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"Svá dětská léta viděl jsem,
plynula s nimi Opavice,
třesk číší v Praze slyšel jsem
i v Místku podle Ostravice,
stesk bezejmenný nosil jsem
brněnským krajem na své šíji,
života hoře zalil jsem
nádhernou révou nade Dyjí,
surové ruce postih jsem,
jak beskydský lid ve tvář bijí,
lucernu rudou nadzdvih jsem,
bych zachytil zem v agónii..."

"And I have seen my childhood years
bom on the waves of Opavice,
Prague´s wineglasses rang in my ears
there and in Místek by Ostravice,
a nameless longing I have worn
round and round Brno on my shoulders,
life's despair often I have drowned
in wine produced near Dyje 's boulders.
Often I caught a ruthless fist
crushing down gentle Beskyd faces,
and lifted red lamp from the mist
to bum land's anguish in art's graces...

PETR BEZRUČ /15.9.1867 - 17.2.1958/: "STUŽKONOSKA MODRÁ"
English translation by Jiřina Fuchs

1.

Frcm the cycle "MISÈRE"

/1949/
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(Přísně aztécký)
PROFIL JIŘÍHO KARGERA

Okolní zástupy převyšuje o půldruhé hlavy. Jeho světlovlasé vzezření seve
řana kulminuje v horních polohách přísně aztéckým profilem, a jde-li po
ulici některého z větších evropských měst, zcela neznámí lidé z druhé
strany ulice česky povykují: Mistře, Mistře, jak se vede?
Sedím u plápolajícího ohně, ve sklenici přede mnou teple vychází tequilové sluníčko a z polic po obou stranách krbu na mne nehnuté patří
řada úzce přivřených očí pět tisíc let starých aztéckých bůžků... Aztécky
profilovaný Jiří Karger, sedící přede mnou, je podstatně mladší. Skuteč
ností, že se narodil ve čtyřiadvacátém roce v Opavě, se seveřanské vzezření
ani aztécký profil rozhodně vysvětlit nedají, i bude tudíž nutno přistoupit
k vlastnímu interview:

2.

"THE BODY OF THE SUN"

/1974/

80x120 cm
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JF: Jiří, vezmeme-li to vědecky, jsou
tvůj zjev a profil příčinou anebo násled
kem tvého dlouholetého pobytu v Norsku
a Švédsku jakož i tvého celoživotního
zájmu o staré aztécké umění?

JK: No, tohle je otázka, abych tak řekl,
dost impertinentní vůči mé prababičce,
protože ta se asi někde musela zamotat,
jak tak Švédové potahovali našimi země
mi. Já o sobě vždycky tvrdím, že když
jsem přijel v padesátém prvním roce do
Norska a žil jsem pak jedenáct let ve
Skandinávii, že jsem tam přišel jako takovej baculatej, černovlasej, pokratší čes
kej hošík, který tam fysicky asimiloval.
Rychle, poněvadž to bylo nutné, aby se
na nás pořád nedívali jako na cizince.
JF: Můžu to takhle doslovně napsat ?

JK: To tam můžeš klidně dát. A to je asi
tak celé o té vizáži.
JF: A od té doby je z tebe seveřan JK: Ano, seveřan. Já jsem kromě té vizá
že se Skandinávií koketoval už doma za
války. Tenkrát už byl svět dost omezený,
leč díky Němcům nám bylo možno na
hlédnout do severské literatury. A tak
nám JF: - věčně zpívaly lesy JK:Ano, čítali jsme Gulbranssona a po
dobné věci, které, jak jsem později zji
stil, byly kýčovou literaturou tamních
zemí. Když jsem se tam tenkrát o své se
verské četbě zmínil, tak se na mne tak
prapodivně podívali, a bylo to asi, jako
kdybych řekl, že jsem četl List paní a dí
vek. Nu, ale k tomu nehledě, ta láska ke
Skandinávii ve mně vždycky byla. Potom

3.

