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Во една вака иницирана поставка односно селекција реално се наметнуваат некои правила 
поттикнати од проблемските блокови на невообичаената презентација. Веднаш се отвора и се 
профилира дилемата - зад што стои организацијата на оваа изложба, кога во самиот почеток 
е прифатен конвенционалниот често применуван наслов „Подарени дела од Чехословачка“, а 
истовремено се инфилтрира една „игра“ чии податоци главно имаат определени историско-
политички димензии. Затоа можеме да се дистанцираме од нив бидејќи за нас, сепак, се 
поважни уметничките аспекти. Сепак, акцентот е ставен на годината кога е формирана 
заедничката држава Чехословачка, 1918 година што значи годинава е 100-годишнина, но не 
како заокружена прослава на бившата заедничка држава, бидејќи во 1993 година по мирен 
пат тие се разделија (Чешка и Словачка).
Во сите наброени околности најбитно е што изложбата е предизвик на отворање на можноста 
за анализа на повеќе моменти. Би започнале со оние што логично се врзани за последните 
децении на минатиот век. Тие ги третираат социополитичките промени во Европа, години
што влијаеја врз уметноста и културата генерално. Во оваа смисла елаборацијата се 
темели врз историскиот однос Исток-Запад, што неминовно ги маркира перспективите на 
затекнатите состојби. 
Определените размислувања апострофирани претходно го поттикнаа гледиштето дека токму 
уметноста на изминатиот век помалку треба да се компарира со воспоставените универзални 
правци. Па, сепак, истражувањата се концентрирани врз почитувањето на паралелните 
тенденции што се вклопуваат во шемата на општо согледаната глобална калеидоскопска 
слика. Таа своите зачетоци ги датира во втората половина на осумдесеттите години кога 
се забележани процесите што ја најавуваат уметничката клима на демократизација во 
посткомунистичките земји. Иако интензитетот на интересот за уметничката продукција се 
зголеми, сепак нејзиното прифаќање беше сведено на едно наивно и површно согледување 
на уметноста за чија реализација стојат само некои опозициски политички ставови, што 
одамна беа во релација со тогаш актуелните политички ориентации. Со намера поцелосно 
да ги допреме уметничките настани во овие сега одвоени држави неопходно е да се земат 
предвид сите фази и реални процеси на развојот на повеќе генерации на модерните, но и 
на современите уметници. Оваа констатација нè оддалечува од симплификуваните работи, 
од онаа современа продукција што ги следи политичките реформи. Познавајќи ја релативно 
реалната историска ситуација на Чехословачка, особено наметнатоста кон мистифицирање 
на односот на официјалната уметност и на државните институции во периодот на владеењето 
на комунистичкиот режим неминовно се вклучи и т.н. алтернативна, неофицијална уметност 
што го иницираше централниот мотив на појавените преобразби. Во периодот на очекуваната 
транзиција и одбегнувањето на директната конфронтација со советскиот режим, особено 
за време на Прашката пролет 1968 год. (се одбележува и нејзината 50-годишнина) 
Националната галерија во Прага се реши да одвои важен дел од сопствената релевантна 
колекција (12 дела), за да ја дополни тогаш младата колекција на МСУ, Скопје. 
И покрај различниот дефиниран статус на делата, идејата за обединета презентација е 
иницирана од страна на Амбасадата на Чешка во Скопје. Малкумина од застапените автори 
немаат можност да посведочат за значењето и напорот да се донираат дела од овој регион. 
Чинот на солидарноста им беше мошне близок, бидејќи овие две држави постојано беа 
соочени со решавањето на комплексни проблеми произлезени од редовно наметнатите 
политички ситуации, пред сè, мешањето на други агресивно настроени државни системи 
итн. Сепак неоспорен е фактот дека уметниците постојано се обидуваа да се дистанцираат 
од политиката (исклучок е филмската уметност и фотографијата). Оние кои се определија да 
одржат определен континуитет со ликовниот израз се заслужни за појавата на значителен 
број уметници кои бегаа од ангажманот на наметнатите правила да се почитува еден ригиден 
процес на соц-релизмот. Благодарни сме дека нашата колекција е заштитена од оваа појава, 
а ги почитува сите оние стилски автохтони појави врзани за конкретниот миг. Познато е 
дека во оваа средина постојано се појавуваа алтернативни уметнички тенденции. Тие не 
беа заборавени од страна на музеите, дури и од оние што ги следеа локалните уметници 
кои се бореа да се вклучат во интернационалниот историски контекст. На некој начин оваа 
презентација овозможува да се редефинираат постојните ставови во рамките на светското 
рангирање со намера да се оддалечат од вообичаените коментари дека таа уметност е 
своевиден стилски и концепциски епигонизам на паралелно појавените тенденции на Западот. 

