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„Válovky“ – duše dvojčat
Originální a svérázné umělkyně z dělnického Kladna

J a R O SLAV Ro koský

Výtvarnice Květa a Jitka Válovy spolu prožily celý život. Nikdy se neprovdaly, zůstaly svobodné a bezdětné. Květa malovala v patře, Jitka v přízemí
jejich domku. S nevšedním zaujetím si dělaly své, bez ohledu na tísnivou,
zoufalou dobu, promítající se do jejich obrazů. Působily křehce, ale byly to
holky od rány, osobité a s grácií.
Když Květa odešla v září 1998 do malířského nebe, Jitka na několik let přestala malovat. Jen stroze konstatovala,
že se na ni múza vykašlala. Kdo sestry
Válovy znal, ví, že použila jadrnější
výraz. Jitka, o dvě hodiny starší dvojče,
osaměla. Pořád ale mluvila v množném čísle, jak byla odjakživa zvyklá.
S Květou si nemusely nic vysvětlovat,
byly natolik sehrané, že měly i téměř
stejné názory.
Sestry Květa a Jitka Válovy se narodily 13. prosince 1922 v Kladně. Jejich
tatínek, absolvent obchodní akademie,
měl slušné postavení v místní spořitelně, ale záhy zemřel. Maminka Marie,
o níž říkávaly, že to nebyl člověk, ale
anděl, se musela postarat o čtyři dcery.
Žily skromně, ale spokojeně. V dětství
trávily dost času na zahradě u babičky
a dědečka, jenž byl správcem velkostatku břevnovského kláštera. Bydlely
v budově kladenské spořitelny, od roku
1938 v Bendlově ulici čp. 6.
O pár let starší sestry si jich tolik
nevšímaly, a tak rostly samy, pořád
spolu. Byly jsme s Květou vášnivé kolo-

běžkářky, říkávala Jitka o společných
výpravách do okolí. Odmalička si
něco čmáraly, např. koně na pytlíky,
které rozestavovaly kolem kamen.
Byly rozhodnuté stát se malířkami.
Nevěděly, co to obnáší, ale bavilo je
to. V mládí hrály i basketbal (Květa
levé, Jitka pravé křídlo), neměly spoluhráčky, a tak hrály s kladenskými
kluky. V osmatřicátém roce nastoupila
Jitka na sklářskou školu v Železném
Brodě. Jednou za čtrnáct dnů jezdila
do Kladna na kole, a to za každého
počasí, výjimkou bylo jen náledí. Květa
musela zůstat doma, protože pro maminku by to byla příliš velká finanční
zátěž, a tak navštěvovala rodinnou
školu, kde se učila domácím pracím.
Za okupace byly totálně nasazené
v ocelárnách Poldi Kladno (1942–1945),
Jitka jako soustružnice, Květa jako
frézařka. Prostředí hutí je ovlivnilo
a inspirovalo. Jitka vedle toho ještě
jezdila do Prahy, kde studovala soukromou školu grafika Jaroslava Švába.
Ve fabrice jí hlavní inženýr, který byl
Němec, povolil, že může chodit jen na

■ Kuřácká tragédie
Když jsme byly totálně nasazený, tak jsem kreslila spoludělnice. Chodily jsme vždycky na hajzl,
tam nás bylo taky sedm, a ta jedna měla možnost sehnat cigarety. Tak jsme jednu vykouřily, všech
sedm. A to bylo napjatý ticho. Vždycky jsme se dívaly na tu, která kouřila. A jednou ta jedna seděla
na hajzlu, měla roztažený nohy a ona jí ta cigareta spadla do toho hajzlu. To bylo strašný. Jen ji
zapálila. Nikdo nenadával, všechny jsme se zvedly a jako smuteční hosté jsme odešly, beze slova.
Jitka Válová, 19. dubna 2006
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noční, aby mohla dojíždět do školy.
Pro drobné dívky to byla těžká dřina,
některé nástroje, jako klíč na utahování, ani neuzdvihly a leccos se ještě
dělalo ručně. Obdivovaly zručnost
a sílu valcířů, drsným prostředím
byly přitahovány a ve volných chvílích kreslily v různých provozech. Jitka
vždy obdivovala pohyb, Květu zase
fascinovala ohromná hmota, s níž se
v ocelárnách pracovalo.
Po válce studovala Jitka na VŠUP
u Josefa Kaplického, Květa navštěvovala soukromou školu. Po roce obě
přestoupily do ateliéru Emila Filly.
Na svého profesora nedaly dopustit,
oceňovaly jeho vlídný přístup a snahu
něco je naučit. Sešlo se u něj na čtyřicet adeptů malířství, to byl značný
počet, ale po otevření vysokých škol
byly přeplněné všechny obory a posluchárny. Mezi jejich spolužáky patřili
Libor Fára, Vladimír Jarcovják či Karel
Vaca. A když komunisté vyhodili Františka Tichého, přešel k nim Zbyněk
Sekal nebo Stanislav Podhrázský.
Věděly jsme houby o politice, říkala
Jitka tradičně v množném čísle a dodávala, že děti v první třídě dnes vědí
více, než tehdy věděly ony dvě. Jenže
rozdělená byla nejen celá společnost,
ale i posluchači Fillova ateliéru. Například na spolužáka Vladimíra Šoltu
vzpomínala Jitka jako na šikovného
kluka, z něhož se stal velký komunista, oženil se s Jiřinou Švorcovou
a upil se k smrti. Jitka absolvovala
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v roce 1950, Květa o rok později, ve
stalinském Československu. Vrátily
se domů, kde žily s maminkou více
než skromně a malovaly.
V padesátých letech se povinně
vyznával socialistický realismus.
Ve zdobných kreacích se oslavovali
komunističtí potentáti, tzv. hrdinové
socialistické práce, povrchně realisticky se zobrazovala pracovní tematika

