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Jiří Kolář (1914–2002) és felesége, Běla Kolářová (1923–

2010) nemzetközi szinten elismert alakjai a háború utáni 

cseh művészetnek. Születési idejéből következőleg Kolář 

alkotói pályája a második világháború előtt kezdődött, míg 

felesége, Běla a késő 1950-es években kezdte el művészi 

karrierjét. Életük kevéssel a háború után fonódott össze, 

ami lehetővé teszi, hogy a kísérletezés melletti elhivatottsá-

gukat az általuk közösen osztott értékeken és a mindkette-

jük által alkalmazott módszereken keresztül mutassuk be.

Jiří Kolář az 1930-as évek elején először szürrealista 

versekkel jelentkezett. Élete során számos alkalommal vál-

tott szakmát. Sok 20. századi művészhez hasonlóan rá is 

nagy hatást gyakorolt nyersességével otthona, Kladno, a 

Prágához közeli munkásváros. Költői életművén is nyomot 

hagyott a szénbányákkal és vasolvasztókkal tarkított „feke-

te Kladno” tapasztalata, ahogy az Európa-szerte növekvő 

politikai feszültség is. Környezete egyre világosabb hatást 

gyakorolt a képzeletére, amelyben realitás összekevere-

dett szürreálitással. Kladno könyörtelen valósága tovább 

fokozta a benne dolgozó, nem szokványos tár  sa  dalmi 

érzékenységet, amely költészetében is tetten érhető. Kolář 

1937-ben a cseh szürrealizmus második gene rációjának 

tagjaként vett részt az avantgárd prágai színház, a D37 

előcsarnokában megrendezett kiállításon. Az itt bemuta-

tott tizenkét szürrealista kollázs többsége mára elveszett. 

A színház élén a cseh avantgárd egyik vezéralakja, a szín-

házi rendező és drámaíró Emil František Burian állt; a kiál-

lítást a csehszlovák Szürrealista Csoport meghatározó 

teoretikusa, a cseh értelmiségi, művész és tipográfus Karel 

Teige hozta létre. A kiállítással debütáló fiatal művészek 

ekkor még nem tartoztak a csoporthoz; később, immá-

ron Teige helyett fiatal teoretikusok, Jindřich Chalupecký 

és Jiří Kotalík vezetésével alapították meg a festőkből, 

szobrászokból és fotográfusokból álló 42-es Csopor-

tot. Chalupecký programja már ekkor eltávolodott több 

aspektusban is a szürrealizmustól.  Chalupecký a Burian 

által szerkesztett Program D40 folyóiratban publikál-

ta 1940-es A világ, amely  ben élünk című tanulmányát, 

amelyben a város poetikusságára, a külvárosok „szédí-

tő” élményére, a legbanálisabb valóság és a misztérium 

éles ütközéseire, a mindennapok mitológiájára hívta fel  

a figyelmet. A szöveg egy szuggesztív felhívással ér véget: 

„A művészet felderíti a valóságot, létrehozza a valóságot, 

leleplezi a valóságot, a világot, amelyben élünk, és minket, 

a benne élőket. Ugyanis a művészetnek nemcsak témá-

ja, de egyben célja és szándéka is az ember és valóság 

között zajló mindennapi, dicsőséges dráma; a csodával 

szembenéző misztérium drámája. Ha erre a művészet 

nem képes, akkor hasztalanná válik.”1

Nem véletlen, hogy 1962-ben Jiří Kolář még a legkö-

zelebbi barátait is zavarba hozta a Mánes Galériában első, 

vizuális munkáiból álló egyéni kiállításával. Hasonlóan 

ahhoz, ahogy Eduardo Paolozzi mutatta be 1952-es Bunk 

című provokatív, újító kollázssorozatát a londoni Institute 

of Contermporary Artban,2 Kolář Depatesie című minia-

tűr kiállítását egy 1958 és 1962 között készült kollázsokból 
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álló projekt, illetve a nem hivatalos közönség részvétele 

egészítette ki. Mindez erős érzelmeket váltott ki: bará-

tai egyrészt fájlalták, hogy elfordult az irodalomtól, más-

részt nem értették a vizuális kísérleteit.3 Kolář mint költő 

ekkorra már létrehozott egy egyedi életművet, igaz, annak 

egy részét csak kéziratokból lehetett ismerni; versei vagy  

a költő szabatos nézetei miatt nem mentek át a cenzúrán, 

így nem jelenhettek meg (Prométheusz mája, 1950), vagy 

szétszóródtak (Az év napjai, 1946–1947). Běla Kolářová 

1966-os egyéni kiállítása a Na Karlově náměstí Galériában 

ugyancsak sikertelen volt a szélesebb közönség elérésében 

– a politikai helyzet miatt, amely azt követte, hogy 1968 

augusztusában a Varsói Szerződés csapatai megszállták 

Csehszlovákiát, sokáig nem is jelentkezett egyéni kiállítás-

sal az országban. 

Kolář a szövegek lebontásával, a tipogrammokkal és  

a kollázs médiumával olyan kifejezési formát keresett, 

amellyel megjelenítheti a hagyományos értékek szétbomlá-

sát. Az 1950-es évek háború utáni légkörében elveszítette  

a bizalmát a koherens szöveg, az érthető nyelv létezésé-

ben. Felszámolta a hagyományos verbális és vizuális művé-

szetet, de nem hagyta el, hiszen az szolgált alapkövéül az 

új morfológiájának. A cseh művészeti színtér kontextusa 

helyett mást keresett módszerei alátámasztásául. Habár 

a szürrealizmustól indult, első tipogrammsorozatai nem 

a szürrealizmus az 1950-es, 1960-as évekbe is átmentett 

erős hagyományához, hanem a dadaista körökhöz, így Tris-

tan Tzarához, Kurt Schwittershez és Guillaume Apollinaire 

kalligramjaihoz kötötték, kollázsai pedig olyan művészek 

munkásságát követték, mint Marcel Duchamp vagy, ismét, 

Kurt Schwitters. Mindenekelőtt Marinetti felszabadult sza-

vai és Hlebnikov „transzracionális nyelve” (zűum) foglalkoz-

tatta – a nyelvvel kísérletező kollázsai homage-ok ezekhez 

az alkotókhoz. A háború utáni cseh kultúra meghatározó 

eseményei közé tartozik Christian Morgenstern abszurd 

költészetének fordítása, amely munkában Jiří Kolář is köz-

reműködött. Az 1950-es éveket megelőző rövid időszak 

alatt számos a kollázshoz, illetve a tágabb értelemben vett 

reprodukcióhoz, az európai kultúra vizuális történetének 

újraértelmezéséhez kötődő technikát dolgozott ki. Kolář 

barátja, a fontos teoretikus Jiří Padrta joggal állítja, hogy 

eredményei és felfedezései szinte elégnek is bizonyulhat-

tak volna egy egész életművet kitöltő kísérletezéshez és 

alkotáshoz.4 Munkássága során többször visszatért Baudel-

aire-hez, akit felesége, Běla épp annyira tisztelt.