Уметноста во Чехословачка 1918-1993
(од колекцијата на Музејот на современата уметност-Скопје)
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Затоа понекогаш е апсурдно да се очекува дека уметноста лоцирана во овој дел на Европа, 
иако практикувана под поинакви социополитички услови, ќе биде сосема различна. Во 
средината на 90-те на минатиот век (1994 г.) во Бон беше реализиран проектот Европа-
Европа што го обележа почетокот на согледување на развојот на модерната и современата 
уметност во источните зeмји со тенденција да се задлабочат во општите проблеми врзани за 
историјата на уметноста на 20 век. 
Како референтен показател се покажа опусот на оние автори кои учествуваа во 
континуираните промени кога може да се забележи дека егзистира специфичен индивидуален 
израз што повремено упатува на феноменот на глобалниот еклектицизам. Значи фокусот 
не е само на категоризацијата време, историја, стилски метафори, туку е упатен и кон 
покомплексни географско-социолошки и културолошки проблеми. Во една ваква ситуација 
се инфилтрираат случувањата што ги третираат насоките на сите паралелни уметнички 
тенденции, како квалитативни параметри. Како најдобар параметар ни служи чешкиот 
кубизам и посткубизам, што најмалку може да се толкува како копија на кубизмот на Брак и 
Пикасо. Се зема како автентичен аспект на ре-елаборација на кубистичките идеи, на пример 
во делата на Франтишек Музика и Емил Фила, бидејќи се раѓа во специфичен гео- политички 
и социјален контекст, чии карактеристики рефлектираат и со тоа создаваат нови стилски 
типологии. Уметноста на тоа време (првите децении на 20 век) е некаков општествен процес, 
своевиден правец со стилски карактеристики на реализам, импресионизам, експресионизам, 
сецесионизам, со урбан фолклор или кубистички маниризам, повремено третирајќи социјални 
теми, поврзани за процесот на индустријализација итн. Затоа кога се работи за Чехословачка 
важи тезата дека е потребно да се разграничи регионализмот и провинционализмот за да 
се воспостават вистинските вредносни судови со референци приспособени на историската 
реалност. Подарените дела упатуваат и на масовно прифаќање на граѓанската опција што 
ги апсолвира и догмите на секојдневните настани, за да се постигне посакуваниот ефект од 
доживеаната глетка. Веќе постојната ревизија на параметрите на вреднување со идеолошка 
и политичка точка на гледиштето не ги одбегна сите табуи. 

ЈОЗЕФ ЈАНКОВИЧ | JOZEF JANKOVIČ
Последна вечера/The Last Supper, 1966, објект/object, 94x82x70
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Долго време преовладуваше мислењето дека уметноста по 45-та во Источна Европа е 
„замрзната“. Целосното прегледување и интерпретирање на локалните, регионалните 
феномени зависат од општоважечките импулси, чија уметничка порака конечно завршува 
како универзална.

* * *

На првата изложба на чехословачките дарители, одржана во 1967/68 г. со идентичен наслов 
„Подарени дела од Чехословачка“, беа евидентирани 70 дела од педесеттина автори (денес 
вкупно 265 дела од 92 автори), датирани главно во шеесеттите години со мали исклучоци 
што потекнуваат од втората половина на педесеттите години, но со забележано отсуство 
на соцреалистичките компоненти. Дел од овие примероци беа изложувани и во постојаната 
поставка (Иржи Шмит, Рудолф Кривож, Александар Трижуљак, Јан Зрзави, подоцна и Честмир 
Кафка, а малку се заборави на сликата на Ричард Веиснер). Инаку, дел од чехословачката 
колекција беше изложена трипати во Музејот (1967/68 г., 1971 г. и 1990 г.), а во Битола 1989 
година беше прикажана графичката колекција. 
Повторно се потсетуваме на несекојдневниот чин на подарување дела од оваа земја 
во 1971 година. Неколку години пред тоа, точно во споменатата 1968 година – кога се 
промени и приспособи општо прифатениот став на владеачката структура која делумно се 
дистанцираше не само од од предвоениот период туку и од она што следуваше во уметноста. 
Оттаму Националната галерија во Прага скоро истовремено реагираше во смисла на протест 
и донираше експонати во нејзина сопственост како чин на солидарност. Преку Амбасадата 
во Белград (1971 г.) ги достави делата на предвоените уметници, чија партизација во 
настаните од тој период ја игнорираше уметноста на авангардните случувања. Галеријата 
се „откажа“ од делата на скулпторот Јан Штурса, дел од графичкиот опус на Војтех Прејсиг, 
од импресионистичката слика на Вацлав Шпала, онаа на Јинджи Штирски со асоцијативни 
динамични предзнаци (оддалечени од неговата активна приврзаност кон надреалистичката 
и дадаистичката вокација) и на оние маркирани позиции на кубистичките слики на Емил 
Фила и Франтишек Музика, делумно на графиките на Франтишек Тихи итн. 
Идејата да се помогне на разурнатото од земјотрес Скопје беше поттикната мошне брзо во 
октомври 1963 год. од страна на Конгресот на меѓународното здружение на пластичните 
уметности во Њујорк. На овој апел набргу реагираа чехословачките автори организирани 
во акцијата на собирање дела преку нивниот Сојуз на ликовни уметници, а нешто подоцна и 
преку директорот на Националната галерија во Прага, Јиржи Коталик. 
Исчекорот во анализите е врзан за неколку-деценискиот прекин во кој е забележана 
определена наклонетост кон надреализмот на Честимир Кафка и Микулаш Медек набргу 
трансформирана во апстрактни гледиша. Слична судбина имаа и Јан Котик, Ваца Карел 
и Франтишек Худечек. Паралелно со овој вид на формални преобразби во овој дел од 
колекцијата е забележан и мигот на пренасоченост на чехословачките уметници обединети 
во „Групата 42“ кои новите урбани проблеми ги решаваат со акцент на отуѓеноста. 
Неколкумина од членовите (Франтишек Грос, Карел Соучек, Јан Желибски, Рудолф Кривош, 
а особено Камил Лотак) ја почитуваат едноставноста на експресивната моќ на изразот. 
Обележаните моменти по 1918 година повеќе важат за воспоставените карактеристики на 
ликовниот јазик, помалку на одвоените појави во Чешка и во Словачка. 
Одредниците се главно врзани за чешката ликовна клима, помалку за сегментите на 
дефинирање на ликовните аспекти на разгледување на продукцијата во амбиентите 
што ги опфаќаат уметничките ориентации врзани за теренот на Словачка. Главнината 
на приложените експонати се врзани за втората половина на 20 век. Меѓу оние кои во 
овој период се вклопија во актуелната сцена го потенцираме објектот на Јозеф Јанкович 
„Последната вечера“ од 1966 г., а малкумина од оние кои подарија дела делумно паралелно 
ги следат шемите на сличен актуелнен уметнички адут (на пример, во сликата „Агресија“ 
на Франта). Јанкович беше популизиран во оваа селекција на Чехословачка, поради 
неговиот аспект на гледање на состојбата во појавите на новиот реализам или поп-артот 
со директни асоцијации, со што ја издига оваа колекција на ниво на можно комуницирање 
со ангажираниот момент на согледување на постојните проблеми и тенденции во реалното 
време. Токму ова дело ја осветли миговната реакција на настаните со интенција да ги урне 