"PORTUGAL", postcard /1956/

ovšem za sedm, osm, deset let té strašné
zimy a takové té zimní sterility, jsem
změnil Skandinávii za Ameriku.
JF: A proč právě za Ameriku?
JK: To je delší historie. Když se mi
v Norsku v padesátých letech otevřely
dveře do galerií, museí a salónů a stal jsem
se representantem norského - já, český
malíř! - kumštu v zahraničí, měl jsem
možnost jezdit hodně ven, a do Itálie a
Francie každoročně jezdila spousta Ame
ričanů. S mnohými jsem se seznámil a
zjistil jsem, že se v Americe v málířině
dělo něco, co nemělo v padesátých letech
v Evropě obdoby. Podle toho, co jsem
vždy v létě ve Florencii a na podzim a
v zimě v Paříži viděl, se dalo soudit, že
místní malíři - mluvím o Italech a Fran
couzech, které jsem znal - o umění víc
mluví než dělají. Na rozdíl od Američa
nů. Ti šli po válce do kumštu s neuvěři
telnou vervou.Víc dělali, experimentovali,
vystavovali. A netrvalo dlouho a o New
Yorku se začalo proslýchat, že tam Ame
rika dělá revoluci v umění. Pop-art, op-art
a celá tahle vlna se datuje z té doby.
Avantgardní umění tehdejší doby přichá
zelo ze Spojených států, věc předtím neví
daná, a bylo děláno s větší vitalitou než
to, co tehdy vznikalo v Evropě. My Evro
pané jsme z toho byli dost zaražení a sa
mozřejmě jsme o tom neustále debatova
li. Mně osobně diskuse nestačily, a tak
jsem se rozhodl podívat se na celou věc
zblízka. Prostě jsem chtěl být přitom.
Mosty s domovem byly spáleny, v Evropě
už mě nic nedrželo... a tak jsem jel.
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JF: Zůstaňme na chvíli ještě v Evropě. Po
studiích umění ve Zlíně a na Státní gra
fické škole v Praze u profesorů Mokrého
a Strnadela jsi přišel na Vysokou školu
umělecko-průmyslovou. Kdo z tvých uči
telů měl na tebe největší vliv?

JK: Pravděpodobně Jan Bauch, i když
různých jiných vlivů, jako u každého ma
líře, bylo hodně. Moje výhoda a nevýhoda
byla, že jsem byl zručný kreslíř. To je sice
dobrá řemeslná podstata, ale pro výtvarné
umění ne zrovna nejlepší. Často zavádí
k virtuositě a, jak Šalda řekl, virtuosita
pro umělce se může stát tím největším
neštěstím. Naštěstí jsem si byl tohoto
svého daru i handicapu zároveň vědom, a
proto jsem se na vysoké škole záměrně
snažil vybrat si profesora, jako byl právě
Bauch. Bauch byl tzv. čistý malíř, který
hnětl barvy jako těsto, ale to hnětení bylo
děláno nesmírně virilně, se strašnou silou.
Pravý opak toho, co jsem byl v té době já.
A Bauchův vliv byl důležitý proto, že se
mi můj kreslířský dar nevymkl z ruky.
Neovlivnil mě třeba jeho způsob malby,
jeho barevná kultura mi neseděla, já jsem
se snažil o daleko živější pojetí. Snad tu
hrál přirozenou roli i generační rozdíl.
Kde jsem si z něho hodně bral, byla ta
prapůvodní podstata čistého malířského
projevu, kde se vůbec nespoléhá na žád
nou virtuositu nějakého rukopisu, vše
chno je pracně vyhněteno a znovu smazá
no - a znovu tvořeno, a vším prochází
původní, tvořivá, nesmírná síla. A už tam,
u Baucha ve speciálce, mě zajímalo monu
mentální uměni. Okna, fresky. Moje mist
rovská práce bylo okno s Janem Křtite
lem pro svatovítský chrám.

With Milena, Ludwigsburg 1949

4. Illustration to Jiří Kavka´s poem "SÉMĚ EXILU" /1977/
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SÉMĚ EXILU BYLO HLUBOKO V NÁS

snad ještě před zrozením
TAJEMNÉ, DĚDIČNÉ
UŽASLI JSME, KDYŽ DOSTALO SVÉ JMÉNO
A JMÉNO BOLELO, NE EXIL SÁM
PO MOŘÍCH SVĚTA PLUJÍ VRAKY SNŮ
PO PLÁNÍCH SVĚTA VANOU VĚTRY SNŮ
NENÍ VŠAK SLOVA, JEŽ DĚLÍ
VODY A SOUŠ

Z HŘEBENE LÁSKY JEŠTĚ KANE KREV
ZMRZLÝ PTÁK ZAZVONÍ
O KOLMOU STĚNU SVĚTA
ZRODÍ SE VE MNĚ JEŠTĚ PŘED SMRTÍ
SLOVO, JEŽ DĚLÍ
SVĚTLO A ZTROSKOTÁNÍ?
/JIŘÍ
KAVKA/
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5. Illustration /1976/ to the poem
by Jiří Kolář "Když ráno.."