Dadaista gyökerek hatására radikalizálódott a kora 

1960-as évektől kezdődően Běla Kolářová munkássága 

is: fotóalapú alkotásain Marcel Duchamp, Francis Pica-

bia és Man Ray hatása jelent meg. Ahogy a dadaistákhoz 

hasonlóan Kolář a szó hatalmában nem bízott többé, Běla 

Kolářová a hagyományos fotográfiát vetette el mint saját 

élményei kifejezésére alkalmas eszközt. Az 1962 és 1963 

között készült fotósorozataiban a sötétkamrában kísérle-

tezett a fény manipulálásával, felidézve nemcsak dadaista 

és szürrealista köröket, de a két háború közötti avantgárd 

mozgalmakat is. Amellett, hogy utal Duchamp rotorelief-

jeire – ahogy az a A kör röntgenképe című sorozatban látszik  

–, fényképeivel kapcsolatban leginkább a Bauhaust, főképp 

Moholy-Nagy Lászlót, illetve olyan cseh fotóművészeket 

kell megemlíteni, mint Jaromír Funke és Eugen Wiškovsky. 

Műveiben felfedezhető továbbá kortársai háború előtti, 

a fénnyel és a mozgással való kísérletezéseinek hatása is, 

3 Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Let let 2, Mladá fronta, Praha 1994, p. 35.

4 Jiří Padrta, Básník nového vědomí (1975), in: Jiří Kolář, Odeon, Praha 1993, p. 80.
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legyen szó a francia neodadaista Jean Villeglé-ről és Ray-

mond Hainsról (a Restany-féle Nouveaux Réalistes tagjai), 

vagy William Klein a Domus folyóirat címlapján megjelent 

absztakt fotóiról, amelyek ugyancsak a Moholy-Nagy által 

elért eredményeken, így a Látás mozgásban című köny-

vön alapulnak. A konstruktivista, ugyanakkor költőileg 

erős hagyomány a kísérletező cseh művészek egy másik 

körének is kiinduló pontot jelentett az 1960-as években:  

a mozgással és a fénnyel, illetve matematikai struktú-

rák alapelveivel foglalkozó munkáikkal a tudományos és  

a művészi kísérletezés határterületére értek. Néhányuk, 

így Zdeněk Sýkora, Vladimír Mirvald vagy a szobrász Karel 

Malich tagjai voltak a Jiří Kolář és Jiří Padrta által alapított 

Kereszteződés csoportnak, amely nagyban hozzájárult  

a cseh neokonstruktivista tendenciák megerősödéséhez.5

Běla Kolářová az 1960-as években sorra hozta létre 

kísérleti fotográfiáit. Az 1950-es évek végén a 42-es Cso-

port révén jutott el a Gyermekjátékok című dokumenta-

rista fotósorozatáig.6 Azt a visszafogott tekintetet, ame-

lyen keresztül a Prága külvárosában játszó gyermekeket  

a távolból mutatja, 1961-re Chalupecky korábban említett 

A világ, amelyben élünk című kiáltványának a részletekbe 

menő nézőpontja váltotta fel. Egy 1968-ban megfogalma-

zott szövegében Běla Kolářová a hétköznapi valósághoz 

kötődő apró tárgyak felfedezéséről ír. Jelenlétük a min-

dennapokban olyannyira magától értetődő, hogy nem kel-

tik fel a fotográfusok érdeklődését. A valóságnak ezek az 

apró fragmentumai fizikai intenzitásukkal arra késztették 

Kolářovát, hogy az alkotófolyamatból kizárja a kamerát: 

ennek lett eredménye a Mesterséges negatívok című egyedi, 

kivételes anyag. A Mesterséges negatívok egyes darabjai kis-

méretű, egyszerű háztartási tárgyakból készültek: ezeket 

para�nnnal borított akrilüvegre nyomta, majd a törékeny 

lemezekből (apró öntőformákból, miniatűr relief assamb-

lage-okból) a sötétkamrában pozitív képet csinált. Habár 

eredetileg csak a megannyi fekete-fehér fotó negatívjául 

szolgáltak, a miniatűr negatívokat ma már celluloidleme-

zen, önmagukban is kiállítják. Az eredendő gondolat így 

végül az assamblage és a sokszorosítás diskurzusához való 

hozzájáruláshoz vezetett, módszerében az 1960-as évek-

re jellemző kísérletezés részeként. A durva, fekete-fehér 

felületek által uralt fényképekkel szemben a negatívok 

hatása törékeny transzparenciájukban, finom anyagiságuk-

ban és színvilágukban rejlik.

Kolářová a képzőművészeten kívül eső tárgyakat 

vont be a munkássága során: használt harisnyák és fona-

lak, borotvapengék, szilva- és barackmagok, halpikkelyek 

és krumplihéjak. Ahogy ezekkel az anyagokkal dolgozott, 

az bizonyos szempontból a Restany körüli csoportosulás 

korabeli ténykedésére emlékeztet: Restany 1960-ban láto-

gatta meg Prágát, nem hivatalos találkozása a cseh művé-

szekkel kezdőlökést adott a színtér hirtelen átalakulásá-

nak.7 Kolářová mégis más módon kezeli a hulladékot. Távol 

állnak tőle Niki de Saint Phalle nagy gesztusai vagy Jean 

Tinguely zajos szerkezetei. A különböző anyagokkal kísér-

letező, 1961-et követően létrehozott munkák leginkább  

4

5 A Kereszteződés csoport 1963-ban jött létre, első kiállításukat 1964-ben, második (utazó) kiállításukat Kereszteződés és vendégek: Új Szenzibilitás 

címen 1968-ban rendezték.

6 Karel Císař, The Alphabet of Things, in: Běla Kolářová, Raven Row, London 2013, p. 17–25.

7 Restany prágai látogatásáról bővebben: Lada Hubatová-Vacková, Pierre Restany a české umění v  letech 1960-1970: hledání alternativy nového 

realismu, in: Proměny dějin umění, Scriptorium 2007, pp. 235–237.



a fiatal Martial Raysse apró fétistárgyaihoz hasonlíthatóak.

Ezt a robbanásszerű, egyéves, kamera nélküli kísér-

letezést a rákövetkező három évben egy újabb innova-

tív fotogramsorozat váltotta fel. Běla Kolářová a „kereső 

nélküli” kísérleti fotográfiától a fényrajzolásig jutott. 

Duchamp rotoreliefre reagálva hozta létre 1962 és 1963 

között az A kör röntgenképe című, igen gazdag sorozatot. 