6

митовите на благосостојба, во кои се обидуваа да ја изолираат состојбата на немоќ. Гордоста 
на многумина кои ги преживеаја овие пресвртни настани отиде во прилог на уметничкиот 
конгломерат. Многу малку од авторите на регионот реагираа на сличен начин. Позитивниот 
код на ова дело ги менува реперите кон она што се наметна во тој контекст.
Во серијата иновациски преобразби се вклучуваат сликите на Бохдан Копецки (експресивна 
интерпретација на реалноста) и на Јан Котик чиј сликарски афинитет се заокружува со 
пиктуралност својствена на групата „Кобра“. Апстрактниот дух на композицијата ја следи 
Ваца Карел, а Франтишек Худачек го продолжува ликовниот пристап кон орнаменталните 
знаци што се непосредно врзани за геометризмот и оп-артот. 
Култниот однос кон пејзажната глетка е особено потенциран во делата на чехословачката 
уметност, применувана паралелно, почнувајќи од најстарата па наваму формираната 
генерација: Јан Зрзави, Франтишек Јироудех, Бохумир Дворски, Јан Бауш, Јозеф Јира, Јарослав 
Грус, Вацлав Рабес. Кај секој од нив не е изолиран реалниот поглед кон одбраниот пејзаж, но 
затоа е битен ликовниот аспект на компонирање во кој се вметнати искуствата на фовизмот, 
експресионизмот, помалку задоцнетиот импресионизам. 
Во збирките на Музејот се евидентирани само пет скулпторски остварувања, па оттаму и 
можеме да бидеме релативно задоволни, бидејќи тие поединечно ги регистрираат промените 
во пластичниот израз на оваа средина. Започнувајќи со реалистично- сецесионистичкиот 
предизвик на најстарото дело во збирката скулптурата на Јан Штурса, потоа наведениот 
Јозеф Јанкович преку Јозеф Костка, Ладислав Снопек до Александар Трижуљак чие дело ги 
завршува не само интерактивните корелации со него туку и се вклопува во стилизациите што 
беа актуелни за минимално геометрискиот однос кон формациски осмислените композиции. 
Кога се зборува за графичката продукција, неопходно е да се регистрира дејноста на 
Друштвото на чехословачките графичари насловено како „Холар“, а формирано уште во 
1917 година во Прага. Не случајно е потенцирано. Првобитно поради фактот дека токму тоа 
ги поттикнува иновациите во графичката уметност, особено со издавањето на сопствено 
списание, за нас поважно е што преку него е добиен значителен број отисоци. Иновациите се 
врзуваат не само за графичарите, туку и за оние чија референтна определеност е насочена 
кон сликарството или скулптурата. Диферентниот однос кон медиумот што го практикуваа 
ја оформи ориентацијата на авторите кои, пред сè, реферираат на фигуративната појавност 
на графичкиот лист. Тоа е јасно специфичен пристап на оние кои дејствуват во првата 
половина на 20 век (Војтјех Прејсиг, Франтишек Тихи, Емил Фила, Владимир Комарек, 
Владимир Силовски, Војтех Седлачек...). Подоцна се надоврзуваат: Алена Кучерова, Рудолф 
Климович, Надежда Синецка, Наѓа Рапенсбергерова, Јиржи Андерле, Олджик Кулханек, 
Јарослава Пешицова, Милослав Новачек, Ота Матаушек, а преку последниот наброен автор 
чија стилизација на галебите и пејзажот се приближуваме до подалечните асоцијации. Таа 
логика ја следат Ладислав Чеполак, Јиржи Јон, Здењек Скленарж, автори кои претежно ги 
применуваат контрастните ефекти на создавање рафинирани композиции. Помалку или 
повеќе нефигуративното ја балансира сликата за Љубомир Пшибил. Јозеф Тифа, Јарослав 
Хоржанек, Војтјех Цинибулк, Борживој Боровски, Рудолф Климович и други. 
Битно што треба да се издвои е и иронично-сатиричниот пристап на светски познатите 
карикатуристи Адолф Борн и Власта Забрански, како и Адолф Хофмејстер.
Од презентираното на изложбата и наведеното во текстот делумно ја дефинираме состојбата 
на ликовната сцена во Чехословачка, иако таа има свои покомплексни и продлабочени 
елаборации. Нашиот предизвик е да се обидеме да ги сигнализираме главните пунктови што 
ја карактеризираат уметноста на овие две, во дадените датуми, обединети земји.

