galerie

Mezi životem a uměním
Domácí světoobčan a surrealista Vladimír Holub

J a k u b Va l á šek

Ze svého jindřichohradeckého domu, „Holubníku“, vytvořil významné kulturní
centrum. Sem za ním jezdila řada předních československých spisovatelů, básníků, překladatelů a umělců. Přátelil se s André Bretonem, Günterem Grassem či
Josefem Škvoreckým. Výtvarník a literát Vladimír Holub v Galerii Paměti a dějin.

Vladimír Holub na zahradě Holubníku, obklopený volně stojícími plastikami, konec 60. let 20. století
Vladimír Holub se narodil 16. července 1912 v Jindřichově Hradci v rodině
konzervativního úředníka. V letech
1924–1930 studoval na jindřichohradeckém gymnáziu. Na počátku
30. let se vzepřel autoritě otce, který
mu zakázal studia na Akademii výtvarných umění v Praze, a pěšky se vydal
do Rakouska a Itálie. Po celá 30. léta

čile cestoval, jak dokládá jeho dochovaný cestovní pas,1 a navazoval mnohá
umělecká přátelství, hlavně v Paříži,
kam odešel pravděpodobně na doporučení Alfonse Muchy, s jehož synem
Jiřím2 se znal ze společných gymnaziálních studií. Ve francouzské metropoli
se seznámil s myšlenkami předních
světových umělců, jakými byli malíři

Foto: Muzeum Jindřichohradecka

Salvator Dalí, Max Ernst, František
Kupka či fotograf Man Ray a samozřejmě zakladatel surrealistického hnutí
André Breton.
V té době psal příležitostné texty,
kreslil karikatury, které posílal do redakcí českých novin, a udržoval čilý
styk s pražskou avantgardou v čele
s Vítězslavem Nezvalem.

1	Převážná část dokumentů zmiňovaných v textu je uložena ve sbírkovém fondu Vladimír Holub (dále jen VH) Muzea Jindřichohradecka.
2	Jiří Mucha (12. 3. 1915, Praha – 5. 4. 1991, Praha), český prozaik, publicista a scenárista.
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Lavírované perokresby s portréty André Bretona, Paula Valéryho a Vítězslava Nezvala, 1937
Po návratu do vlasti studoval soukromě románskou, především francouzskou literaturu a v roce 1939
absolvoval státní knihovnický kurz,
který mu umožnil pracovat pro známé
osobnosti českého kulturního života.
V letech 1938–1946 byl v Praze osobním sekretářem Emanuela z Lešehradu3, na konci války působil jako kni-

hovník v Jindřichově Hradci. V prvních
poválečných letech se setkal se svojí pozdější životní družkou Olgou Teinitzerovou, neteří světoznámé textilní
výtvarnice Marie Hoppe-Teinitzerové.
V té době pracoval pro benediktinský
řád v pražském klášteře v Emauzích
a poté jako vrátný v Břevnově u opata
Anastáze Opaska.

Foto: Muzeum Jindřichohradecka
Když byl roku 1950 v souvislosti
s likvidací břevnovského kláštera
v rámci akce „K“ zatčen, 5 bylo mu
vše, včetně jeho dosavadní umělecké
tvorby, zabaveno Státní bezpečností
a později zničeno. Jednalo se o vlastní
předválečný literární a umělecký archiv, který obsahoval množství dokumentů a článků, dále korespondenci

I já vím
Jaké je to stát čelem ke stěně
Jak chutná voda z klosetu
Co je to skládání dek
Velké kolo a malé kolo
Jak může být noc dlouhá nespíme-li
Jak krátká při spánku
I já vím
Co je to vězení
I já byl jsem číslem
I já patřím do onoho bratrstva4