A sorozat darabjai egy körkörös mozgáson alapulnak, 

amely Duchamp forgó korongaihoz vezethető vissza; 

ugyanakkor Kolářová szabadon elmozduló tárgyakat is  

a nagyító alá helyezett, így ragadva meg azok röppályá-

ját a fényérzékeny papíron; mindez szabad ritmusú, kon-

ceptuális kompozíciókat eredményezett. A fotogram és  

a fotográfia kombinációjának nevezhető a Derealizált portrék 

című sorozat. A modellek a modern művészet, elsősorban 

a modern költészet klasszikusai: Baudelaire, Morgenstern, 

Beckett, Jarry, Weiner, Rimbaud vagy Proust. A róluk 

készült ikonikus fényképeket Kolářová egy absztrakt, geo-

metrikus, fénnyel rajzolt rendszerbe integrálta, ezzel utal-

ván az univerzumhoz való viszonyra: a makrokozmikus 

valóságra, amely, egyrészt, megtalálható mindannyiunk-

ban és amelyben, másrészt, mindannyian élünk. Kolářová 

a fotográfiával szemben határozta meg önmagát: előbbi 

„tökéletes arcokkal és tárgyakkal akar hatást elérni, ame-

lyeken nem fog az idő, amelyeken nem látszik az élet nyo-

ma, amelyeknek nem kell a végzetük miatt aggódniuk…”8

Mielőtt felhagyott a fotó médiumával való kísérlete-

zéssel, létrehozta beállított, efemer csendéletekből álló 

képeit. Híres Haj című sorozata volt az első, amelyet  

a fotóművészet e klasszikus műfajában alkotott, kifeje-

zetten női alakokhoz kötődő ógörög szövegekre (mint pl.  

a Szapphó, a Leszbosz, az Eurüdiké vagy az Egy oldal Ovi-

diustól című képek esetében) vagy épp Elisabeth Brow-

nins Portugál szonettjeire tett utalásokkal; ezeket követték  

a tojás- vagy dióhéjhoz, szilvamaghoz, porcelándara-

bokhoz és söröskupakokhoz hasonló banális tárgyak-

ból álló pillanatnyi elrendezések. Ezeket, ahogy a Haj 

sorozat némelyik darabját is, saját maga által létreho-

zott „mintakönyvekbe” rendezte, ezzel férje korabeli 

munkáit követve. Kétségtelen, hogy Jiří Kolář volt az, 

akitől a mintakönyv-assamblage-ok ötlete származott. 

Kolář az írott kommunikáció eszköztárát alkalmazta: az 

1950-es évek vége után készült betűképeit, verseit és 

minden egyéb munkáját vizuális költészetként kell értel-

mezni. Ha ezt nem ismerjük fel, sosem érthetjük meg 

Kolář képzőművészeti munkásságát. A fotóalapú min-

takönyvek közé kell sorolni a ma nagy elismertségnek 

örvendő Ábécé ciklus számos darabját is. Ez a sorozat 

egyértelmű jele annak, hogy Běla Kolářová is osztotta 

férje érdeklődését a nyelv és annak új szemantikája iránt.  

A művésznő az apró tárgyak és a betűk közötti hason-

lósággal foglalkozik: efemer mintakönyvekbe rendez-

ve készített róluk fényképeket. A betűk rajzolatára, az 

ábécére való hasonlóság a Haj sorozatban is megjelent 

már (Z, L), ahogy a kisméretű fémhulladékokról készült 

fotókon (A-tól Z-ig) és azokon az első assamblage-okon 

is, amelyekké 1964-re a pillanatnyi installációi fejlődtek. 

1964 és 1966 között mintakönyvek egy gazdag sorozatát 

hozta létre. A visszafogott, koncepciózusan tervezett, 

kisméretű tárgyakból (gyufákból, hajtűkből, gombokból, 

gemkapcsokból, borotvapengékből) álló geometrikus 

kompozíciókhoz Kolářová nemcsak női érzékenységét, 

személyes érintettségét, saját, a valósághoz fűződő érzel-

mi kötöttségét adta hozzá, de utalásokat tett a nehezen 

5

8 Běla Kolářová, One of the Ways (1968), in: Bela Kolarova. Photographies 1956–1964,  Éditions Revue K, Paris 1988, pp. 13–15.



kategorizálható dadaista művészre, Francis Picabiára is.9 

Intuíció, intellektus és érzelem – kísérlet, rendszer és inti-

mitás – harmonikus kombinációja: egyike a Běla Kolářová 

munkáiban rejlő ritka kvalitásoknak. Ez a munkásság egy-

re nagyobb jelentőségre tesz szert,10 hiszen a műalkotá-

sok létrejöttekor a világ semmit sem tudott a művészről, 

ahogy a cseh színtér sem volt felkészülve rá. Az 1970-es 

évek során a kozmetikai szerekkel való rajzolással gazdagí-

totta vizuális nyelvét, ezzel hozzájárulva a feminista diskur-

zus megszületéséhez, nem is csak a hazai művészeti életen 

belül, de nemzetközi szinten.

A dadaista és neodadaista mozgalmak határozottan 

osztották Jiří Kolář és Běla Kolářová érdeklődését a világ 

hétköznapi jelenségei iránt. Ugyanakkor, szemben pél-

dául Schwittersszel, Duchamp-mal vagy Restany köré-

vel, a Kolář házaspár a fragmetumok mögötti rendszer 

megtalálásának szándékával közelítette meg témáját. 

Művészetükben a rendszer a kollázsok és az assamb-

lage-ok elrendezésében jelent meg. A dadaistákkal és 

a neodadaistákkal ellentétben szigorú korlátot szabtak 

annak, hogy milyen elemeket használjanak a kollázsok és 

az assamblage-ok összeállítása során. Párhuzamosan az 

amerikai minimalisták radikális gesztusaival, szigorú sza-

bályok mentén hozták létre kompozícióikat, amelyek 

dinamizmusát az alapvető kompozíció (Kolářová), illet-

ve az alapvető motívum (Kolář) permutáiói jelentették.  

A káosz helyett a változatosságnak, a ritmusnak és az adott 

metaforikus jelentést hordozó elemek belső feszültségé-

nek a kifejezése foglalkoztatta őket. Ahogy Běla Kolářová 

a mindennapi részleteknek szentelte a figyelmét, úgy Jiří 

Kolář a közismert mintázatok szétbontásával és újrarende-

zésével jelentőséget nyerő részletekre koncentrált.

Jiří Kolářt az újraértelmezés kérdése és a vizuális 

tartalmak információs értéke érdekelte. Ezeket kutatta 

egyrészt az emberiség alapvető, általánosan elterjedt és 

osztott kulturális örökségében, másrészt a mindennapi 

és a populáris kultúrában. A D37-ben rendezett kiállí-

táson való részvétele után mint költő tevékenykedett  

a 42-es csoport tagjaként, nagyon hamar kivételes státuszt 

érdemelve ki a cseh írótársadalmon belül. Ugyanakkor  

a kollázs médiuma továbbra is nyilvánvaló hatással volt rá 

még az 1940-es, 1950-es években is, habár baráti köré-

ben ez irányú törekvései nem váltottak ki érdeklődést. Ma 

azonban éppen ezekre a végtelenül személyes kísérletekre 

koncentrálódik a figyelem, Kolářt azon úttörő művészek 

közé sorolva, akik a világ különböző pontjain dolgoznak  

a kultúra újraélesztésén, és új viszonyulási módokat kínálnak 

fel a háború utáni melankóliában elmerülő jelen számára:  

a humorba forduló túlzást, a paradoxont, az ütköztetést és 

a metaforát. Mindeközben Kolářt alapvetően abbéli vágya 

hajtotta, hogy kifejezésre tudja juttatni azt a végzetességet, 

amelyet kora civilizációjában látott. Korai munkáinak legér-

dekesebb hozadéka a collage trouvé és a confrontage.11 Előb-

bi egy paradox természetű, kezeletlen reprodukció, amely  

a valóság szédítő abszurditását szólítja meg. Ezzel szemben 

a confrontage száraz humorral vegyíti furcsaságokat, bana-

litást és paradoxonokat ismertető kora 20. századi társa-

dalmi folyóiratok érintetlen, gyakran bizarr, fekete-fehér 

6

9 Kolářová Picabia iránti érdeklődését igazolja: Francis Picabia. Portrait de l´auteur par lui même, Galeries Nationales du Grand Palais, 1976. 