a budovatelské úsilí pracujícího lidu.
Zdálo by se, že mladým malířkám
z průmyslového Kladna, kterým se
ocelárny a valcíři dostali pod kůži,
bude doba nakloněna, ale nebylo
tomu tak. Na jejich plátnech dělníci
nebyli vyfešákovaní panáci s širokým
budovatelským úsměvem. Zajímaly se
o život obyčejných lidí, věděly, jaká
dřina je čeká ve fabrikách, a „ideovost“

„Se sestrami Válovými jsme byli dlouholetí
přátelé. Při úžasných setkáních u nich v atelié
ru byla neopakovatelná atmosféra pohody
a svobody v tehdy nesvobodné kultuře. Tato
fotografie je aranžovaným dvojportrétem
a udělal jsem ji v roce 1988. Byla použita na
plakát k výstavě Válovky, kterou jsem v Kladně uspořádal v roce 2012 k jejich nedožitým
narozeninám.“
Jiří Hanke
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jim byla ukradená. Komunisté to nesli
s nelibostí. Spisovatelka Marie Majerová o sestrách Válových prohlásila,
že jsou vřed na rudém Kladně.
Pro výstavy i z tvůrčích důvodů
vznikaly výtvarné skupiny. V roce
1954 se sestry Válovy staly členkami nově založené umělecké skupiny Trasa, u jejíhož zrodu stál jejich
spolužák Čestmír Kafka. Jednalo se
zprvu o absolventy Fillova ateliéru,
ale pak k nim př ibyli posluchači
z jiných ateliérů včetně budoucích
sochařů – Olbram Zoubek, Zdeněk
Šimek, Vladimír Preclík. Prvním teo
ret ikem skupiny byl Arsén Pohribný,
později ho vystřídali Eva Petrová a Luděk Novák. Spolužáci a kamarádi se
snažili držet pohromadě a vzdorovat
totalizujícím tlakům a tendencím
v umění. Vystavovali tam, kde to moc
neprovokovalo, většinou v závodních
klubech. První společné výstavy se
Jitka a Květa Válovy dočkaly v roce
1958 v kladenském Domě osvěty. To
víš, měly jsme dost známých, tak přišli,
poznamenala k tomu Jitka v jednom
z našich rozhovorů a zapálila si další

Květa Válová: O zítřku nic nevíme, 1968
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Ateliér Květy Válové
cigaretu. Za dobrý obraz považovala
ten …který ti něco říká, nějak na tebe
zapůsobí. Jitčin rukopis byl subtilnější,
dělala hodně skic, ujasňovala si, co
vlastně chce namalovat. Květa, která vytvořila více obrazů, měla styl