Vladimír Holub na fotografii z vyšetřovacího spisu z roku 1950

Foto: ABS

3	Emanuel z Lešehradu (15. listopadu 1877, Praha – 30. května 1955, Praha), český spisovatel, básník, dramatik, kritik a překladatel,
sběratel, propagátor okultismu a svobodného zednářství. Sbíral rukopisy, dokumenty, fotografie a další předměty související s tvorbou
předních spisovatelů, básníků, ale též výtvarníků, divadelníků nebo vědců, a soustředil je v tzv. Lešehradeu. V roce 1948 sbírku věnoval Národnímu muzeu. Dnes je součástí Památníku národního písemnictví.
4	Ukázka pochází z deníkových záznamů ze složky „Léta 50tá“. Holubovy deníky z 50. let se dochovaly pouze zlomkovitě a jsou součástí
majetku Spolku přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinitzerové.
5	K uvěznění V. Holuba viz článek SVOBODA, Libor: Oběť perzekuce. In: kol. autorů: Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba
(16. 7. 1912 – 9. 12. 1995). Muzeum Jindřichohradecka – Jindřichohradecká kulturní společnost – Spolek přátel Vladimíra Holuba a Olgy
Teinitzerové, Jindřichův Hradec 2012, s. 20–24.
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s významnými osobnostmi světového
surrealismu a dadaismu a pravděpodobně i část doposud vytvořených
karikatur a kreseb.6 Roku 1951 byl
odsouzen k 18 měsícům vězení. Během trestu pracoval jako horník na
dole Fierlinger na Kladně, kde se čirou
náhodou opět setkal s Jiřím Muchou,
svým přítelem z mládí. Po propuštění
se v roce 1953 vrátil do Jindřichova
Hradce a byl zaměstnán nejprve na
školním statku a poté v 60. letech u Komunálních služeb jako noční hlídač.
Můžete říct: proč jsi proti režimu? Kvů
li přechod.[ným] horším podmínkám? Jak
bych nebyl! Nesvědomitost a lajdáckost.
A jinak? Sirky se lámou, součástky pras
kají, hřebíky ohýbají. Fronty na všecko.
Neochota v obchodech, pánovité chování
na úřadech. Soustavné nedbání základ
ních práv. Demagogie tisku, diktatura
frází. Vykořisťování prostřednictvím
závazků, přesčasů, brigád. Ohlupování
cestou školení. Donašeči. Bezmocnost
jedince proti byrokratické mašinerii
Hlouposti a Ničemnosti. To není nic? 7
Přesto v jindřichohradecké ulici Pod
Hradem, kde žil až do své smrti, daleko
od kulturních center a navíc v pohraničním okresním městě, časem vznikl
významný středobod – centrum nazývané Holubník. Šlo o zahradní dům
(původně bývalý sklad příze pro textilní dílny Marie Hoppe-Teinitzerové)
– byt, ateliér, archiv a zahradní galerii
v jednom. Tam se všichni jeho umělečtí
přátelé „slétali“ nadechnout čistšího
vzduchu. V Holubníku ho během 60. až
80. let 20. století navštívilo kromě
jindřichohradeckých přátel i mnoho
významných československých uměleckých osobností, namátkou básník
Zeno Kaprál, překladatelé František
Jungwirth a Vladimír Kafka, malíři
Antonín Málek, Bedřich Budil a Jiří Va-