10 Kísérlet, rendszer, intimitás volt Běla Kolářová nagy retrospektív kiállításának, amelyet az olomouci Museum of Artban rendeztek 2006-ban.

11 Marie Klimešová, Nové role populární kultury, in: Roky ve dnech: České umění 1945–1956, Arborvitae 2010, pp. 298–335.; Tomáš Pospiszyl, Koláže mezi 

generacemi. Jiří Kolář jako svědek modernosti a jeho současní pokračovatelé, in: Asociativní dějepis umění, tranzit.cz, 2014, pp. 14–59.



másolatait. A képek ütköztetése maradéktalanul kurrens 

jelentéstartalmat eredményez. 

A confrontage-okat a kora 1950-es években, 1951 

és 1952 között hozta létre, ezzel határozottan eltávo-

lodva a kollázsnak attól a hagyományos felfogásától, ami 

még  a dadaista és szürrealista mozgalmaktól származott.  

A reprodukciók és a fényképek puszta tényszerűsége és 

kezelési módja egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy Kolář 

újítását például Josefa Albers a Bauhausban létrehozott 

munkásságához hasonlíthassuk.

Mindezzel párhuzamosan Kolář különböző reproduk-

ciók, kiváltképp képzőművészeti alkotások reprodukciói-

nak a ragasztásával és tematikai rendszerezésével is foglal-

kozott. Az így létrejött sorozat egy olyan vizuális útmutató, 

amelyet inspirációs forrásul tudott használni; egy, a városi 

folklórt feldolgozó kiadványhoz tervezte felhasználni. 

Bizonyítéka ez annak, hogy már ekkor is biztos ismere-

tekkel rendelkezett kifejezetten a festészet történetével 

kapcsolatban is. Nem ő volt természetesen az egyetlen 

az értelmiségiek vagy épp a művészek között, akik tema-

tikus könyvekbe ragasztva gyűjtöttek újságkivágásokat. 

Mint a megszállottság, a tudásvágy és a közvetlen vizuális 

kommunikáció iránti fokozott érdeklődés kivetülése jelent 

meg ez a gyűjtési kedv a 20. század nyugati kultúrköré-

ben. Emil Filla már az 1920-as évektől kezdődően vezette 

archívumát,12 ezzel egy időben Aby Warburg Mnémosy-

né-atlaszán dolgozott (de 1929-ben bekövetkezett halála 

miatt sosem fejezte be).13 André Malraux a háború után, 

1947-ben hozakodott elő az A képzeletbeli múzeum provo-

katív gondolatával, felülírva vele az addig hatályos normá-

kat, reprodukciókra támaszkodva rendezve újra a vizua-

litás történetét.14 Emil Filla, Jiří Kolář vagy egy másik cseh 

művész, a szobrász Zbyněk Sekal archiváló tevékenységé-

hez hasonló Gerhard Richter Atlasz-projektje, amelyhez 

egységes méretű kartonpapírokat használ hordozóként. 

Az Atlasz-projekt, mint önálló műalkotás, értelmezhető  

a náci német múltat feldolgozó tanúvallomásként is.15 Ezek 

a művészek bár külön-külön kritériumok mentén rendsze-

rezték a maguk orbis pictusukat, mégis mindegyik archívum 

annak a meggyőződésnek az artikulációja, hogy a teljesség, 

a megvalósítani kívánt idea csakis részletek minél nagyobb 

sokaságának a szembesítésén, ütköztetésén keresztül ért-

hető el. Mindemellett arra is rámutatnak, hogy a sajtó, az 

újságok sokszorosítása egyre inkább nélkülözhetetlen-

né válik a világról való tájékozódáshoz. Kolář vagy Sekal 

számára ezek az archívumok olyan eszközt jelentettek, 

amelynek a segítségével szembe szállhattak a vákuummal, 

amely – egy rövid megszakítást leszámítva 1945 és 1947 

között – lényegében a világháború óta körülvette a cseh 

művészeket. A talált reprodukciókon keresztül megkonst-

ruálhatták saját nézetüket a művészetről és a világról.16

Kolář „ismeretleneknek, hirdetést feladóknak, véletlen-

szerűen kiválasztott, faliújságon talált címzetteknek küldte 

el munkáit”, illetve szándékosan el is hagyott darabokat, 

néhányat pedig megsemmisíttetett. Állítása szerint ezt 

nemcsak a kollázs műfaja iránti érdeklődésének kezdetén, 

7

12 T.Winter, V.Lahoda, L.Konečný, Z.Baladrán, J.Thýn, Archiv umělce. GASK (Galerie Středočeského kraje), 2010.

13 www.warburg.library.cornell.edu. 11.8.2014.

14 Walter Grasskamp, André Malraux und das imaginäre Museum. Die Weltkunst im Salon, 2014. 

15 Benjamin H. D. Buchloh, Gerhard Richter’s „Atlas”: The Anomic Archive, October Vol. 88 (Spring 1999), The MIT Press, pp. 117–145.

16 Marie Klimešová, Nové role populární kultury, in: Roky ve dnech: České umění 1945–1956, Arborvitae 2010, pp. 300–320.



de „később szinte szisztematikusan” is űzte (bár konkrét 

időintervallumokat nem határozott meg). Ezt a stratégiát 

„nem-állandó”, azaz határozatlan, múlékony, nem az örök-

kévalóságnak szánt költészetnek nevezte, amelyre jellem-

ző az efemer jelleg és a meghatározhatatlanság17 – erről 

az alapvető fontosságú önreflexióról mint tényről nem 

szabad Kolář későbbi képzőművészeti munkásságának  

a vizsgálata során sem megfeledkezni.

Kolář művészeti tevékenységének egyik legfőbb eré-

nye, hogy alapvetően nyitott műalkotásokból áll. Kezdeti, 

még nem teljesen kialakult, mégis innovatív és hatásos 

munkáit követően hamar elérte a tökéletesség egy meg-

lepő fokát. Formai pontossága idővel változást hozott 

vizuális alkotásai percepciójában, a szóbeli költészettől való 

elszakadást eredményezve. Ahogy arra Jindřich Chalupe-

cký rámutatott, az alkotói megszállottságból létrehozott 

kollázsai képesek „a játszmát játékká, a munkát dekorá-

cióvá”18 alakítani. Azonban aligha nevezhetők egyszerűen 

kellemesnek azok a képek, amelyeket az 1960-as évekre 

elért tökéletesség eredményezett. Levetkőzték a kezdeti 

nyersességüket és spontaneitásukat, és olyan megtévesz-

tő perfekcionizmust öltöttek magukra, mint amilyen Philip 

Glass zseniális zenei kompozícióira jellemző, amelynek egy 

a Kolářéhoz  hasonló, a ritmus és a zenei láncolatok iránti 

megszállottság az eredője. Kolář – csakúgy, mint Glass –  

a világ, a művészet iránti érdeklődésének akart hangot 

adni, múlni nem akaró rajongását, az emberi lét humoros 

és tragikus természetét akarta kifejezésre juttatni a kultu-

rális emlékezet darabjaiból alkotott freskóin. Kollázsaihoz  

a művészet meghatározó alkotásait és szövegeit használ-

ta fel mint alapanyagot, lebontotta azokat részeikre, és 

arra ösztökélte a nézőt, hogy ő illessze össze a fragmen-

tumokat, hogy a részleteknek szentelje a figyelmét, hogy 

keressen új összefüggéseket, alkosson új rendszert, amely 

tükrözi az új korszak békétlenségét.

