
HAPESTETIKA VI

Dotýkejte se,
prosím

Hmatová výstava u příležitosti 25. výročí Tyfloservisu
České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1, 24. 11. – 30. 12. 2016



Obecně prospěšná společnost 
TYFLOSERVIS

pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem získat potřebnou míru samostat-
nosti. Cílem je, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhých, aby se dovedli 
postarat o svou osobu, domácnost a o své blízké. Učí se chodit s bílou holí 
nebo číst a psát bodové písmo, je-li to potřebné, učí se využívat optické a jiné 
pomůcky, které jim usnadní život. Cílem je, aby si lidé s oslabeným zrakem 
nebo zcela poslepu dovedli sami uvařit, poklidit, postarat se o své oblečení 
nebo pečovat o své dítě. Získané dovednosti v péči o sebe a domácnost se 
mohou využít i v jiných oblastech života, např. při vnímání výtvarného umění, 
a přispívají tak k bohatšímu životu lidí se zrakovým postižením. Služba je ce-
lostátní a je poskytována ambulantním a terénním způsobem. Střediska má 
v krajských městech.
V roce 2016 se Tyfloservis dožívá 25 let. V lidském životě mladistvá krása, 
v životě organizace dostatek zkušeností, zklamání i mnoho radosti. Až dosud 
se Tyfloservis setkal s přibližně 60 000 klienty, tedy se 60 000 lidských osudů.

Nadační fond Mathilda
Posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných 
projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Mathilda se 
zaměřuje na podporu projektů, které výrazně napomáhají zlepšení kvality ži-
vota nevidomých a slabozrakých. Hlavně na programy, které se týkají vzdělá-
vání takto postižených osob nebo navazují a rozvíjejí stávající sociální služby, 
a tak výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné společ-
nosti.
Dlouhodobě podporuje tyto projekty:

 Výchova a výcvik vodicích psů
 Tyfloservis, o.p.s.
 Centrum pomoci Mathilda
 Digitální knihovna pro zrakově postižené – DKZP
 Podpora zrakově postižených hudebníků

Sdružení Hapestetika, z. s.
je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým seskupením, které sdružuje zá-
jemce z laické i odborné veřejnosti. Činnost tohoto občanského spolku spo-
čívá zejména v pořádání hmatových výstav moderního umění a v konzultační 
a vzdělávací činnosti pro muzea, galerie a studenty pedagogických a umělec-
kých škol.

Hmatové výstavy Hapestetika
Cílem těchto výstav je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým posti-
žením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a au-
torům odkrýt další dimenzi jejich děl. Výstavy jsou místem, kde se všichni 
zúčastnění k sobě přibližují. Mottem výstav se stalo heslo „Dotýkejte se, pro-
sím“ jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi 
a výtvarným uměním.
První výstavy Hapestetika v 90. letech 20. století (Hapestetika I – V) byly ve 
znamení současného, převážně abstraktního umění. V dalších ročnících jsme 
vyhověli přání nevidomých a zařadili jsme více klasických realistických děl. 
Na některých výstavách se objevovalo častěji téma figury v sochařství, na ji-
ných převažovala zvířecí plastika, která se setkala s velkým ohlasem zejména 
u mladších návštěvníků.
Výběr prací na hmatové výstavy není vůbec snadný. Je zde mnoho hledisek, 
zejména restaurátorských a konzervátorských, které je nutno vždy respekto-
vat. Důležitý je i výběr z hlediska pestrosti sochařských materiálů.
Na současné výstavě v prostoru Českého centra Praha jsme se rovněž snažili 
o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny nebo hla-
vy, figury, zvířecí motivy, a pokud jde o abstraktní díla, aby přinášela zajíma-
vou strukturu či možnost manipulace. Žánry i období by měly být vyváženy, 
aby návštěvníci nebyli odrazeni přílišným množstvím náročných abstraktních 
děl, ani znuděni převahou snadno čitelných realistických prací. Významnými 
autory vystaveného souboru děl jsou Otto Gutfreund a Emil Filla, kteří re-
prezentují českou klasickou modernu a oba se zasloužili o velice brzké přijetí 
kubismu v Čechách.
Výstava se koná u příležitosti 25. výročí založení Tyfloservisu, služby pro lidi se 
zrakovým postižením v České republice.



 EMIL FILLa
(1882 – 1953), sochař, malíř,
grafik

Zakladatelská osobnost českého 
moderního umění, všestranný 
umělec a teoretik, sběratel, re-
daktor, organizátor, diplomat. 
Jeho výrazná osobnost formovala 
směřování českého kulturního dě-
ní už krátce před první světovou 
válkou, a především v období me-
ziválečném. V počátcích své tvor-
by byl ovlivněn expresionismem 
Edvarda Muncha, po roce 1910 
se inspiroval kubismem, jehož 
byl v českém prostředí nadšeným 
vykladačem i spolutvůrcem.