lenta, sochař Jan Koblasa, typografové
Oldřich Menhart a Jan Solpera, grafik
a blízký přítel Ladislav Novák či textilní výtvarník Jiří Tichý. Do Holubníku
zavítali i brněnští konceptualisté Jiří
Hynek Kocman, Jiří Valoch a tehdejší
ředitel Domu umění Adolf Kroupa. Mezi
nejvýznamnější návštěvy bezesporu
patřily osobnosti světového formátu:
Josef Škvorecký či držitel Nobelovy
ceny za literaturu, německý spisovatel
Günter Grass.8
Vladimír Holub se po celý život badatelsky zabýval světovými surrealisty a ve svém uměleckém díle z nich
přímo vycházel. Mezi největší umělce,
kterými byl ovlivněn, patřil nestor
moderního i postmoderního umění
2. poloviny 20. století Marcel Duchamp
či sochař Constantin BrâncuŞi, ke
svým osobním přátelům počítal zakladatele surrealistického hnutí André
Bretona. Není se tedy čemu divit, že
právě inspirace surrealismem se projevuje ve všech polohách jeho umění.
Koláž patří mezi první ze surrea
listických inovací. Principem koláže
je sestavování nového ze starého, čili
klíčem k ní je možnost metamorfózy.
Kdybychom měli poskytnout aforistickou
definici koláže, mohla by znít takto: je to
malování nůžkami a lepidlem.9
Námětem Holubových koláží jsou,
podobně jako v jeho sochařské tvorbě,
zvířecí motivy, lidské postavy a portréty světových umělců, převážně
zmiňovaných sur realistů. Avšak
najdeme mezi nimi také umělecké
portréty představitelů české moderny, jakými byli např. Mikuláš Medek
či Jan Zrzavý. Nedílnou součástí výtvarníkova díla je i tzv. čistá koláž 10,
Holubův vlastní vynález, který bezesporu umocňuje kvalitu a originalitu
autorovy grafické tvorby.

Pohled na Domeček s jindřichohradeckým
zámkem v pozadí. Dole Vladimír Holub a nad
ním Günter Grass (uprostřed) a překladatelé
Vladimír Kafka (vlevo) a Jiří Rausch během
Grassovy návštěvy v roce 1967.
Foto: Muzeum Jindřichohradecka

6	Část jeho kreseb (studentských prací, karikatur a studií) se nachází ve sbírkovém fondu VH, k. 2.
7	Deník Vladimíra Holuba, 1964, v majetku Spolku přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinitzerové.
8	Do svého deníku z roku 1967 si V. Holub poznamenal: 12. 7. NÁVŠTĚVA GÜNTERA GRASSE, Dr. V. KAFKY, Dr. RAUSCHE, pí. GRASSOVÉ
a pí. KAFKOVÉ. Návštěvu zprostředkovali před svou emigrací Josef Škvorecký a Zdena Salivarová. Viz Deník Vladimíra Holuba, 1967,
v majetku Spolku přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinitzerové.
9	Výstavní minikatalog Vladimír Holub – Koláže, Jiří Chládek – Plastiky, 1968; sbírkový fond VH, Muzeum Jindřichohradecka.
10	Autor do předlohy (fotografie, tisk, výstřižek obrázku) nezasahuje materiálově jako u klasické koláže, ale přetváří ji verbálně např.
pomocí ozvláštňujícího názvu – viz imaginární portrét H. Arpa z obrazu harfy (anglicky harp).
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Ukázka výtvarných prací Vladimíra Holuba – koláž Marcel Duchamp jako Mime, 1970 (1), vizitka
André Bretona, 1968 (2), vizitka Mana Raye, 1968 (3), čistá koláž The Survival, 1962 (4), portrét
Hanse Arpa, 1967 (5) a návrh na vizitku Salvatora Dalího, 60. léta 20. století (6)
5
Foto: Památník národního písemnictví (1, 4–6) a Muzeum Jindřichohradecka (2–3)
Jak Vladimír Holub sám často uváděl, celý život zamýšlel napsat román
ve stylu Odyssea Jamese Joyceho, avšak
nakonec psal a s finanční pomocí své
družky Olgy vydával pouze příležitostné texty, aforismy a například edice
uměleckých vizitek předních osobností světového výtvarného umění.
Kromě sochařského a grafického díla
byly součástí jeho umělecké tvorby
i návrhy tapiserií, o jejichž utkání se
postarala Olga.
V Domečku 11, který byl vlastně jeho
největším a celoživotním uměleckým
dílem, vytvářel i kamenné, dřevěné
a sádrové plastiky, železné objekty
svařované z průmyslového odpadu
či ready mades. Stejně jako na různé
papírky a do svých deníků zaznamenával sebenepatrnější zlomky hovorů,
sbíral na ulicích a po skládkách různé