A formai rugalmasság melletti elköteleződés sok-

kal inkább a szavakkal való alkotásra jellemző, mintsem 

a vizuális művészetre. Fontos ezért rekonstruálni és  

a rendkívül szerteágazó életmű részének tekinteni költői 

munkásságát is, és nem megfeledkezni arról, hogy Kolářt 

alapvetően „olvasni” kell, mégpedig ciklusok szerint. Ez  

a tendencia egyre erősebben van jelen a későbbi, 1970 és 

1990 között született munkákban. Arra érezhetett készte-

tést, hogy újrarendezze és újramondja az emberi kultúra 

teljes történetét. A világ sokféleségét újabb és újabb inno-

vatív módokon igyekezett megragadni kollázsaival. Formai 

megoldásait – chiasmage, rollázs és froissage, hogy csak az 

alapvetőeken említsük – ő maga nevezte el, ezek a művész 

magyarázó megjegyzéseivel együtt érvényesülnek a legin-

kább. A Módszerek szótára, amelyet először emigrációja 

alatt adott ki, nem az új alkotói módok keresésével foglal-

kozott, hanem arra mutatott rá, hogy a világ is egy kollázs: 

paradox mivoltából, erejéből, egyszerre tragikus és humo-

ros aspektusából áll össze egy egyedi orbis pictus. Éveken 

át dolgozott a szótáron, amely egy kiterjesztett, soha be 

nem fejezett költői tér.
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18 Jindřich Chalupecký, Příběh Jiřího Koláře (Story of Jiří Kolář, 1972), in: Jiří Kolář, Odeon, Praha 1993, p. 39.



Jiří Kolář (1914-2002) and his wife, Běla Kolářová (1923-

2010), rank as internationally acclaimed post-war Czech 

artists. The date of birth classifies Kolář as an artist whose 

creative career started before WWII while his wife Běla 

only started her own creative work in late 1950’s. Their 

lives intertwined shortly after the war though, and it is 

remarkable to see what shared values they admired and 

what ways they employed in their work to clearly demon-

strate their endorsement of experiment. 

Jiří Kolář started with surrealist poetic texts in the 

early 1930’s. He went through a number of profession 

changes in his life. Kladno, a working town near Prague, 

where he lived, a�ected him with its raw quality just like  

a number of other artists throughout the 20th century. The 

power of the first-hand experience of “black Kladno”, the 

town of coal mines and blast furnaces as well as the grow-

ing political tension in Europe a�ected Kolář’s own literary 

work. With increasing clarity, the reality formed his imag-

ination where the surreal combined with the harrowing 

reality. The rough environment of Kladno also intensified 

his social conscience into the unconventional form which 

also materialised in his poetry. In 1937, he and his friends 

– young members of the 2nd Czech surrealist generation – 

exhibited in the foyer of the avant-garde Prague theatre, 

D 37, twelve basically surrealist collages which have mostly 

disappeared. The theatre was headed by a leading Czech 

avant-garde personality – the director and playwright, Emil 

František Burian; the exhibition was prepared by Karel 

Teige, the principal theoretician of the Surrealist Group in 

ČSR, a leading Czech intellectual, artist and typographer. 

The young artists presented to the public for the first time 

then did not belong in the Surrealist Group; afterwards, 

their spokesperson was not Teige but young theoreticians, 

Jindřich Chalupecký and Jiří Kotalík, who founded Group 

42 with a few painters, sculptors and photographers in 

1942. Chalupecký’s program deviated from surrealism in 

many regards already. In 1940, when he published his essay 

The World We Live In in Burian’s Program D 40, he empha-

sised the poetry of the city, the “vertiginous” experience 

of the periphery, the sharp clashes between the most ba-

nal reality and mystery – mythology of the everyday life. 

The text ends with a suggestive call: “Art discovers reality, 

creates reality, uncovers reality, the world we live in, and 

us, the living. Because not only the theme but also the pur-

pose and intention of art is nothing but the everyday, terri-

fying and glorious drama of man and reality; the drama of 

a mystery facing a miracle. If art is incapable of that, it will 

become redundant.”1

It is no accident that the first solo exhibition of Jiří 

Kolář’s visual art work, which took place in Prague in the 

Mánes Visual Art Club in 1962 and which Kolář called De-

patesie, was a concern even for his closest friends. Just like 

Eduardo Paolozzi projected his provoking, innovative col-

lages from the Bunk series in the Institute of Contempo-

rary Art in London in 1952,2 Kolář’s miniature exhibition 

was accompanied by the project of many other collages 

Jiří Kolář and Běla Kolářová’s Permeable Universes                                                   MARIE KLIMEŠOVÁ

1 Jindřich Chalupecký, Svět, v kterém žijeme (The World We Live In, 1940), in: Jindřich Chalupecký, Cestou necestou, H&H, Jinočany 1999, p. 24-29.

2 ohn Paul Stonard, The „Bunk“ collages of Eduardo Paolozzi, The Burlington Magazine CL, April 2008, p. 241. https://johnpaulstonard.files.wordpress.

com/2012/12/paolozzi_bunk.pdf.



from 1958-1962 and the participation of broad uno�cial 

audiences. These aroused powerful emotions: friends re-

gretted his turn away from literature and failed to under-

stand his visual experiments.3 At the time, Kolář the Poet 

had had distinctive pieces of art to his name, albeit some 

were only known from manuscripts since the artist’s open 

view of his time did not pass through the censorship and 

could not be published (Prométheus’ Liver, 1950) or they 

had been scattered (Years in Days, 1946-1947). Also Běla 

Kolářová’s solo exhibition in the Na Karlově náměstí Gal-

lery in 1966 failed to attract broader interest; with respect 

to the political situation following the Warsaw Pack armies’ 

invasion in Czechoslovakia in August 1968, it was her last 

domestic solo presentation for a long time. 