Když ráno před spánkem otvírám okno
- jako by mráz či oheň na mne pad.
Odpotácím se k lůžku a naslouchám,
jak ruce noci
hrají na stříbrné varhany města,
jak hvězdy zhluboka nabírají dech
a sílu k poslední písni, nežli zemrou.

Tu znovu zmáhá mě úzkost a tíha,
se kterou veěer usedám ke stolu
a znovu cítím,
jak nečistými rty jsem se dotýkal
tohoto zpěvu,
této hudby ne pro mne ne pro tebe,
pro nikoho z nás
žijících nebo mrtvých, ale pro ty
neposkvrněné, jež zrodila tato noc.

Jiří
6.

"SPHERE ANALYZED" /1970/

110x200 cm

Kolář
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JF: A odtud vedla cesta k těm Aztékům.
JK: Ne tak rychle. Nezapomeň, že v těch
letech se v evropských museích všeobecně
o andských kulturách vědělo velmi málo a
že z větší části bylo tohle umění objevo
váno až po druhé světové válce. Evropské
monumentální malířství, z informací, kte
rých se mi dostalo ve škole, dle mého ná
zoru nebylo monumentální z toho pros
tého důvodu,že postrádalo monumentali
tu. To, čemu se říkalo u nás monumentál
ní, byly prakticky jen formální zvětšeniny
ilustrací. Tento pochybený koncept ne
vládl v té době jen u nás, ale i jinde ve
světě. Dokonce řádí ještě dnes i leckde
zde v Americe. Po válce se mu dařilo
v Praze na akademii, kde se jakousi záha
dou udržel starý, řekl bych rakouskouherský konservatismus. Na progresivních ško
lách, a z nich byla i Umprum, vzniklá de
facto z popudu členů mánesácké osmy, se
vědělo o mexických monumentalistech —
muralistech, jako byli Orozco, Rivera a
další. Touha vidět jejich věci na vlastní oči
ovlivnila později mé rozhodnutí usadit se
v Americe poblíž Mexika. I když New
York, jako Mekka tehdejší avantgardy,
byl dlouho pro mne velkým pokušením.
Když jsem mexické muralisty konečně
uviděl a měl možnost je studovat, stranou
od určitého lokálního soc-realismu, který
u některých hraje velkou roli a dokáže
někdy přirozenou monumentalitu zvrátit
ve sterilní manýru, začalo mě zajímat,
z jakých kořenů tenhle specificky mexic
ký monumentalismus vyrůstal. Což mě
přivedlo ke starým pre-kolumbijským kul
turám, Toltékům, Mayům, Aztékům a

7. "JOSHUA TREE" /1972/ 90x130 an

dalším, a odtud, zákonitě, k archeologii.
Jezdíme teď s Milenou, kterou naštěstí
chytila tahle posedlost stejně jako mne,
už nejen do Mexika, ale do Střední a
Jižní Ameriky vůbec... a kdo ví, kde to
všechno skončí.

With Milena, Los Angeles 1979
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In front of
8. THE ENTRY HALL RELIEF FOR WALTER
THOMPSON BUILDING, NEW YORK 1962

9.

"JUNE TREE" / 1974/

90x130 cm
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JF: Kde to skončí, sice nevíme, zato ví
me, jak to všechno začalo: Tvé první vý
stavy v Kunstverein v Mnichově a ve stuttgartské akademii, kde jsi mj. spolupraco
val s Villim Baumeisterem, to se psala
léta 1949, 50, 51. Do roku 1955 každo
roční Státní salón v Oslo, representace
Norska na zahraničních výstavách, rada
dalších výstav ve Skandinávii. V padesá
tém pátém emigrace do Švédska, kde jsi
byl zaměstnán jako umělecký a reklamní
šéf SAS. A opět výstavy, jejichž jednotli
vý výčet by byl delší, než celý tento inter
view.
Jen namátkou: Stockholm, Helsinky konec padesátých let. Benátky a Lausanne
1957. Brusel Expo a Florencie 1958, Bue
nos Aires a Tokyo 1959, konečné výstava
v Metropolitním museu v New Yorku
1960. V tomtéž roce emigrace do USA.
Usadil ses v Los Angeles, jak už bylo ře
čeno, abys byl co nejblíže svým dávným
monumentálním láskám. Výčet výstav by
zase mohl pokračovat. Rada galerií v Los
Angeles a San Francisku, téměř všechny
americké university, Carnegie Institute
v Pittsburghu, předloňská výstava v Ar
gentině a loňská na Columbijské univer
sitě, opět v New Yorku.
Když se tak díváš na ta léta zpět, co myslíš - bylo hlavním důvodem tvých
téměř okamžitých úspěchů v Norsku a
Švédsku, postupně pak v dalších západ
ních zemích ?