zvláštní předměty, kterým následně
vdechoval novou podobu a podle ní si
je dával svařovat.
Ve svých sochařských dílech nechával promlouvat materiál a vyznít jeho
původ. Citlivým způsobem dokázal
z obyčejné lopaty vytvořit tu hlavu, tu
trup sedící postavy, jindy zase z ozubeného kola a kleští Nafoukaného
ptáka. Vždy se řídil heslem maximum
minima – s minimálními prostředky
docílit maximálního účinku. Mnohdy
se inspiroval i svými uměleckými oblíbenci, což dokládají například plastiky
On a Ona a Král a královna (obě jsou
variacemi děl Henryho Moora a Maxe
Ernsta).
[…] nelze nové skutečnosti vyjadřo
vat starými sdělnými prostředky. […]
malovat olejem lokomotivu je nonsens.
Dnešní dobu lze vyjádřit materiály, které

se dnes používají – pták svařený ze šrotu
vyjadřuje naši civilizaci přesvědčivěji než
olejomalba. Znakem naší doby je tedy
použití železa a strojových součástek
co výtvarného materiálu a vědomé de
formace z nich vytvářených skulptur.
Antický ideál uměřenosti se vyžil. Ma
teriál hraje mimořádnou úlohu. To objevil
surrealismus. Tyto plastiky poskytují
obraznosti daleko více pokrmu, než-li
poskytují plastiky konvenční.12
Výstavní činnost Vladimíra Holuba
započala na sklonku roku 1962, kdy
měl první polooficiální výstavu nazvanou Samorosty a novotvary, uspořádanou z podnětu historičky umění
Naděždy Meln íkové-Papouškové
v Biologickém ústavu ČSAV v Praze,
a rok poté i úspěšnou samostatnou
výstavu v Moravském muzeu v Brně.
Po srpnové okupaci se stihl v roce 1969

11	Domeček byl jiný název pro Holubník.
12	Deník Vladimíra Holuba, 1963, v majetku Spolku přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinitzerové.
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Vladimír Holub při práci před Domečkem v roce 1966. Vpravo interiér
Domečku – police s uměleckými předměty a objekty, stav v roce
2000. Dole Kohout vytvořený z pahýlu stromu (nedochováno) – jedna
z Holubových nejpůsobivějších plastik – a Kočka, 60. léta 20. století,
svařovaný kov.
Foto: Muzeum Jindřichohradecka a autor
zúčastnit zahraniční výstavy II. Expo
sition des artistes tchéchoslovaques na
pařížském předměstí Colombes. Poté
již do zahraničí nikdy nevycestoval.
Za celý poválečný umělecký život,
hlavně mezi léty 1964–1985, realizoval
řadu samostatných oficiálních výstav
(v Praze, Brně, Veselí nad Lužnicí, Chebu, Strakonicích, Volyni a opakovaně
v Českých Budějovicích, Písku a Jindřichově Hradci). Ovšem vzhledem
k tomu, že byl autodidakt – na svou
dobu neskutečně sečtělý a vzdělaný
– byl po celý svůj život bývalým režimem řazen mezi naivní umělce. Po
jeho boku tak vystavoval například
herec a malíř Josef Hlinomaz.
V roce 1963, v jednapadesáti letech,
se na své první „domovské“, jindřichohradecké výstavě konečně dočkal
uznání domácího publika a vlastní

rodiny, se kterou neměl dobré vztahy,
čímž trpěl již od dob gymnaziálních
studií.
Čím jsem nejvíce trpěl v mládí, byly
tyto invektivy, které jsem měl snad
denně na talíři: „živel práce se štítící“,
„flink“, „povaleč“ atp. Nemaje dost zku
šeností, abych se dovedl obhájit, nesl
jsem tyto invektivy trpně, jen s pocitem
křivdy. Mít tehdy nynější rozum, byli by
tehdejší mí nactiutrhači (a byli to pře
devším mí příbuzní) uslyšeli: „Já že se
vyhýbám práci?!? Práce, toto SVATÉ
slovo, znamená pro mne činnost, jejímž
prováděním vnitřně se naplňuji a roz
víjím. Práce, jak jí rozumíte a chápete
vy, je toliko pseudoprací, je karikaturou
práce. Podle vás ten, kdo prdí po celý
život v kanceláři do seslíku a přepisuje
přitom z jednoho papíru sloupce číslic na
druhý papír a ty pak sečítá, PRACUJE.