Kolář searched for a shape to express the disinte-

gration of traditional values in his experiments with text 

breakdown, typograms and the collage medium. In the 

post-war world of late 1950’s, he no longer trusted co-

hesive text, comprehensible language. He destroyed clas-

sic verbal and visual art although he did not abandon it: 

it formed the cornerstone of his new morphology. He 

looked elsewhere, not in the Czech art scene, for support 

for his methods. Although his beginnings were associat-

ed with surrealism, he, in contrast to the surviving strong 

surrealist tradition in Czech art of the 1950’s and 1960’s, 

his first series of typograms were linked to the language 

games of the Dada circles of poets like Tristan Tzara or 

Kurt Schwitters, Guillaume Apollinaire’s caligrams, and 

his collages connected to the path of artists like Marcel 

Duchamp or, again, Kurt Schwitters. Most of all he looked 

towards Marinetti’s liberated words and Khlebnikov’s 

“transrational language” (zaum) – his collages paid homage 

to these artists, experimenting with language. The Czech 

post-war culture form-defining moments also included 

translations of nonsense poetry by Christian Morgenstern 

which even Jiří Kolář participated in. In the short period 

of the break of the 1950’s, he produced a great quantity 

of visual art methods related to collage or – in a broad-

er sense – to reproduction, reinterpretation of the visual 

history of European culture. An important theoretician 

and Kolář’s friend, Jiří Padrta, rightfully claimed that each 

of his findings and discoveries would have nearly su�ced 

for life-long exploration and production.4 In his work, he 

repeatedly turned to Baudelaire who was admired by his 

wife Běla just as well. 

The Dada roots radicalised also Běla Kolářová’s work 

from early 1960’s; her photographic pieces connected to 

Marcel Duchamp, Francis Picabio or Man Ray. Identically  

to Dadaists, Kolář no longer trusted the power of the word 

in confrontation with his life experience; Běla Kolářová did 

not believe in the possibility of expressing her sensation 

of life through classic photography. Her photographic se-

ries from 1962–1963 in which she manipulates light in the 

darkroom are close not only to the Dada and surrealist 

circles but also to the interwar avant-garde stimuli. Besides 

references to Duchamp’s rotoreliefs which can be recog-

nised in the Roentgenogram of Circle series, it is particularly 

Bauhaus – specifically Laszlo Moholy-Nagy or the Czech 

photographer, Jaromír Funke or Eugen Wiškovsky – that 

must be mentioned in relation to her photographs. Even 

the post-war light and movement experiments of her con-

temporaries – French Neo-Dadaists Jean Villeglé and Ray-
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3 Josef Hiršal, Bohumila Grögerová,  Let let 2 (Flying Years 2), Mladá fronta, Praha 1994, p. 35.

4 Jiří Padrta, Básník nového vědomí (Poet of a New Consciousness, 1975), in: Jiří Kolář, Odeon, Praha 1993, p. 80.



mond Hains, members of Restany’s Nouveaux Réalistes, 

or the abstract photograms by William Klein published on 

the covers of Domus from November 1952, again based 

on the findings of Moholy-Nagy and his Vision in Motion, are 

close to her own art. The constructivist while poetically 

strong tradition acts as the foundation of another circle 

of experimenting Czech artists in the 1960’s whose art, 

due to the nature of their work with movement and light, 

or with the principles of mathematical structures, touched 

the division line between scientific and artistic experiment 

even in early 1960’s. Some of them were members of the 

Crossroads Group founded by Jiří Kolář together with Jiří 

Padrta (Zdeněk Sýkora or Vladimír Mirvald, sculptor Karel 

Malich) which boosted some Czech artists’ tendency to-

wards neo-constructivism.5 

Běla Kolářová’s photographic experiments were cre-

ated at a fast pace in early 1960’s. Still in late 1950’s, her 

connection to the Group 42 circle brought her to a series 

of civilian pohotographs of the delicate Childplay series.6 

Her restrained view of the individuality of a child at play 

watched from a distance in the periphery of Prague trans-

formed in 1961 into a detailed view of the “world we live 

in”, which was the title of the aforementioned manifest 

text by Chalupecky. In a text written in 1968, Běla Kolářová 

writes about discovering tiny objects tied to our everyday 

reality. The unquestionability of their mundane presence 

in our world has robbed them of photographers’ atten-

tion. The physical intensity of such tiny fragments of reality 

brought Kolářová in 1961 to working with no camera; the 

first and unique result thereof being a quantity of material 

work under the umbrella term of artificial negative. The ar-

tificial negative was created from the most common small 

objects found in the house. She pressed them or applied 

to small plates of acrylic glass coated with para�n, and 

used the brittle plates – tiny matrixes or miniature relief 

assemblages – to copy to positives in the dark room. Al-

though they originally only served as negatives for a huge 

set of black-and-white photographs, they are exhibited in-

dividually nowadays as the miniature negatives on celluloid 

plates. The principal qualities thereof are understood as 

an original contribution to the theme of assemblage and 

print, methods associated with the artistic experiment of 

the 1960’s. In contrast to the fierce photographs dominat-

ed by black areas, the negative fascinate with their fragile 

transparency and superfine material and colour work. 

Creating them, Kolářová used what had not been  

a part of the art world until then – recycled stockings 

or threads, bristles from shaving brushes, plum or peach 

stones, fish scales or potato peels. In a way, her work 

with material resembles the contemporary realisations by 

Restany’s group – Restany visited Prague in 1960 and his 

uno�cial discussion with Czech artists was a springboard 

for quite dynamic transformations on the Czech visual art 

scene.7 However, Kolářová’s handling of waste is di�erent. 

She was far from the big gestures of Niki de Saint Phalle 

or the noisy mechanisms of Jean Tinguely. Her work with 

material from 1961 is probably closest to the small fetishist 

object work by the young Martial Raysse. 
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6 Karel Císař, The Alphabet of Things, in: Běla Kolářová, Raven Row, London 2013, p. 17-25.
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This one-year explosion of photographic experiment sans 

camera, although with a specific negative, was followed by 

Běla Kolářová’s other innovative series of photograms in the 

next three years. She extended experimental photography 

“without the viewfinder” to light drawing sets. In response 

to Duchamp’s rotoreliefs, she created a huge series of roent-

genograms of circle in 1962-63. The movement causing this 

work was based, on one hand, on circular revolutions and 

linked to Duchamp’s rotating disks while, on the other hand, 

the author also inserted rosters and freely shifted objects 

under the magnifier, capturing their trajectories on photo 

paper and creating conceptual compositions with unbound 

rhythm (1962-63). A combination of photogram and pho-

tograph gave rise to a series of de-realised portraits of great 

modern artists, primarily classic authors of modern poetry 

- Baudelaire, Morgenstern, Beckett, Jarry, Weiner, Rimbaud 

or Proust. Copies of iconic portrait photographs integrated 

in abstract geometric rosters and light drawing areas refer 

to a connection to the universe, the “macro-cosmic reality” 

which has been integrated in us and which we live (1964). 

Kolářová defined herself in contrast to photography which 

“intends to influence with faces, objects that are perfect, 

unblemished by wear, unmarked by life, not worrying about 

their ends at all…”.8 

Shortly before deciding to end her photographic exper-

iment series, she created photographs of arranged ephem-

eral “still lives”. Kolářová entered this classic area of photo-

graphic medium with her famous series, Hair, referring to 

the old Greek poetry, particulary poetry written by women 

(Sapfó, Lesbos, Eurydiké, A page from Ovid etc.) or Elisabeth 

Browning’s Portuguese Sonnets, and with photographs of 

temporary arrangements of such banal household objects 

like egg or nut shells, plum stones, chips of china or beer 

bottle tops. Some of the Hair photographs and all of the 

“household” sets were organised by Kolářová in construc-

tive “sample books” which met her husband’s parallel work. 