Studio City 1965

JK: Když se nad tím opravdu zamyslím,
tak to snad byla ohromná klika. To, že
jsem byl v Norsku přijat do Státního saló
nu, mě tenkrát dost překvapilo; ty věci
byly dělány v Německu v lágru, kde jsem
měl značně omezené možnosti: dvě mal
by a dvě grafiky. A všechny byly přijaty.
Snad to bylo trochu tím, že jsem byl jiný,
že se moje pojetí výrazně lišilo od tehdej
šího norského přístupu k malbě. Byli
jsme v Norsku vůbec prvními cizinci, a
musím říct, že jsme byli dobře přijati
vzhledem k tomu, že jsme tam, tak říka
jíc, měli částečně připravenou půdu. Kus
práce v tomto ohledu tam udělal Čapek
a pak dcera nakladatele Topiče, která
byla provdána na norského malíře. Další
průkopnicí norsko-československé vzá
jemnosti byla šlechtična Amelie Posse,
která byla provdána za českého malíře
Jana Brázdu. Takže Norové se na nás
dívali s určitým, dá se říci kultivovaným
zájmem. Celkem asi byly mé severské jak ty tomu říkáš - úspěchy souhrou
několika různých okolností. Tedy ta
klika, mládí, jemu příslušná sebedůvěra a
průbojnost. Že to bylo klika, jsem tenkrát
nevěděl, já to bral tenkrát jako samo
zřejmost. Až když po sedmi letech tuč
ných přišlo zase těch sedm let hubených,
tak mi to teprve došlo - s tou klikou.
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JF: Jak se ti jevila Amerika, když jsi při
stál u jejích břehů ?

JK: Bylo to něco totálně jiného než
tehdejší Evropa. Kumšt zde měl zcela jiný
trend, vitalitu, pochopitelně, že i zde byly
i spousty špatných věcí, protože v kuchy
ni, kde se hodně vaří, se přirozeně naděla
jí i zmetky. Ale pozdější šedesátá léta
stavěla na tom dobrém, to špatné přiro
zeně zašlo. Amerika v posledních deseti
letích šla ohromně nahoru, a to nejen
v malířství, ale vůbec ve všech uměních.
Los Angeles samotné je toho dobrým pří
kladem. Já například nevěřím, že se ještě
kdy mohou opakovat doby, v nichž dej
me tomu Paříž po čtyřicet let cele domi
novala světový výtvarný kumšt. Středisek,
na které se napojuje mezinárodní výtvar
ná škola, je dnes mnohem víc, což je
logický důsledek toho, jak moderní ko
munikace zmenšily náš svět.
V šedesátých letech, tedy v době, kdy
jsem přijel do Ameriky, jsem dělal hodně
abstraktní expresionismus. Ale ten se mi,
jako výrazová forma, začal brzy jevit za
staralým, přestože si myslím, že je to snad
poslední forma, která je čistou malířinou,
tedy malířstvím, u něhož hlavním výrazo
vým prvkem je barva jako taková. Když
se pokračuje dál od abstraktního expre
sionismu k současné moderní abstrakci,
klasické malířství defitivně končí a víc a
více se používá nových materiálů. Jenže
po zkušenostech s novými materiály,
jejichž stálost nebyla ještě dokázána,
jsem dnes přesvědčen o tom, že možnosti
klasické barvy nebyly ani v naší době
zcela vyčerpány.

10.

"BLACK FLOWER" /1973/

With Ľubo Kristek, Los Angeles 1977

110x110 cm
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JF: Tvoje tvorba, na rozdíl od mnoha exi
lových výtvarníků tvé generace, nikdy ne
byla očividně poplatná tzv. ’’českosti" ve
výtvarném výrazu. Alespoň ti toto bylo
mnohokrát vytýkáno. Jaký je tvůj postoj
k takové kritice ?