Марика Бочварова Плавевска
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ФРАНТИШЕК ФРАНТА-МЕРТЛ   | FRANTIŠEK FRANTA-MERTL
Агресија/Aggression, 1969, масло на платно/oil on canvas, 162х130
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In such an initiated exhibition, respectively - selection, certain rules are imposed by the problematic blocks 
of this kind of unusual presentation. Immediately, the dilemma occurs and outlines - what is behind the 
organization of this exhibition, when at the very beginning the conventional and often used title “Donated 
Art Works from Czechoslovakia” is adopted, and at the same time a kind of a “game”; infiltrates which the 
language itself mainly has certain historical and political dimensions. Therefore, we can distance ourselves 
from them, because artistic aspects are more important for us. However, the emphasis is placed on the year 
when the joint state of Czechoslovakia was founded 1918, which means this year is the 100th anniversary, 
but not as a joint celebration of the former state, since in 1993 they separated peacefully (Czech Republic and 
Slovakia Republic). 
In all this circumstances, most important issue is that the exhibition is a challenge that opens the possibility 
for analysis certain amount of views. We would like to beggin with those aspects which are loggicaly 
connected to the final decades of the last century. We would start with those which are logically connected 
with the last decades of the past century. They treat the socio-political changes in Europe as years that have 
had an impact on art and the culture in general. In this respect, the elaboration is based on the historical 
relationship between East and West, whichinevitably marks the perspectives of the induced conditions. 
Certain considerations highlights the previously inspired position that it is precisely the art of the 
past century, that should be less compared with the established universal directions. Yet, research 
is concentrated on respecting parallel trends that fit into the pattern of the generally perceived global 
kaleidoscopic image. It dates back to the second half of the eighties when the processes announcing the 
artistic climate of democratization in the post-communist countries were noticed. Although the intensity 
of interest in art production is increased, its acceptance was reduced to a naive and superficial perception 
of the art, for which only some opposing political positions remain, which were in line with the current 
political orientations at that time. 
With the intent to more fully reach the art events in these now separate states, it is necessary to take into 
account all stages and real processes of develoment of several generations of modern as well as the 
contemporary artists. This conclusion moves us away from a simplification of the contemporary production that 
follows the political reforms. Being familiar with the relatively authentic historical situation of Czechoslovakia, 
especially the tendency to mystify the attitude of official art and state institutions in the period of the rule of 
the communist regime, the so-called alternative, unofficial art that initiated the central motive of the emerging 
transformations, was inevitably involved. During the period of the expected transition and the avoidance of 
direct confrontation with the Soviet regime, especially during the Prague Spring of 1968, (its 50th anniversary is 
also marked) The National Gallery in Prague decided to allocate an important part of its own relevant collection 
(12 works), to complement the relatively new collection of MoCA, Skopje, at that time. 
Despite the dissimilarly defined status of the works, the idea of   a unified presentation was initiated by the 
Embassy of the Czech Republic in Skopje. Few of the represented artists have an opportunity to testify about 
the importance and effort to donate works from this region. The act of solidarity was very close to them, since 
these two countries were constantly faced with solving complex problems arising from regularly imposed 
political situations, above all, the interference of other aggressively-oriented state systems, etc. However, 
the fact that artists have constantly tried to distance themselves from politics is indisputable (excluding the 
film art and photography). 
Those who decided to maintain a certain continuity with the artistic expression are credited with the 
appearance of a significant number of artists who have fled from the engagement of the imposed rules to 
respect a rigid process of soc-realism. We are grateful that our collection is protected from this phenomenon, 
and it respects all those stylistic autochthonous phenomena related to the particular moment. It is known 
that alternative artistic tendencies have always appeared in this environment. They were not forgotten by 
museums, even those that followed local artists who fought to be involved in the international historical 
context. In a way, this presentation allows redefining of the existing attitudes within the frames of world 
ranking with the intention to distance themselves from the usual comments that this art is a kind of stylistic 
and conceptual epigonism of the parallel tendencies of the West. 
Therefore sometimes is an absurd to expect that art located in this part of Europe, although practiced 
under different socio-political conditions. In the mid 90’s (1994) in Bonn the project “ Europe-Europe) 
was inplemented and it marked the beginning of development of modern and contemporary art in the 
eastern countries, which had the tendency to inconporate the main problems linked with art history in 
the 20th century.
The art works of the artists who participate in the continuous changes provades as a referent point. It 
can be also observed that at the time specific individual individual expression exists which points to the 