It was undoubtedly him who gave Běla Kolářová the incen-

tive to create her sample book assemblages. He organised 

them in the form of written communication – letters, po-

ems, and all of his work since the end of the 1950’s must be 

understood as visual poetry. If we fail to recognise that, we 

can never understand Kolář’s visual art. The photograph-

ic sample book period also covers the creation of several 

photographs, highly appreciated today, from the Alphabet 

cycle that shows that even Běla Kolářová shared her hus-

band’s fascination with language and its new semantics. The 

author pointed out the similarity between small objects 

and letters; she put them into ephemeral sample books – 

alphabets – and took photographs of them. The allusion to 

letters, or the alphabet, can be found even in Hair (Z, L), 

in the photographs of small metal waste (A to Z) or in the 

first material assemblages into which the temporary instal-

lations transformed as early as in 1964. In 1964-1966, she 

created a large set of sample books. Although these are 

quite restrained compositions designed conceptually as ge-

ometric sets of individual small objects (matches, hairpins, 

buttons, paper clips, razors), the author put in not only her 

female sensitivity, legible personal involvement, emotional 

tie to reality but also references to a hard-to-classify Dada 

artist, Francis Picabia.9 A balanced combination of intuition,  
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8 Běla Kolářová, One of the Ways (1968), in: Bela Kolarova. Photographies 1956-1964,  Éditions Revue K, Paris 1988, pp. 13-15.

9 The interest of Kolářová for this artist is confirmed by a large catalogue of Picabia´s retrospective: Francis Picabia. Portrait de l´auteur par lui même, 

Galeries Nationales du Grand Palais, 1976. 



intellect and emotion – experiment, order and intimacy – is  

a rare quality of Běla Kolářová’s work10 which has a greater 

impact today than at the time when the world knew nothing 

about the author, and when our local scene was not ready 

for such generosity. In the 1970’s, she expanded the range  

of her visual language by drawing with cosmetics, signifi-

cantly contributing to the formulation of the feminist dis-

course not only in the context of Czech art but interna-

tionally as well. 

The Dada and Neo-Dada movements were largely sim-

ilar to Jiří Kolář and Běla Kolářová’s interest in the most mat-

ter-of-fact phenomena in the world. In contrast to artists like 

Schwitters, Duchamp or the Restany’s Group, both Jiří Kolář 

and Běla Kolářová searched for order besides fragment in 

their visual approach. In their art, the order was manifested 

in the arrangement of collages and assemblages. In contrast 

to Dadaists and Neo-Dadaists, they moved towards strict 

limitation of components used to put the collages and assem-

blages together. In parallel to the radical work of American 

minimalists, they constructed their pieces in strictly regular 

arrangements, where the dynamism consists of a system of 

permutations of the basic arrangement (Kolářová) or the 

basic motif (Kolář). They were interested in expressing not 

chaos but variability, rhythm and intrinsic tension of a single 

component of a metaphorical value. Just like Běla Kolářová 

focused her attention on everyday details, Jiří Kolář also 

worked with detail which acquired significance when often 

well-known models were disintegrated and rearranged. 

Jiří Kolář was strongly attracted by reinterpretation and  

current information value of the visual quality. He searched 

for them both in the area of the fundamental, gener-

ally shared cultural heritage of the mankind, and in the 

field related to the everyday and popular culture. Follow-

ing his participation in the D 37 exhibition, he acted as  

a poet in Group 42 and secured an exceptional position 

amongst Czech literature authors very quickly. Still, col-

lage was obviously attractive to him even in the 1940’s 

and 1950’s although his friends paid no attention to that. 

It is these absolutely private experiments that are fol-

lowed with extraordinary interest nowadays. They place 

Kolář amongst the pioneers, artists who, dotted around 

the globe, rehabilitated the fallen culture and brought  

a new point of view for evaluation of the present time in 

the melancholic post-war world, which included humorous 

exaggeration, paradox, new confrontation and metaphor. 

However, Kolář’s essential concern was, right from the 

beginning, the need to express the fatal quality he saw in 

the contemporary civilisation. The most interesting parts 

of his early work involve the phenomena of collage trouvé 

and confrontage.11 The collage trouvé presenting an unhan-

dled reproduction the nature of which is paradoxical, refers 

to the vertiginous absurdity of reality. Contrastingly, con-

frontage puts together unmodified, often bizarre, black-

and-white reproductions of society journals from the early  

20th century which showed curiosities, banality and para-

doxes, the entire popular culture range, with sober humour.  
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10 Experiment, order, intimacy was the title of Běla Kolářová´s large retrospetive in Museum of Art in Olomouc, 2006.

11 Marie Klimešová, Nové role populární kultury (New roles of the popular culture), in: Roky ve dnech: České umění 1945 - 1956 (Years in Days: Czech Art 

1945-1957), Arborvitae 2010, pp. 298-335.; Tomáš Pospiszyl, Koláže mezi generacemi. Jiří Kolář jako svědek modernosti a jeho současní pokračovatelé 

(Collages between the generations. Jiří Kolář as a witness of the modernity and his actual continuators), in: Asociativní dějepis umění (Associative history 

of art), tranzit.cz, 2014, pp. 14-59.



The confrontation of the shots generates and acceler-

ates a meaning that is completely contemporary. The 

confrontages were created in early 1950’s (1951-52) and 

mean a strong move away from classic image collage 

as created within the Dada and surrealist circles. The 

matter-of-factness and the way of handling the repro-

duction, or photographs, puts Kolář’s approach close to 

for instance with work of Josefa Albers at the time of 

his involvement in Bauhaus.

At the same time, Kolář pasted various reproduc-

tions, particularly of works of art, sorted into themes. 

A huge set is a sort of a visual manual he could use, and 

used for inspiration, which he intended to use in a publi-

cation on urban folklore. It proves that he already had a 

good knowledge of the history of painting in particular. 

However, he was not the only intellectual, or artist, to 

collect and paste magazine cuttings with various themes 

in books. This activity appears in the 20th century 

Western culture as a reflection of obsession, need for 

knowledge as well as fascination by direct visual com-

munication. Since the 1920’s, Emil Filla had been putting 

together his archive12 at the same time when he worked 

on his Mnémosyné Atlas Aby Warburg (the work was 

interrupted by Warburg’s death in 1929).13 After the 

war, André Malraux came up with the provoking Musée 

imaginaire (1947),14 which revoked the existing stand-

ards and combined the entire human visual history in 

the reproductions. Gerhard Richter’s Atlas from early 

1960’s, subsequently pasted – similarly to the archives 

of Emil Filla, Jiří Kolář or another Czech artist, sculptor 

Zbyněk Sekal – on cardboard of uniform dimensions, 

is perceived as an independent work of art and as a 

committed testimony of a memory of Germany’s Nazi 

history.15 Each of the aforementioned artists sorted 

their orbis pictus by di�erent criteria; however, all of 

those archives express the conviction that the entirety, 

the idea pursued can only be reached by confronting 

an immense quantity of individual pieces. At the same 

time, they point out the incredible role of newspaper 

reproduction which becomes determining for learning 

about the world. For Kolar or Sekal, the generation of 

archives constitutes one of the Czech artists’ ways of 

fighting the vacuum they lived in, with the exception of 

the short intermezzo in 1945 to 1947, basically since the 

beginning of WWII. They put together their own ver-

sion of a view of the art and the world with reproduc-

tions they found.16

Kolář “sent his work to unknown addresses, to ad-

vertisements, to names he saw at random, copied from 

notice boards or lists” or intentionally left his works at 

various places, or designated them to be destroyed. 