JK: Toto je podstatná otázka. Naneštěstí
se i v naší době najdou lidé, kteří - nevidí-li Říp na každém plátně - hned obviňu
jí malíře z nečeskosti. Ve skutečnosti
jejich reakce je důsledkem negativního
vlivu naší geografické danosti na naše
myšlení. Takový ten strach se podívat po
celém světě. To je asi to, co myslel Ma
saryk, když tvrdil, že nám chyběla světo
vost. Světovost je srovnávací měřítko.
A dělá-li si mladý adept malířství měřít
kem některého malíře v Československu,
tak si to měřítko hrozně zestruční oproti
tomu, kdo si udělá měřítko světové. Větší
rozhled pak přispívá i k tomu, že se člo
věk rychleji probíjí na světovou úroveň.
Pro mne to, že jsem v té nešťastné pová
lečné době odešel z domova, bylo vlastně
štěstím v tom smyslu, že jsem byl příliš
mladý na to, abych byl býval měl čas pro
padnout lokálnímu českému sentimentaWith Jiří Voskovec, Los Angeles 1976
lismu. Samozřejmě, že osobně mi
v prvních letech domovina velmi chybě
la, ale umělecky bylo to rozšíření obzorů
pro mne nesporným růstem. Z mých přá
tel herců, kteří se v různých dobách schá
zeli v tomto domě, celá řada sdílela tento
názor, i když v mnohých případech jejich
role na Západě byly menší než hlavní
úlohy, které hrávali kdysi doma. Z nich
všech to snad nejlépe vyjádřil Jiří Vosko
vec, když kdesi prohlásil: „Ztratili jsme
domov, ale získali jsme svět!”
11. COVER AND INSIDE FILLER FOR "ZÁPISNÍK KČK" No 16/1976
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ZÁPISNÍK
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JF: V přítomné době jsi zaměstnán jako
výtvarný šéf pro televizní studio CBS.
Jak to ovlivňuje tvoji tvorbu ?
JK: Nikdy v životě mě nenapadlo, že
někdy budu dělat scénické návrhy, natož
pak v Americe, kde se toto návrhářství
charakterem blíží umění užitému. Ale
konec konců to má určité styčné body
s monumentálním uměním a práce
je to tudíž pro mne mnohem zajímavější
než např. reklamní grafika, kterou jsem
dělal se Skandinávii. Nespornou výhodou
ovšem je, že filmová a televizní sezóna je
jen sedm měsíců v roce a tedy mám zby
tek roku ničím nekalené volno pro cesty
a vlastní práci.

With Jan Beneš, Jiří Voskovec and Pavel Páv
at THE MASQUERS club, Hollywood 1976

12.

CZECHOSLOVAK CULTURE CLUB /KČK/ INVITATION LOGO /1974/
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KLUB
ČESKOSLOVENSKÉ

KULTURY
LOS ANGELES

KČK
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THE

MASQUERS:

1927 - 1985

hotography by Michael Edwards, courtesy of LOS ANGELES TIMES
P

1765 N. SYCAMORE AVENUE. HOLLYWOOD. CALIFORNIA 90031

13.

CZECHOSLOVAK CULTURE CLUB - P.F. 1974, detail
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14. NEW ORLEANS SCENIC DESIGN,
CBS CAROL BURNETT SPECIAL,
LOS ANGELES 1974

15.

SCENIC DESIGN, CBS BENJAMIN FRANKLIN BICENTENNIAL SPECIAL, LOS ANGELES 1976
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JF: Mám osobní dojem, stranou od ne
uvěřitelného množství tvých návrhů pro
televizi, že tvoje tvorba v posledních
sedmi, osmi letech prochází procesem,
který se snad dal nazvat "zpřísňování".
Technicky více černobílé grafiky na úkor
barevné malby, námětové od širokého
záběru k rozsahově užšímu, zato však in
tensivnějšímu a hlubšímu pohledu do
nitra věcí. Je tento můj dojem správný ?
A jestliže ano, co je hlavní příčinou tvého
vývoje právě tímto směrem ?
JK: S tím vším má co dělat právě Ameri
ka. Jak jsem se tak na ni od příchodu
díval, působilo to na mne jako Babylón.
Ohromné rozlohy. Ohromná různorodost.
Lidí. Názorů. Tézí. Náboženství. Bohatost
osudů, námětů, myšlenek. A abstraktní
expresionismus mi začal připadat jako
svěrací kazajka.
Například vezmeš-li si místní architektu
ru, která zvlášť zde na západě Ameriky
má zcela neomezené možnosti jak v pro
středcích, tak v prostoru a klímatu,
zjistíš, že k této architektuře se obraz
jako takový, tedy daný koncepcí evrop
ského myšlení, vůbec nehodí. Představ si
třeba supermoderní hotel na Havaji,
stavbu v ohromných bílých plochách,
které ani nemají okna, jen otevřené pohle
dy na moře a krajinu. Vlastní monumen
talita této architektury a té přírody
kolem je tak ohlušující, tak silná, že se
bemodernější a sebevětší obraz na té
stěně by nutně vypadal jako kýč. Taková
věc se dá řešit jen nějakým obrovským,
silným reliéfem či monumentálním

16.