Repro z knihy: Jitka/Květa Válovy

Foto: autor
robustnější a realističtější. Každá
pracovala jinak, ale pořád byly spolu
a malovaly.
V době, kdy musely byt v patře povinně pronajímat, malovaly v jedné
místnosti. Každá v jedné části, zády
k sobě, takže když odstupovaly od
plátna, vrážely do sebe. Zvykly si, nic
jiného jim nezbývalo. Hlavně že mohly
malovat. Nežárlily na sebe, někomu
se líbily obrazy Jitky, někomu Květy.
V šedesátých letech, kdy se poměry pozvolna uvolňovaly, se s Trasou
zúčastnily několika skupinových výstav. V roce 1966 měly samostatnou
bilancující výstavu v pražské Galerii
Václava Špály. Jitka se účastnila International Art Festival v Los Angeles,
Květa vystavovala v Tokiu. Okupace
v srpnu 1968 je velmi zasáhla. Furt
jsme někde četly „Se Sovětským svazem na věčné časy“ a mně bylo na blití,
vzpomínala Jitka. Co si myslí, říkaly
na rovinu, nekalkulovaly, a když na to
přišlo, dokázaly být ostré jako břitva.
Za husákovské normalizace nemohly
v oficiálních galeriích vystavovat ani
prodávat. V podstatě je živila maminka, která měla čtyři sta padesát korun
penze. Nemohly zavadit o pořádnou zakázku. Jen tu a tam jim spřízněná duše
něco sehnala, např. abstraktní reliéfy
pro Sbor nápravné výchovy v Ostrově
nad Ohří. Přesto se nepodvolily a nene-
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chaly odradit. Zůstaly své – bez ohledu
na dobu a módní trendy. Promýšlely
a přemalovávaly svá rozměrná plátna,
protože neměly peníze na nová. Květa
dělala nahoře, já jsem za ní nelezla a ona
mi sem taky nelezla. Jen když jsme se potřebovaly poradit. Nerušily jsme se, byly
jsme k sobě ohleduplné, pochvalovala si
Jitka. Obě nerady ztrácely čas a Květa
měla nahoře drobnou výhodu, nebyl
tam telefon a nemusela chodit otvírat
návštěvám.
Žily a malovaly na Kladně, v určité
izolaci, stranou dění. Jezdila za nimi
vtipná a pohotová Ester Krumbachová, s níž si dobře rozuměly už od padesátých let. Z výtvarníků se u nich
zastavoval Jiří Sopko, jehož maminka
byla učitelkou a pocházela z Kladna.
Nikdy jsme nebyly u něj v ateliéru, řekla Jitka o Jiřím Kolářovi, přestože tam
chodil kdekdo, znali jsme se, když jsme
se viděli v Praze, tak se k nám hlásil.
Básník a výtvarník Jiří Kolář, od jehož narození v září uplynulo sto let,
prožil většinu života na Kladně, ale
po podpisu Charty 77 musel zůstat
ve Francii. Jitka s Květou o emigraci
vážněji neuvažovaly, i když nabídky
měly. Nechtěly opustit maminku a taky
nevěděly, jestli by byly schopny v cizině pracovat.
Mezníkem byl až třiaosmdesátý rok,
kdy jim Jana a Jiří Ševčíkovi uspořádali
velkou výstavu v Chebu. S kurátorskou

Jitka Válová: Poraněný býk, 1957
pečlivostí pátrali po jejich zapomenutých obrazech, vše zdokumentovali
a připravili. Šedesátileté malířky byly
„objeveny“. Pro známé vypravily na výstavu autobus. Nejen mezi výtvarníky
znamenala událost. Expozice přitáhla
pozornost i mladé generace. Překvapení

Repro z knihy: Jitka/Květa Válovy
návštěvníci zjišťovali, že sestry vytvořily originální, pozoruhodné dílo. Putovali
za nimi do dalších regionálních galerií,
kde tehdy jedině mohly vystavovat (Ostrov nad Ohří, Roudnice nad Labem).
Při jednom ze setkání, které jsem
s Jitkou prožil, mi na otázku, jak pozná,
že je obraz hotový, odpověděla: Když namaluju obraz, dám ho na stěnu a koukám
se na něj, jestli ho už mám nechat být,
nebo jestli bude chtít přemalovat. Trvá mi
to. A mnohdy to sprdnu. Dělám si hodně
malých skic, ale myšlenka rychle uteče,
napětí se vytratí. Kresby bývají mnohdy
lepší než obraz. Ještě děláš s původním
elánem. Na obrazu pracovala tak dlouho, dokud se neblížil jejím představám,
ale opravdu spokojená nebyla nikdy.
Po sametové revoluci se „Válovky“
dočkaly satisfakce, i když na oficiality
si nikdy nepotrpěly. V roce 1994 obdržely prestižní Herderovu cenu ve Vídni.
Jitka vzpomínala, jakou měly trému, jak
se jim třásla kolena, když jely ocenění