Art in Czechoslovakia 1918-1993
(from the Collection of the Museum of Contemporary Art - Skopje)
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phenomenon of global eclecticism. So, the focus is not only on the categorization of time, history, stylistic 
metaphors, but also towards more complex hibrical and cultural problems. In such situation there is the 
infiltration in the events that treat the guidelines of all parallel artistic tendencies, as qualitative parameters. 
The best parameter are the Czech cubism and post-Cubism, which can least be interpreted as a copy of 
the cubism of Braque and Picasso. It is considered to be an authentic aspect of the re-elaboration of Cubist 
ideas, for example in the works of František Muzika and Emil Filla, because it was initiated in a specific geo-
political and social context the characteristics which reflect and thereby create new stylistic typologies. 
The art of that time (the first decades of the 20th century) is a kind of social process, a kind of direction 
with stylistic characteristics of realism, impressionism, expressionism, secessionism, with urban folklore 
or cubist manners, occasionally dealing with social issues related to the process of industrialization etc. 
Therefore, when it comes to Czechoslovakia, the thesis is that it is necessary to distinguish regionalism and 
provincialism in order to establish the right value judgments with references adapted to historical reality. 
The donated works also point to the mass acceptance of the civic option that also absolves the dogmas of 
everyday events, in order to achieve the desired effect of the experienced view. The already existing revision 
of the valuation parameters with an ideological and political point of view did not escape from all the taboos. 
For a long time the opinion prevailed that art after 1945 in Eastern Europe was “frozen”. Full review and 
interpretation of local, regional phenomena depends on the common impulses, the artistic message of which 
ultimately ends as universal.

* * *

At the first exhibition of Czechoslovak donors held in 1967/68 with an identical title “Donated Art Works from 
Czechoslovakia”, 70 works by 50 artists were registered (today a total of 265 works by 92 artists), dated mainly 
in the sixties, with minor exceptions dating from the second half of the fifties, but with noticeable absence 
of socialist components. Some of these works were also exhibited in the permanent exhibition (Jiři Schmidt, 
Rudolf Krivoš, Alexandar Trižuljak, Jan Želibský, and later Čestmir Kafka, and the impressionistic painting of 
Richard Wiesner was slightly forgotten). Anyway, a part of the Czechoslovak collection was exhibited three 
times in the Museum (1967/68, 1971 and 1990), and in 1989 the graphic collection was presented in Bitola. 
Again, we recall the extraordinary act of donating works from this country in 1971. A few years earlier, 
precisely in the already mentioned 1968, - when the generally accepted position of the governing structure 
changed and adapted, which partially distanced itself, not only from the pre-war period, but also from what 
followed in the art. Hence, the National Gallery in Prague almost simultaneously reacted in the form of 
protest donated exhibits in its possession as an act of solidarity. Through the embassy in Belgrade (1971) the 
National Gallery delivered the works of pre-war artists, whose party-centred attitude in the events of that 
period ignored the art of avant-garde events. The gallery “abandoned” the works of the sculptor Jan Stursa, 
part of the graphic opus of Vojtěch Preissig, from the impressionistic picture of Václav Špala, the one of 
Jindřich Štyrsky with associative dynamic marks (away from his active inclination towards the Surrealist and 
Dadaist vocation) and the marked positions of the cubist paintings by Emil Filla and František Muzika, partly 
the graphics of František Tichy, Vladimir Silovský, etc. 
The idea to help Skopje, which was struck by the devastating earthquake, was prompted very quickly in 
October 1963 by the Congress of the International Plastic Arts Association in New York. Czechoslovak artists, 
organized in the action of collecting works, soon reacted to this appeal through their Union of Fine Artists, 
and later on through the director of the National Gallery in Prague, Jiri Kotalik. 
The discrepancy in the analysis is tied to the decades-long interruption in which certain affection for the 
surrealism of Čestmir Kafka and Mikulaš Medek quickly transformed into an abstract view, was observed. 
A similar fate was given to Jan Kotik, Vaca Karel, František Hudeček. In parallel with this kind of formal 
transformations in this part of the collection, the moment of diversion of Czechoslovak artists united in 
“Group 42”, that solve new urban problems with an emphasis on alienation, was observed. A few of the 
members (František Gross, Karel Souček, Jan Želibský, Rudolf Krivoš, and especially Kamil Lhotak) respect 
the simplicity of the expressive power of the expression. The marked moments after 1918 are more valid 
for the established characteristics of the art language, less of the separate phenomena in the Czech 
Republic and Slovakia. The determinants are mainly tied to the Czech art climate, less for the segments of 
defining the artistic aspects of considering the production in ambiences covering artistic orientations tied 
with the art in Slovakia. 
The bulk of these exhibits are tied to the second half of the 20th century. Among those who fit into the current 
scene during this period, Jozef Jankovič’s “Last Supper” from 1966 is emphasized, and few of those who 
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donated works partially in parallel followed the schemes of a similar artistic trump card (for example in 
the painting of Franta). Jankovič was popularized in this selection of Czechoslovakia, because of his aspect 
of seeing the situation in the phenomena of the new realism or the pop art, thus raising this collection to 
the level of possible communication with the engaged moment of perceiving the existing problems and 
trends in real time. It is this work that illuminated the momentous reaction of the events with the intention 
to bring down the myths of well-being, in which they tried to isolate the state of weakness. The pride of 
many who survived these turning points went in favor of the art conglomerate. Very few of the artists of 
the region reacted in a similar way. The positive code of this work changes the benchmarks to what was 
imposed in that context. 
In the series of innovative transformations the paintings of Bohdan Kopecký (expressive interpretation of 
reality) and of Jan Kotik are included, whose painting affinity is circled with the pictorial characteristic of 
the group “Cobra”. The abstract spirit of the composition is followed by Vaca Karel, and František Hudeček 
continues the artistic approach to ornamental signs directly related to geometric and pop-art. 
The cult relation to the landscape view is especially emphasized in the works of Czechoslovak art, applied in 
parallel, starting from the oldest to the later established generation: Jan Zrzavy František Jiroudek, Bohumir 
Dvorský, Jan Bauch, Josef Jira, Jaroslav Grus, Václav Rabas. In each of their work, the real view of the chosen 
landscape is not isolated, but the art aspect of composition is important in which the experiences of fauvism, 
expressionism, less belated impressionism are incorporated.
Only five sculptural achievements are recorded in the Museum’s collections, and hence we can be relatively 
satisfied, as they individually register the changes in the plastic expression of this environment. Beginning 
with the realistic-secessionist challenge of the oldest work in the collection of the sculpture of Jan Štursa, 
then Jozef Jankovič through, Jozef Kostka, Ladislav Snopek to Alexander Trižhuljak whose work completes 
not only the interactive correlations with him, but also fits into the stylistics that were current for the minimal 
geometric relation to formally designed compositions. 
When it comes to graphic production, it is necessary to register the activity of the Society of Czechoslovakian 
graphic artists entitled “Hollar”, and founded as early as in 1917 in Prague. It is not accidentally emphasized. 
Originally because of the fact that it stimulates precisely innovation in graphic art, especially with the 
publication of its own magazine, it is more important for us that a significant number of impressions was 
obtained through it. Innovations bind not only to graphic artists, but also to those whose reference orientation 
is directed towards painting or sculpture. The differential attitude towards the medium that they practiced 
shaped the orientation of the artists, who, above all, refer to the figurative appearance of the graphic sheet. 
It is clearly a specific approach for those who act in the first half of the 20th century (Vojtěch Preissig, 
František Tichy, Emil Filla, Vladimir Komárek, Vladimir Silovský, Vojtěch Sedláček ...). Later the following 
authors were added: Alena Kučerova, Rudolf Klimovič, Nadežda Sinecká, Nada Rappensbergerová, Jiři 
Anderle, Oldřich Kulhánek, Jaroslava Pešicova, Miloslav Nováchek, Ota Mataušek, and through the last artist 
whose stylization of seagulls and landscape approaches farther associations. That logic is also followed by 
Ladisláv Čepelak, Jiři John, Zdenék Sklenář, artists who mostly use the contrasting effects of creating refined 
compositions. There were less or more non-figurative balances of the image by Lubomir Přibyl, Josef Týfa, 
Jaroslav Hořanek, Voythekh Tsinibulk, Bořivoj Borovský, Rudolf Klimovič and others. 
It is important that the ironic-satirical approach of the world-renowned cartoonists Adolf Born and Vlasta 
Zabránský, as well as Adolf Hoffmeister, should be singled out. 
From the presented in the exhibition and in the text, we partially define the state of the art scene in 
Czechoslovakia, although it has its more complex and profound elaborations. Our challenge is to try to signal 
the main points that characterize the art of these two, in the given dates, united countries.