With Antonín Hodek, Jiří Voskovec, Pavel Páv
and Jiřina Fuchsová at THE MASQUERS 1976

ANTONÍN HODEK PANTOMIME POSTER /1974/
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HODEK
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oknem, ovšem ne tematickým. V podmín
kách zdejší moderní architektury, a zvlá
ště té subtropické, se o obrazu v rámu,
přijatelném třeba v pražském hotelu,
vůbec nedá mluvit. Snad by to byl právě
vliv této architektury, který mi dal odva
hu ignorovat všelijaké ismy a jít vlastní
cestou. To, na co ses zeptala, je vlastně
takový můj druhý boj. V Evropě jsem měl
svůj rukopis, pro který jsem byl znám.
Tady v Americe mi ten rukopis
nestačil. Prostě zde přestal platit, a já
musel začít znova, hledat novou formu,
nový rukopis. Trvalo to hodně let, ještě
dneska s tím vlastně zápasím, ale myslím
si, že je to ta pravá cesta. Je to asi hledání
další dimense. Úsilí o oproštěné vyjádření
esence myšlenkového či filosofického
konceptu. A snaha, aby, přenesena do
dejme tomu malého prostoru knižní gra
fiky — například když teď ilustruji sou
časnou poesii — ta esence vyzařovala
z malé plochy s nemenší silou, než je
tomu třeba u těch nadživotních monu
mentalit. Že se to dělat dá, jsem si ověřil
nedávno, například na Drúzách.

17.

BOOKCOVER OF HYNEK KRÁL´S "DRÚZY" /1979/
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JF: Mezi rozpracovanými věcmi na tvém
stole jsou, k mé radosti, i další tři knížky
pro Framar. Proč ty, při své pracovní vy
tíženosti ba přetíženosti, jsi- ochoten
věnovat z toho volného času, který ti
zbývá, hodiny a hodiny podniku, zabýva
jícímu se tak nerentabilní činností, jako je
vydávání české poesie v exilu ? Občas mí
vám podezření, že je to možná tajný Mile
nin vliv na tvé lepší já. Mám pravdu ?

JK: Ale co tě nemá! Já naopak - když už
jsme v té výrazové ornamentalité — si při
svém věku pokládám za čest, že navzdory
mým tendencím ”od českoti ke světovos
ti” mi několik mladých a nepolepšitelně
k českosti tíhnoucích básníků, například
nějaká Fuchsová z Frejmáru, projevilo
svou důvěru a svěřilo mi k ilustrování své
básně. Splácím tak trochu svůj dluh to
mu, z čeho jsem vyšel a procházím svým
reversním obdobím, které bychom mohli
krásně nazvat ’’svůj k svému”. A potom,
jak už jsem řekl, když se někde něco děje,
bývám rád při tom...
Kargerův alkohol popíjela, otázky
kladla a odpovědi zapisovala
Jiřina Fuchsová

/Reprinted from VLADIMIR
ŠKUTINA's "MAGAZINE" No. 2,
1980/

With Jiřina Fuchs, Los Angeles
18.

"AMERICKÝ BAEDEKER", bookcover /1975/

1979

37

AMERICKÝ
BAEDEKER
AN
AMERICAN
BAEDEKER
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19. Illustration to "NEW YORK", poem by Jiřina Fuchs /1975/
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Jiřina Fuchsová
reading her poetry "U kalicha",
Hollywood 1979

20.

Illustration to "THE PARK", poem by Jiřina Fuchs /1975/
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Antonín Hodek at the International Student Center, Westwood 1979

21.

Program cover for an evening of Czechoslovak pantomime, poetry and music
at Beyond Baroque /1976/ 14x22 cm
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antonín hodek
jiřina FUCHS
ANTONÍN SEDLÁČEK
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Introducing Oton Kovařík at THE MASQUERS, Hollywood

22.

1984

Program cover to Vladimir Holan´s "NOC S HAMLETEM" poetry reading /1975/ 19x28 cm
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Pavel Páv and Antonín Hodek at the International Student Center, Westwood

23.

"ANTONÍN DVOŘÁK" - Zápisník KČK cover

/1974/

21x28

cm

1979

47
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With Karel Kryl, San

24.

Fernando Mission

1979

KČK invitation to Karel Kryl´s Los Angeles concert, heading

/1979/
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With Karel Kryl

25.

1979

PAX FELICITAS

/1978/

28 1/2x21 cm

51

pax FELICITAS * GEORGE A MILENA karge
r
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With Karel Kryl

26.