Ve skutečnosti však dělá zbytečnosti.
Kdo vpravdě PRACUJE, jsem já, třebaže
nechodím do žádného zaměstnání.“ 13
Roku 1968 nastoupil do jindřichohradeckého muzea, kde byl až do
důchodu zaměstnán jako archivář
a knihovník. Na odpočinek odešel
roku 1974, přičemž zůstal i nadále
umělecky činný. Poslední výstava za
života Vladimíra Holuba, uspořádaná
k jeho 75. narozeninám, se uskutečnila v jindřichohradeckém muzeu roku
1987, rok poté, co ho postihla mozková
mrtvice. Po ní se Vladimír Holub ještě
více stáhl do ústraní, zredukoval svou
uměleckou aktivitu a omezil kontakt
s přáteli. V roce 1992 předal do Památníku národního písemnictví v Praze
společně s několika sty velmi kvalitních koláží i část svého rozsáhlého
a ojedinělého archivu vznikajícího po

13	Deník Vladimíra Holuba, II/1961, tamtéž.
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dlouhých pětačtyřicet let. Jednalo se
především o rozsáhlou korespondenci,
deníky, nepublikované rukopisy a knihy ve strojopisech.
Léta přibývají, čas vyměřený k pobytu
na této Zemi se krátí – když se člověk
zamýšlí nad svým životem, občansky
probíhajícím na periferii života, oběto
val jsem kariéru a osobní štěstí Umění,
dílu – co s tím, co po mně zůstane? Kdyby
byl dům či trakt, kdež by tyto materiály
mohly být nainstalovány a uloženy, vše
by bylo v pořádku. Škvíra, v níž jsem žil,
škvíra MEZI ŽIVOTEM A UMĚNÍM se
uzavírá […]14

Po třetí mrtvici tento nedoceněný „domácí světoobčan“ a poslední surrealista
zemřel 9. prosince 1995 v nedožitých
84 letech. Byl pohřben na jindřichohradeckém hřbitově sv. Václava.
V roce 2012 byla v Muzeu Jindřichohradecka slavnostně otevřena stálá
expozice nazvaná Holub ludens. Dále
proběhla v pražské Galerii Smečky
výstava jeho grafik a koláží z vlastnictví Památníku národního písemnictví.
Zatím poslední výstava, nazvaná Pa
pírová mánie Vladimíra Holuba, se konala v Muzeu Jindřichohradecka v létě
2012. Na podzim stejného roku vyšla

■ První posmrtná retrospektivní výstava
nazvaná Holub ludens se uskutečnila v roce
2001 v německém Duisburgu a pokračovala
v Okresním muzeu v Jindřichově Hradci. Dále
se jeho díla prezentovala na souborných výstavách v Šumperku, Písku, Náchodě a opět
v rodném městě v Galerii Zámecký mlýn.
Roku 2006 byl v Duisburgu na výstavě Sto
hlav zařazen Dr. Christophem Brockhausem
mezi sto nejvýznamnějších sochařů klasické
moderny 20. století.
také kolektivní monografie Dodateč
né rozpomínky15 na Vladimíra Holuba
(16. 7. 1912 – 9. 12. 1995).

Nahoře dva pohledy do stálé expozice Holub ludens v Muzeu Jindřichohradecka. Dole Výstava v Okresním muzeu v Jindřichově Hradci u příležitosti
autorových 70. narozenin v roce 1982, portrétní fotografie Vladimíra Holuba ze 70. let 20. století a plastika On a Ona, 60. léta 20. století.
Foto: autor, Muzeum Jindřichohradecka a R. Čumlivski (portrét V. Holuba)

14	Deník Vladimíra Holuba, 1967, tamtéž.
15	Zapsáno na začátku Deníku Vladimíra Holuba, II/1961, tamtéž.
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