Marika Bochvarova Plavevska

ЕМИЛ ФИЛА | EMIL FILA
Хераклес и бикот/Herakles and the Bull, 1937

сува игла/dry point, 40,5x31,5 (стр./p.11)
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ВОЈТЈЕХ ПРЕЈСИГ  | VOJTÉCH PREISSIG
Кула на стена/Tower on the Rock, 1906
акватинта, бакропис во боја
color aquatint, etching, 39,5х29,5
Вечер/Evening, 1906
акватинта, бакропис во боја
color aquatint, etching, 36х27

ПРЕДВОЕН ПЕРИОД  
PREWAR PERIOD 1905-1944
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ФРАНТИШЕК ТИХИ | FRANTIŠEK TICHÝ
Фантом/Phantom, 1944
сува игла/ dry point, 31,9х25,3
Париски покриви/Roofs in Paris, 1940
бакропис/ etching, 14,1х28,1
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ФРАНТИШЕК МУЗИКА  | FRANTIŠEK MUZIKA
Мртва природа со чинија/Still Life with Dish, 1930
масло на платно/oil on canvas, 33x55
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ЕМИЛ ФИЛА | EMIL FILA
Мртва природа/Still Life, 1926, 
масло на платно/oil on canvas, 45x53
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ВАЦЛАВ ШПАЛА | VÁCLAV ŠPÁLA 
Морски залив/Sea Bay, 1923, масло на платно/oil on canvas, 60x75

ВОЈТЕХ СЕДЛАЧЕК | VOJTECH SEDLÁČEK
Пастирки/Shepherdesses, 1921, дрворез/woodcut, 18х25 (стр./p.16)

ВЛАДИМИР СИЛОВСКИ | VLADIMIR SILOVSKY
Покрај Сена/By the Seine, 1926, дрворез на хартија/woodcut on paper, 54х45,5 (стр./p.16)
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ЈИРЖИ ШТИРСКИ | JINDŘICH ŠTYRSKÝ
Слика/Painting, 1934
масло на платно, oil on canvas, 100x130 



20

Jiři Anderle
Jan Bauch 
Adolf Born 
Bořivoj Borovský
Cyril Bouda
Josef Brož
Jaroslav Chudomel 
Vojtěch Cinybulk
Ladisláv Čepelak
Mila Doleželová
Bohumir Dvorský
Václav Fiala
Emil Filla
Mertl František-Franta
Zdenék G¬otz
František Gross
Jaroslav Grus
Jiři Hadlač
Václav Hejna
Adolf Hoffmeister
Milosav Holý
Jaroslav Hořanek 
František Hudeček
Vladimir Jandjejšek
Josef Jira
Jiři John
František Jiroudek
Čestmir Kafka
Jaroslav Kaiser
Ladislav Kašpar
Rudolf Klimovič
Maryčka Klimovičová
Bohuslav Knobloch
Vladimir Komárek
Bohdan Kopecký
Jan Kotik
Pravoslav Kotik
Alena Kučerova 
Oldřich Kulhánek 
Kamil Lhotak
Josef Liesler

