lidé pocházející ze Švýcarska, 
ale také studenti z postkomunistic-
kých zemí, kterým se umělec snaží 
vycházet všemožně vstříc. Výtvar-
nému umění se stále profesionálně 
věnují i malířovi synové.

18  Kladný posudek k udělení milosti ve věci trestného činu opuštění republiky je Radoslavu Kutrovi ze strany bezpečnostních orgánů 
ČSSR vystaven sice už v roce 1978, záležitost zbavení se čs. občanství se však emigrantovi daří defi nitivně vyřídit až v polovině 80. let. 
Viz Archiv bezpečnostních složek, fond Objektové svazky – Centrála (MV-OB), objektový svazek OB 1666 MV, Akce MILOST – sdělení 
stanoviska k udělení milosti. 

19  DANĚK Ladislav (ed.): Radoslav Kutra. Barva – tvar – duch, s. 65.
20  Viditelný čas, režie Zdeněk Zvonek (Česká republika – Švýcarsko, 2003, 57 min.). 
21  ZATLOUKAL, Pavel: Zabýváme-li se tvorbou teoretizujících umělců, s. 12.
22  DANĚK Ladislav (ed.): Radoslav Kutra, Barva – tvar – duch, s. 10.

Radoslav Kutra v roce 1993
Foto: archiv autora
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