 VINcENc VINgLER
(1911 – 1981), sochař

Byl jedním z mála sochařů, který 
se celý život programově věnoval 
zvířecí plastice. Vingler velmi brzy 
dospěl k základním konstantám 
svého plastického výrazu, jenž je 
založen na oblé, hladké a vypja-
té formě. Za jeho neobyčejnou 
schopností živě charakterizovat 
zvíře oproštěnou plastickou for-
mou se pochopitelně skrývá dů-
sledné a trvalé studium přírody.

 OTTO guTFREuNd
(1889 – 1927), sochař

Po absolvování Akademie výtvar-
ných umění odjel do Paříže, kde 
pracoval do r. 1910 v ateliéru 
E. A. Bourdella. Byl průkopníkem 
kubismu v sochařství a v období 
budování státu se přiklonil k civi-
listní tvorbě, která se stala obec-
ným reprezentativním kánonem 
umění první republiky.

 VĚRa JaNOuŠKOVÁ
(1922 – 2010), sochařka

Na přelomu 50. a 60. let nahradi-
la klasickou sochu neformálněj-
ším objektem a experimentovala 
s materiály. V polovině šedesá-
tých let začala využívat smalto-
vaného odpadu a spojovala jej 
sádrou či svařováním. Sama o so-
bě hovořila jako o „smetištní so-
chařce“, skrytá krása věcí, které 
na první pohled už dosloužily, ji 
fascinovala celý život.

BUSTA ŽENy (VZHlíŽEJíCí)
Otto Gutfreund, 1924 
bronz, GHMP

ŽElVA
Věra Janoušková, 1998
smalt, soukromá sbírka

SOVA
Vincent Vingler, 1979

bronz, GHMP
HlAVA MUŽE

Emil Filla, 1930
bronz, GHMP



 EVa KMENTOVÁ
(1928 – 1980), sochařka

Od figurálních plastik, jejichž tva-
ry se postupně zjednodušovaly, 
přešla k tvorbě reliéfů s otisky 
přírodnin, které vystřídaly otisky 
vlastních rtů, rukou a prstů, a z ab-
straktních krajin se staly krajiny 
lidského těla. V některých dílech 
se vzájemně prolínají. Sama to 
charakterizovala jako pocit nepře-
tržitosti a organického prolínání 
člověka a země, viditelného i uta-
jeného života.

 VLaSTa PRacHaTIcKÁ
(1929), sochařka

Její sochařské podobizny patří 
k vrcholům této výtvarné disci-
plíny. Jsou založeny na vstřícném 
a důkladném pochopení fyzické 
i duchovní podstaty portrétova-
ného. Společně se Stanislavem 
Kolíbalem vytváří i pamětní des-
ky, které se řadí mezi nejlepší 
veřejné plastiky 20. a 21. století.

 RadOSLaV KRaTINa
(1889 – 1927), sochař, grafik,
průmyslový výtvarník

V 60. letech začal experimento-
vat s běžnými materiály a vytvá-
řel objekty z vypálených zápalek, 
kousků šamotu, žiletek apod. 
Z nich pak odvodil první mobily 
a variabily. Proměnlivost a nestá-
lost tvaru a objemu byla dosa-
hována možností pohybovat ele-
menty objektu a nahodilost jejich 
uspořádání vedla pokaždé k jiné 
podobě řádu. Vytvořil prototyp 
umění, které vychází z dobových 
kinetických a neokonstruktivis-
tických tendencí, a přitom akcen-
tuje princip účasti diváka.

 JIří SEIFERT
(1932 – 1999), sochař,
medailér, restaurátor

V šedesátých letech ovlivňoval 
se svojí ženou kulturní život na 
severu Čech. Mezi jeho nejoblí-
benější materiály patřily kámen, 
mramor a břidlice. Reliéfním 
zpracováním povrchu zdůrazňo-
val haptické tvary kamene, stej-
ně jako ryzí dokonalost mramo-
ru. Tvary drobných skulptur jsou 
často blízké tvarům přírody a vo-
lají po doteku.

DURAlOVé ČINKy NA OSE 
V CHROMOVANéM RáMU
Radoslav Kratina, 1982 
dural, archiv autora

VElIKONOCE, 1999
Jiří Seifert, 1987
mramor, GHMP

PORTRéT V. KRAMářE
Vlasta Prachatická, 1980

bronz, GHMP

PRSTy
Eva Kmentová, 1974

cín, GHMP



 KaREL NEPRaŠ
(1932 – 2002), sochař, kreslíř,
ilustrátor

Významný představil absurdní 
grotesky. Jeho sochy však mají ta-
ké silný existenciální podtext. Své 
fantaskní figurace s analytickým 
pohledem na člověka vytvářel 
z drátů, instalatérského materiálu, 
trubek a sanitární a průmyslové 
keramiky, které zpočátku pokrýval 
signálně červeným lakem. Od kon-
ce osmdesátých let díky snadnější 
dostupnosti všech těchto kom-
ponent měřítko jeho děl výrazně 
vzrostlo.