Jindřich Mahelka
Ota Matoušek 
Mikulaš Medek
Hermína Melicharová
Václav Menčik 
Ondřej Michálek 
Alex Mlynárčik 
František Muzika
Miloslav Novácek 
Jaroslav Otčenášek
Jaroslava Pešicova
František Peterka 
Viktor Polášek
Vojtěch Preissig
Lubomir Přibyl
Václav Rabas
Nada Rappensbergerová
Teodor Rotrekl
Jiři Schmidt
Vojtěch Sedláček
Vladimir Silovský
Zdeněk Sklenář
Jan Slaviček
Karel Souček 
Karel Svolinský
Nadežda Synecká
Lev Šimak
Václav Špala
Jan Štursa
Jindřich Štyrsky
Jaroslav Švab
Jiři Švengsbír
František Tichy
Emilie Tomanová
Václav Turek
Josef Týfa
Karel Vaca
Richard Wiesner
Vlasta Zabránský
Jan Zrzavy

Miloš Bazovský
Ferdinand Hložnik
Vincent Hložnik
Jozef Jankovič
Dušan Janoušek
Josef Kostka
Rudolf Krivoš
Peter Matejka
Michal Murin
Ladislav Snopek
Alexander Trižuljak
Jan Želibskí

Czech Slovakia
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КАМИЛ ЛОТАК | KAMIL LHOTAK
Два шатора/Two Tends, 1964, масло на шпер плоча/oil on plywood plate, 33х31,5

ПОВОЕН ПЕРИОД
POSTWAR PERIOD 1946-1981



22

ФРАНТИШЕК ГРОС | FRANTIŠEK GROSS
Театар/Theatre, 1959, масло на картон/oil on cardboard, 48,5х68,5

ЈОЗЕФ ЛИЕСЛЕР | JOSEF LIESLER
Хамлет/Hamlet, 1964, масло на шпер плоча/oil on plywood plate, 121х63 (стр./p.23)
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ПЕТЕР МАТЕЈКА | PETER MATEJKA
Пријателки/ Girlfriends, 1964, масло на картон/oil on cardboard, 66х57
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РУДОЛФ КРИВОШ | RUDOLF KRIVOŠ
Товар/Burden, 1962, масло на платно/oil on canvas, 73х60
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КАРЕЛ СОУЧЕК | KAREL SOUČEK
Пијаница/Drunk, 1962, масло на картон/oil on cardboard, 90х65 (стр./p.16)

МИЛА ДОЛЕЖЕЛОВА  | MILA DOLEŽELOVÁ
Момче/Boy, 1960, масло на платно/oil on canvas, 200х147
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ЈАН ЗДРАВИ | JAN ZRZAVÝ
Лоретанскиот плоштад во Прага/Loretanski Square in Prague, 1963
темпера на хартија/tempera on paper, 28 x 36

ВАЦЛАВ РАБАС | VÁCLAV RABAS
Есенски бразди/Autumn furrow, 1946, масло на платно/oil on canvas, 59,5х117
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ЈАН ЖЕЛИБСКИ | ЈAN ZELIBSKÝ
Испраќање/Farewell, 1964, масло на платно/oil on canvas, 70х60

ЈОЗЕФ БРОЖ | JOSEF BROŽ
Париска комуна/Paris Commune, 1960
масло на лесонит/oil on masonite, 80х105
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ЈАН БАУШ | JAN BAUCH
Овошна градина/Fruit Garden, 1957, масло на платно/oil on canvas, 60х80

БОХУМИР ДВОРСКИ | BOHUMIR DVORSKÝ
Лето во Бескиди/Summer in Beskids, 1963, масло на платно/oil on canvas, 90х145
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ЈАРОСЛАВ ГРУС | JAROSLAV GRUS
Пригратски пат/Suburban way, 1965, масло на платно/oil on canvas, 105х145
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КАРЕЛ СВОЛИНСКИ | KAREL SVOLINSKÝ
Уметник/Artist, 1963, масло на картон/oil on cardboard, 70х50

ЈИРЖИ ШМИТ | JIŘI SCHMIDT
Торзо/Torso, 1964, комбинирана техника на платно/mixed media on canvas, 145х105 (стр./p.33)
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ФРАНТИШЕК ХУДЕЧЕК | FRANTIŠEK HUDEČEK
Светлина I/Light I, 1964, масло на платно/oil on canvas, 66х54,5

РИХАРД ВЕИСНЕР | RICHARD WIESNER
Голема модра мртва природа/Large Blue Still Life, 1962
масло на платно/oil on canvas, 200х145 (стр./p.35)
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КАРЕЛ ВАЦА  | KAREL VACA
Слика/Painting, 1964, масло на платно/oil on canvas, 40,5х66,5

БОХДАН КОПЕЦКИ | BOHDAN KOPECKÝ
Композиција II/Composition II 1963, масло на платно/oil on canvas, 54х73
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ЈАН КОТИК | JAN KOTIK
Композиција/Composition, 1960, масло на платно/oil on canvas, 146х124 (стр./p.37)
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ПРАВОСЛАВ КОТИК | PRAVOSLAV KOTIK
Отело/Othello, 1959, масло на платно/oil on canvas, 106х89