1979

PAX FELICITAS

/1980/

28x22

cm
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With Oton Kovařík, practicing hand and eye coordination

27.

PAX FELICITAS

/1983/

28x22

cm

1984

55
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28.

PAX FELICITAS

/1982/

20x25

cm
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29.

"THE

RAY"

/1978/

45x30

cm
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30.

"GENESIS: THE EARTH WAS WASTE AND VOID"

/1982/

40x30

cm
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Czech Mass at Clougherty Chapel,
LOYOLA HIGH SCHOOL, the feast of
St. Wenceslaus of Bohemia, 1967.
Photo: Oto Maxmilián

31.

"APPRENTICESHIP", drawing for R.C. CZECH MISSION, LOS ANGELES

/1966/

63
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32.

"SLAVIC

MADONNA", drawing for R.C. CZECH MISSION, LOS ANGELES

/1966/
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33.

"PIETA", drawing for R.C. CZECH MISSION, LOS ANGELES

/1967/

67
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34. "ST. PETER AND ST. PAUL", drawing for R.C. CZECH MISSION, LOS ANGELES

/1967/
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35.

36.

SOKOL LOS ANGELES POSTER

"SOKOL NOTES" HEADING, incorporating the SOKOL HISTORY FRESCO
located in SOKOL HALL, LOS ANGELES

/1976/

/1976/

20x5 m,
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SOKOL LOS ANGELES BULLETIN
MAR official publication of American Sokol Los Angeles
The
1976
SERVING THE CZECHOSLOVAK COMMUNITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
500 N. Western Ave.
AMERICAN SOKOL
Los Angeles, CA 90004 Educational and Physical
(213) 465-3424
Culture Organization,Inc.

SOKOL NOTES
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Los Angeles

1979

37. PROGRAM COVER for Gala Garden Party honoring Maestro RAFAEL KUBELÍK,
given by CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS AND SCIENCES, LOS ANGELES CHAPTER in 1967
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Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, Inc. Los Angeles Chapter

74

38.

"THREE

GRACES"

/1955/

40x30

cm

75
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39.

Jiřina Fuchsová: "ŘEKA JMÉNEM ACHERON", book poster

/1977/

14x22

cm

77

neprodejná
předplatitelská
prémie

78

40.

Jiřina Fuchsová: "ŘEKA JMÉNEM ACHERON", book cover detail

/1977/

79

80

41.

Illustration to "MODERATO", poem by Jiřina Fuchs

/1977/
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Moderato

Čtyři v lese
Na obnažených zádech ohromn
ého Sysifa
se schyluje k bouřce
Nekonečné propasti
ticha
tichými vzlyky go okrajích zavěšeny
Nadrobno rozmělňovaná
úzkost
ve dřeň se zakusuje
a čas
po kapkách spěje
až po samu hranici ztráty vědomí
Černobílá přísnost kontur
tón po tónu
vítězí
nad už už propukajícím šílenstvím
Malá bledá smrt
vyčkávavě bloudí mezi sedadly
a suchou rukou po bílém papíře
vyhlažuje pokrčené švy
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42.

Illustration to "KORSUNSKÁ

MADONA", poem by Jiřina Fuchs /1977/
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Korsunská Madona

Jsou smutné tvé oči
korsunská Madono nad lůžkem mého synka
Jsou smutné tvé oči
a přesmutná náruč v níž spočívá
božský tvůj syn
Protožes věděla
že někde na konci trnité cesty žitím
bude mu projít křížovou cestou k smrti
Protožes věděla
že jeho drobné milované tělo
spočívající ve tvé náruči
ti chladné v ruce vloží sama smrt
ve stínu kříže
Jsou smutné tvé oči
Madono
Však kol tvé hlavy
svatozář naděje která jde za věci lidské
rozlévá pokojné
útěchou dýšící světlo
jež odleskem naděje pro lásku hoří i nám
nám
matkám lidským

Pro tvoji bolest
Madono
pro předprvní bolest rodiček všeho světa
pro bolest žen jichž syn se nevrátí
z války
pro úzkost matek jež byly jež jsou
a budou
Matko všech matek
přesmutná matičko Krista
dej našim synům
svobodný
radostný život
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43.

Olga Neveršilová:
"LAHVOVÁ POŠTA",
title page /1980/

ILUSTRACE: JIŘÍ KARGER

44.

Illustration design / 22x14 1/2
"LAHVOVÁ POŠTA" 1980

cm/ for Olga Neveršilová's book of poetry

86

HYINEKKRÄL

ILUSTROVAL

JIŘÍ KARGER

FRAMAR PUBLISHERS
LOS ANGELES

45.