 KuRT gEbauER
(1941), sochař

Představitel proudu českého 
groteskního umění. Využívá 
expresivní výrazové možnosti 
netradičních tvárných materiálů 
(pryskyřice, drát, sláma, textilie, 
sklolaminát) k vytváření šokují-
cích, absurdně deformovaných 
lidských postav osobitého hu-
morného pojetí. Rozvíjí však i kla-
sické lyrické figurální momentky 
v postavách dívek a dětí ztělesňu-
jící pohyb, hravost a život.

 JaN HENdRYcH
(1936), sochař, restaurátor

Je trvale zaujat vztahem člověka 
a životního prostředí. Jeho brány 
a mosty jsou někdy prázdné a jin-
dy s osamocenými figurami, které 
překračují určitou mez směrem 
ke vzdálenému cíli. Do roku 2015 
byl profesorem pražské Akade-
mie výtvarných umění v ateliéru 
figurální tvorby.

 JIří ŠuHÁJEK
(1943), sklář, designér

Nositel řady cen za design. Na 
rozdíl od mnoha svých světově 
proslulých kolegů, kteří dávají 
přednost abstraktním taveným 
plastikám, zůstal věrný figurál-
nímu tématu z foukaného skla. 
Věnuje přípravě definitivních děl 
mimořádnou pozornost a ke kaž-
dému vzniká řada studijních kre-
seb, které jsou zároveň svébytný-
mi díly.

POSTAVA
JIří ŠUHáJEK, 1999
akvamarínové sklo, křišťál,
zrcadlo, archiv autora

STOJKA
Kurt Gebauer, 1979

bronz, GHMPSEDíCí
Karel Nepraš, 1999

kov, Galerie Zlatá Husa

MOST SE PSEM
Jan Hendrych, 1998 
bronz, archiv autora



 JINdřIcH ZEITHaMML
(1949), sochař

Do povědomí vstoupil jako autor 
výrazově minimalistických soch 
s geometrickými tvary, jako je kruh, 
elipsa, čtverec. Ve svých plastikách 
propojuje vnitřní a vnější prostor 
a díky světelným účinkům zlace-
ní a stříbření dosahuje u svých 
objektů nezřídka až kultovní- 
ho výrazu. V letech 1995 – 2016 
vedl sochařský ateliér na Akademii 
výtvarných umění, profesorem se 
stal v roce 2005.

 ČESTMíR SuŠKa
(1952), sochař, scénograf,
režisér, kurátor výstav

Pracuje s různými materiály, 
ocelí, bronzem, dřevem, sklem, 
kamenem. Pro svá díla využívá 
i odpadového materiálu, jako 
jsou kovové nádrže a expanzní 
nádoby. Dřevěné objekty vznikají 
zpravidla z celých kmenů a vychá-
zejí z přírodních tvarů, často jako 
abstraktní perforované objemy. Je 
zakladatelem uměleckého studia 
Bubec v Praze řeporyjích.

 PaVEL MíKa
(1952), sochař, restaurátor

Pracuje s kamenem a pálenou 
hlínou. Jeho tvorba je ovlivně-
na kubismem a civilismem gut- 
freundovského ražení. Působí 
v restaurátorském ateliéru AVU 
jako odborný asistent.

 STEFaN MILKOV
(1955), sochař, designér,
malíř, grafik

Autor mnoha soch a objektů 
z bronzu, dřeva i skla. Kolem 
poloviny 80. let se zapojil do sil-
ného proudu rodící se generace 
postmoderních umělců. Dodnes 
tuto pozici neopustil a kombinu-
je figurativní princip s patrným 
příklonem k avantgardě první 
poloviny 20. století.

PORTRéT PříTElKyNě
Pavel Míka, 1987 
kamenina, archiv autora

HUGO
Stefan Milkov, 1991
dřevo, GHMP

MíSA
Čestmír Suška, 2016
litina, archiv autora

NáDOBy
Jindřich Zeithamml, 2000

kov, archiv autora



 JIří PLIEŠTIK
(1956), sochař

Hlavním tématem jeho tvorby je 
ženské torzo nebo části figury. Ne-
jde mu však o zachycení smyslové 
krásy ženského těla, ale o jeho du-
chovní a lyrickou podobu, přičemž 
se toto tvarosloví často ocitá až na 
hranici abstrakce.