МИКУЛАШ МЕДЕК | MIKULÁŠ MEDEK
Нежност/Tenderness, 1964, комбинирана техника на платно/mixed media on canvas, 162х130
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ТЕОДОР РОТРЕКЛ | TEODOR ROTREKL
Радио-локација/Radio Location, 1964, мсло на лесонит/oil on fibreboard, 77х46,5
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ФЕРДИНАНД ХЛОЖНИК | FERDINAND HLOŽNIK
Распукана земја/Cracked Ground, 1963, масло на платно/oil on canvas, 78х65
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ЧЕСТИМИР КАФКА | ČESTIMIR KAFKA
Земја/Earth, 1962
комбинирана техника на лесонит
mixed media on masonite, 121х154
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ОТА МАТОУШЕК | OTA MATAUŠEK
На насипот/On the Dike, 1963, линорез/ linocut, 46,5х30

МИЛОСЛАВ НОВАЧЕК | MILOSLAV NOVÁCEK
Птица и вртелешка/Bird and Carousel, 1963, дрворез на хартија/ woodcut on paper,31х26
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ЛАДИСЛАВ ЧЕПЕЛАК | LADISLAV ČEPELÁK
Облаци I/Clouds I, 1966, акватинта/aquatint, 45,5х36,5
Снежни дамки/Snow Spots, 1966, акватинта/aquatint, 45,5х36,5
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ОЛДЖИХ КУЛХАНЕК | OLDŘICH KULHÁNEK
Ентериер бр.1 или Хоп-ла/Interior No.1, or Hoppla, 1980
литографија во боја/color lithograph, 83х60

ЈАРОСЛАВА ПЕШИЦОВА | JAROSLAVA PEŠICOVA
Престол/Trone, 1980, бакропис во боја, мезотинта/colour eching, mezzotint, 79x60,5
(стр./p.46)

ВЛАДИМИР КОМАРЕК | VLADIMIR KOMÁREK
Гипсани раце/Plaster Hands, 1966, сува игла на хартија/dry point, 48х31



48

НАДЕЖДА СИНЕЦКА | NADEŽDA SYNECKÁ
Луѓе со кучиња/People with Dogs, 1965, акватинта, бакропис/aquatint, etching, 52x56

ВОЈТЈЕХ ЦИНИБУЛК | VOJTĚCH CINYBULK
Пегаз/Pegassus, 1967, литографија/lithograph, 59x67



49

НАЃА РАПЕНСБЕРГЕРОВА | NAĎA RAPPENSBERGEROVÁ
Пиета II/Pieta II, 1973, литографија/lithograph, 44,5х32,5
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АЛЕНА КУЧЕРОВА | ALENA KUČEROVA
Мали облаци/Small Clouds, 1965, бакропис/etching, 44,5х58 (стр./p.50)

ЈИРЖИ АНДЕРЛЕ | JIŘI ANDERLE
Без наслов 2/Untitled 2, 1981, бакропис, сува игла/etching, dry point, 80 х 60
Без наслов 1/Untitled 1, 1981, бакропис, сува игла во боја/color etching, dry point, 83,5 х 60



52

ЈОЗЕФ ТИФА | JOZEF TÝFA
Егејско море/Aegean Sea, 1965, литографија во боја/colour lithography, 53x69



53

ЗДЕЊЕК СКЛЕНАРЖ | ZDENEK SKLENÁR
Павилјон во Пекинг/Pavilions in Peking, 1962, литографија/ lithography, 43х40



54

ЛУБОМИР ПШИБИЛ | LUBOMIR PŘIBYL
Композиција 3/Composition 3, 1962
коминирана техника/mixed media,77x66 (стр./p.55)

ЈОН ЈИРЖИ | JOHN JIŘI
Камен/Stone, 1965, бакропис/etching, 53х73,5



55



56



57

ЈАРОСЛАВ ХОРЖАНЕК | JAROSLAV HORANEK
Модро – Црвено/Blue -Red, 1966,комбинирана техника во боја/ color mixed media, 57,5х31

БОРЖИВОЈ БОРОВСКИ | BOŘIVOJ BOROVSKÝ
Trofoedéme Réréditaire IV, 1966 комбинирана техника/mixed media, 59,5x38,5 (стр./p.56)

РУДОЛФ КЛИМОВИЧ | RUDOLF KLIMOVIČ
Сцена од Шекспир/Scene from Shakespeare, 1966, комбинирана техника/mixed media, 60х70
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ЈОЗЕФ КОСТКА | JOZEF KOSTKA
На кејот/On the Quay, 1962 бронза/bronze, 35x20x10

АЛЕКСАНДЕР ТРИЖУЉАК | ALEKSANDER TRIŽULJAK 
Ракетострој/Rocket Engine, 1961, железо/iron, 145x23x16 (стр./p.59)
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АДОЛОФ ХОФМАИСТЕР | ADOLF HOFFMEISTER
Владимир Мајаковски/Vladimir Majakowski,1961, карикатура/cartoon, 62 х 44

АДОЛОФ БОРН | ADOLF BORN
Даниел и четирите птици/Daniel and Four Birds, 1965
боја, литографија/color lithograph, 60x42 (стр./p.61)
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ВЛАСТА ЗАБРАНСКИ | VLASTA ZÁBRANSKÝ
Без зборови/Without Words, 1972, карикатура/cartoon, 35 x 35
Без зборови/Without Words, 1973, карикатура/cartoon, 32 x 40
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