Ateliér Jitky Válové

Foto: autor
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Květa Válová: Poznání a údiv, 1969; Kopáči, 1959; Přízrak Goyenky, 1995–1997; Kolaři, 1962; Bílá pečeť, 1966– 1967
Repro z knih: Jitka/Květa Válovy, Jitka a Květa Válovy – malá retrospektiva
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Jitka Válová: Já mám koně, vraný koně, 1948; Poraněné dřevo (Švábi), 1965; Osobnost, 1980; Stíny zapomenutých, 1995; Valcíř, 1950
Repro z knihy: Jitka/Květa Válovy
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Jitka Válová doma na Kladně v roce 2004
přebírat. S oblibou přidávala, že jejich
obrazy prohlížel nějaký kunsthistorik,
který byl už téměř slepý, proto cenu
dostaly. Jejich obrazy dnes visí v řadě
českých a evropských galerií nebo je
vlastní soukromí sběratelé.
Pro Květu byla těžká rána, když jim
někdo zajel psa. Byla rozhodnutá, že
bude malovat už jen psy. Obdiv k přírodě
a ke všemu živému sestry provázel celý
život. V sobě měly pokoru a víru.
Vůbec jsme nemluvily o smrti, nedovedly jsme si představit, že jedna umře
dřív, řekla Jitka. Měly jsme jednu duši
a Květa si ji odnesla. S jejím odchodem
se těžce vyrovnávala, dlouho si nemohla

Lidické ženy
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Repro: Jitka/Květa Válovy

Foto: autor

Pastel Majce Jitka z roku 2010
Repro: Jitka a Květa Válovy – malá retrospektiva

zvyknout a necítila ani potřebu malovat.
V roce 2000 se konala ve Veletržním
paláci rozsáhlá retrospektiva sester
Válových, kterou připravila Marie Klimešová. Pozdní sláva přiváděla Jitku
do rozpaků. Vždy to však brala jako
ocenění i pro Květu. V roce 2002 obě
sestry obdržely cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného
umění a architektury. Galerie Pecka
jim vydala výpravnou monografii.
V roce 2007 dostala Jitka medaili ministra kultury Artis Bohemiae Amicis
a opravdu ji potěšila gratulace k jejím
85. narozeninám od Václava Havla.
Při jedné z návštěv mi ukazovala soubor
litých kreseb. Byly inspirovány poslechem oblíbené klasiky (Bach, Beethoven, Sibelius…). Ale pořád měla na
malířském stojanu připravené plátno,

aby mohla rozmalovat nějaký obraz…
Na vernisáže a výstavy chodila Jitka
do poslední chvíle. Sledovala aktuální
umění, fandila mladým výtvarníkům,
např. chválila Františka Matouška, jenž
maloval na džínovinu. S postupujícím
věkem byla už jako věchýtek. Obklopena cigaretovým dýmem se vyptávala,
co je nového, pobaveně a trefně komentovala dění. Smála se, ale ve velkých
hnědých očích zůstával stesk po Květě.
Jako by se stala jedním z těch osamělých
rváčů, které malovala na svá velká plátna. Přes dvanáct let se rvala s osudem
sama. V březnu 2011 ve věku 88 let ve
svém rodném městě zemřela.
Když si na Jitku a Květu Válovy vzpomenu, musím se usmívat. Prostořeké
umělkyně, co měly šmrnc. Žily tím, co
dělaly – malováním.

■ Lidické ženy (olej, plátno, 1972)
Květa chtěla obraz darovat Lidicím, ale musela si to nechat schválit od umělecké komise. Vynadali jí,
že si z nich dělá srandu. Poslala je na patřičné místo. Tam bylo ticho v té předsíni, ty, který tam čekali
na posouzení, říkali, že kdyby tam špendlík upadl, tak ho slyšeli. A Květa si pustila hubu na špacír.
Nikdy nešla daleko, já taky ne, ale Květa zvlášť, aby jim řekla, co si myslí. To, že jim řekla, že jsou sráči,
to jim tak nevadilo. Ale když jim řekla, že jsou horší než fašisti, že by nás nejradši postavili ke zdi
a postříleli, tak to se nakrkli. Řekli, že ji budou žalovat. Květa řekla: „To mě žalujte u Svazu holubářů,
maucta.“ A odešla. Byl u toho doktor Lhota, právník Svazu výtvarníků, a ten když to viděl, tak honem
utek, aby nemusel jít svědčit. Ale oni ji neudali, kupodivu.
Jitka Válová, 19. dubna 2006
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