Hynek Král: "YMAKA", title page

46.

Hynek Král: "YMAKA", illustration /actual size/

/1978/

1978
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47.

Ivan Jelínek: "SE SLUNCEM NA PRSOU A LVEM"
title page /1986/

IVAN JELÍNEK

se
sluncem
NA
PRSOU

ALVeM
ilustroval

48.

jiří

karger

Ivan Jelinek: "SE SLUNCEM NA PRSOU A LVEM", book cover. FRAMAR PUBLISHERS

1986

89

SE
SLUNCEM
NA PRSOU
A LVEM
IVAN JELÍNEK
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49.

Ivan Jelinek: "SE SLUNCEM NA PRSOU A LVEM", illustration to Canto I

/actual size/
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50.

Invitation cover for JAN ZAHRADNÍČEK
LITERARY FUND fundraising dinner, April 1981
10x23 1/2 cm

51.

Invitation detail
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52.

KAREL HYNEK MÁCHA, drawing, 1985,
175th anniversary of birth /actual size/

53.

KAREL HYNEK MÁCHA, drawing, 1986, 150th

anniversary of death

/actual size/
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JIŘÍ

KARGER

Born April 22, 1924 in Opava, Czechoslovakia.
Attended High School /gymnasium/ in Opava and Olcmouc.
1943 - 1944 attended Zlín School of Art.
1945 - graduated from the State Graphic School in Prague , where he studied with
professors Mokrý and Strnadel.
1949 - graduated from UMPRUM in Prague / School of Prof. Jan Bauch/ with the title
of Academic Artist /Akademický malíř/.
July 1949 - left Czechoslovakia.
1949 - 1950 exile in Ludwigsburg, West Germany.
During this time took part in starting many first émigré magazines and
cultural as well as political revues, being responsible for graphic design
and contributing illustrations. The black-and-white lithographs "MISÈRE"
/a cycle/ originated at this time. Exhibits for this time period:
1949 - KUNSTVEREIN, Munich
1949 - 50 and 1951 - AKADEMIE STUTTGART.
1951 - Emigrated to Norway / 1951 - 1955/.
1951 - accepted for FALL STATE SALON in Oslo.
1951 - 1955 Various exhibits in Norway and throughout Scandinavia. Represented
Norway in many exhibits abroad.
1955 - Emigrated to Sweden. Became Art and Advertising Director for SAS.
Exhibits: GUMMESONS GALLERY, Stockholm 1955.
Spring Salon - KUNSTHUSET, Stockholm 1956, 57, 58, 59.
ATHENEUM, Helsinki, Finland.
WORLD'S FAIR, Brussels EXPO 58.
BIENNALE - International Salon in Venice, 1957 - GRAND PRIX.
GALLERY L'euTRACTE, Lausanne, Switzerland 1957.
GALLERIA D'ARTE S. TRINITA, Firenze, Italy 1958.
LERNER GALLERY, Buenos Aires 1959.
ART CENTRUM, Tokyo 1959.
METROPOLITAN MUSEUM, New York 1960.
1960 - Emigrated to USA. M.F.A. - UCLA 1961.
1961 - 1963 - Lecturer at the Pierce College in Los Angeles.
1963 - 1966 - Fine Arts Lecturer at the Hollywood Art Center School.
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1966 - 1967 - Fine Arts Lecturer at UCLA.
1967 till present - Creative Director at CBS Television Network,Los Angeles.
Exhibits: GALLERY STUART, San Francisco 1960.
GALLERY SIMON PATRICK, Los Angeles 1961.
GALLERY NICHOLAS, Los Angeles 1961.
GALLERY C. BEDNAR, Los Angeles 1961, 62, 64.
COLUMBIA UNIVERSITY, New Yorkl965, 66, 67.
UNIVERSITY OF ARIZONA 1966, 68.
UNIVERSITY OF OKLAHOMA 1969 - 72.
MARQUETTE UNIVERSITY 1974
CARNEGIE INSTITUTE, Pittsburgh 1975.
CARNEGIE INSTITUTE, New York 1976.
BRANDEIS UNIVERSITY 1975.
UCLA 1975, 76.
THE BROOKLYN MUSEUM 1977.
MUSEUM in Tucuman, Argentina 1978.
GALERIE SYLPHIDE, Philadelphia 1979.
WEBER SALON, New York 1978, 79.
COLUMBIA UNIVERSITY, New York 1979.
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