 KRYŠTOF TRubÁČEK
(1958 – 2000), sochař, malíř,
keramik

Ve svých poetických kompozicích 
plných exotických reálií se po-
hyboval na pomezí snových vizí. 
Dosahoval nevtíravého, lyricky 
humorného tónu. Jeho nenucená 
hravost, odlehčený výraz a opti-
mismus představoval v českém 
sochařství poměrně vzácnou po-
lohu.

 JaROSLaV RóNa
(1957), malíř, sochař, grafik,
sklář

Je to všestranný typ umělce, kte-
rý tvoří v řadě výtvarných disci-
plín. Je autorem řady monumen-
tálních děl ve veřejném prostoru. 
V sochařských dílech vítězí figura, 
ať už lidská nebo zvířecí. Význam-
nou skupinu jeho prací tvoří ab-
strahované reliéfy a objekty evo-
kující bizarní sci-fi stavby, pev-
nosti nebo věže.

 LubOMíR ČERMÁK
(1961), sochař

Stále více se u něho prosazuje 
tradiční rukodělné zpracování 
dřeva s čistě abstraktním tvaro-
slovím, často evokujícím kultovní 
předměty mimoevropských ná-
rodů. Většinou se jeho objekty 
pohybují na pomezí sochařství, 
architektury a designu a nevy-
hýbá se ani pomníkovým realiza-
cím, které rovněž řeší neortodox-
ními prostředky.

ČTENář II
Jaroslav Róna, 2012 
bronz, archiv autora

ROSTE NEROSTE, lETí NElETí
lubomír Čermák, 1995
dřevo – třešeň, archiv autora

VElBlOUDI NA POUŠTI
Kryštof Trubáček, 1993

bronz, Sdružení Hapestetika

NEHMATATElNá HlAVA
Jiří Plieštik, 1995

řecký mramor, archiv autora



 MaRTIN JaNíČEK
(1961), sochař, hudebník

Ve své tvorbě se soustředí na 
problematiku akustických inter-
aktivních objektů – hudebních 
nástrojů. Zabývá se i řadou dalších 
forem kombinujících materiály 
s nehmotnými prvky. Tvoří objek-
ty, sochy, instalace, vizuální par-
titury, hudbu k němým filmům, 
samostatné hudební kompozice, 
radiové projekty, terénní nahráv-
ky.

 KRIŠTOF KINTERa
(1973), sochař, performer

Věci běžné spotřeby transformuje 
nečekaným vizuálním gestem. Ná-
měty čerpá z civilizačních procesů 
manipulovaného světa, který výs-
tižně glosuje. Jeho sochy úderně 
podněcují ke komunikaci a humor-
nou formou vtahují do situace, 
která často poukazuje na zásadní 
existenciální a etická témata.

 VERONIKa RIcHTEROVÁ
(1964), sochařka, malířka

Vystudovala Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze a école 
nationale des arts décoratifs Pa-
ris. Jednou z oblastí její tvorby je 
její vlastní metoda pet art. Z pet 
lahví kouzlí „křišťálové“ lustry, 
středověké poháry či nejrůznější 
zástupce fauny a flóry. Je rovněž 
aktivistkou recyklačních kampa-
ní, kterým svou tvorbou dodává 
na věrohodnosti.

KAKTUS
Veronika Richterová, 2014 
plast, sklo, archiv autorky

FUll
Krištof Kintera, 2012

plast, polyuretan, archiv autora

ČElISTI
Martin Janíček, 2011
plech, archiv autora

 JaN KOVÁříK
(1980), sochař

Pracuje jak s klasickými, tak syn-
tetickými materiály. Důsledně 
usiluje o dokonalý výraz formy. 
Vtip svých hravých objektů zaklá-
dá na psychologickém a estetic-
kém působení tvaru a barvy a ne-
zatěžkává je přílišnými významy.

 JaKub gELTNER
(1981), sochař

Je absolvent Ateliéru nových 
médií AVU v Praze a Fakulty ar-
chitektury ČVUT v Praze. Jeho 
tvorbu prostupuje téma sledová-
ní a ztráty soukromí v důsledku 
rozvoje moderních technologií.

„ZVIřáTKO“
Jan Kovářík, 2016

polyuretan tvrdý, archiv autora

ČERNý, lESKlý, TVRDý
Jakub Geltner, 2015

žula, archiv autora



Sdružení Hapestetika vyslovuje tímto poděkování:

 Českému centru Praha za propůjčení galerie pro konání výstavy,
za podporu a pomoc při přípravě výstavy a v jejím průběhu

 Galerii Hl. města Prahy, Galerii Zlatá Husa a všem autorům za zapůjčení
uměleckých děl

 Tyfloservisu za organizační i finanční pomoc a dlouholetou spolupráci
 Nadačnímu fondu Mathilda za finanční podporu výstavy
 Nadačnímu fondu ČEZ za finanční podporu výstavy
 časopisu listy Prahy 1 a časopisu Zora za mediální podporu
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