He also states that he did this not only when his inter-

est in collage started up (without mentioning any spe-

cific time) but “later almost systematically”. He called 

12 T.Winter, V.Lahoda, L.Konečný, Z.Baladrán, J.Thýn, Archiv umělce (The Archive of the artist). GASK (Galerie Středočeského kraje), 2010.

13 www.warburg.library.cornell.edu. 11.8.2014.

14 Walter Grasskamp, André Malraux und das imaginäre Museum. Die Weltkunst im Salon, 2014. 

15 Benjamin H. D. Buchloh, Gerhard Richter’s “Atlas”: The Anomic Archive, October Vol. 88 (Spring 1999), The MIT Press, pp. 117-145.

16 Marie Klimešová, Nové role populární kultury (New roles of the popular culture), in: Roky ve dnech: České umění 1945 - 1956 (Years in Days: Czech 

Art 1945-1957), Arborvitae 2010, pp. 300-320.
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this strategy destatic – i.e. infirm, perishable – poetry, 

ephemeral, elusive poetry not intended to keep.17 The 

fact he termed his collages as elusive poetry is of fun-

damental significance, and should not be ignored when 

Kolář’s later visual artefacts are evaluated. 

One of the charms of Kolář’s visual work is the fact 

that it is principally open. From the initial, not quite per-

fect but innovative and intense works, he soon reached 

surprising perfection. Their formal precision could lat-

er result in a transformation of the perception of his 

visual pieces, in their disconnection from the word, or 

poetry. As pointed out by Jindřich Chalupecký, the col-

lages created due to the obsession with creation, could 

transform “a game into a play, a work into a pleasant 

bibelot“.18 The perfection of Kolář’s production he 

reached in the first half of the 1960’s cannot be de-

graded to pleasant images though. Although they had 

lost the initial raw quality and spontaneity, they meta-

morphosed into almost delusive perfectionism which is 

reminiscent of Phil Glass’s brilliant music compositions 

based on a similar obsession with rhythm and permuta-

tion. Identically to Glass, Kolář expresses his fascination 

with the world, its art, mysterious streams of knowl-

edge, his permanent enchantment, and tension of the 

funny and tragic nature of the human predicament in 

his cultural memory frescos.  Crucial visual art pieces 

as well as printed text were used in the collages as ma-

terial, broken down to fragments, inviting the viewer to 

search for a new whole, to read closely with emphasis 

on detail, to find new connections, to create a synco-

pated order reflecting the lack of peace of the new era.

The fascination with changeability of the visual 

form is much closer to working with words than to 

visual work as such. Therefore, it is also important to 

reconstruct those parts that go together within the 

vast and dispersed body of work – it is important that 

Kolář is “read”, and read in cycles at that. This tenden-

cy is more and more manifest in the later stages of his 

work – from 1970’s to 1990’s. He seems to have felt 

a need to retell, rearrange the entire human culture 

history. His fascination by the world led him time and 

again to generate its multi-faceted nature in naming new 

branches of collage methods he authored. Besides the 

basic ones – chiasmage, rolage or froissage – he named 

more and more methods which, however, are most 

remarkable for the author’s notes accompanying the 

collage methods identified. The Dictionary of Methods 

first published in emigration basically did not deal with 

the search for new visual art methods; it pointed out 

the collage nature of the world, its paradoxical quality, 

power, tragic as well as funny aspect which, combined 

all together, create a specific orbis pictus. He dedicat-

ed years of work to the dictionary which is an extend-

ed poetic field and which was basically never finished. 

17 Jiří Kolář, Giancarlo Politi Editore, Milano 1986, p. 54

18 Jindřich Chalupecký, Příběh Jiřího Koláře (Story of Jiří Kolář, 1972), in: Jiří Kolář, Odeon, Praha 1993, p. 39.
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JIŘÍ KOLÁŘ



Cím nélkül / Untitled, c1960

rollázs / rollage, 32.7x44.8 cm

1.



Cím nélkül / Untitled, c1962 

rollázs / rollage, 33.1x45 cm

2.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s-1970´s

rollázs / rollage, 59x84 cm

3.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s-1970´s 

rollázs / rollage, 59x83.8 cm

4.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s

rollázs / rollage, 44.9x32.5 cm

5.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s-1970´s 

rollázs / rollage, 45x33 cm

6.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s

papírgyűrés / crumplage, 44.9x32.8 cm

7.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s 

kollázs / collage, 44.9x32.9 cm

8.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s

rollázs / rollage, 45x33 cm

9.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s

rollázs / rollage, 45x33 cm

10.



Cím nélkül / Untitled, 1970´s

kollázs / collage, 44.8x32.8 cm

11.



Cím nélkül / Untitled, 1960´s

rollázs / rollage, 30.8 x23.2 cm

12.



Az emlékezet pillanatképe / Snapshot of the memory I, 1972

rollázs / rollage, 45x33 cm

13.



Az emlékezet pillanatképe / Snapshot of the memory II, 1972

rollázs / rollage, 45x33 cm

14.



Cím nélkül / Untitled, c1962-63

chiasmage, 44.8x32.9 cm

15.



N5, 1962-1963, 1962-63

chiasmage, 80x60 cm

16.



Pillangó / Butterfly A.K., 1969

rollázs / rollage, 59x83.9 cm

17.



Pillangó / Butterfly K-A, 1969

rollázs / rollage, 83.9x59.2 cm

18.



Braque I, 1960´s

rollázs / rollage, 45x33 cm

19.



Braque II, 1960´s

rollázs / rollage, 45x33 cm

20.



A csöndes író / Silent Writer, 1963

rollázs / rollage, 59.8x79.6 cm

21.



A táj teste / Flesh of the Landscape, 1963

rollázs / rollage, 79.7x59.8 cm

22.





BĚLA KOLÁŘOVÁ



Körök – kettős rollázs / Double Rollage of Circles, 1962

silver print, 16.7x20.8 cm

23.



Kör – rollázs / Rollage of a Circle, 1962

silver print, 14.7x16.7 cm

24.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962-63

silver print, 29.9x24.1 cm

25.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962-63

silver print, 24x26.4 cm

26.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962-63

silver print, 18.7x17 cm

27.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962-63

silver print, 38.9x29.9 cm

28.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962-63

silver print, 38.9x29.9 cm

29.



Cím nélkül / Untitled, 1968-72

silver print, 23.9x17.9 cm

30.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962

silver print, 29.9x23.8 cm

31.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1962

silver print, 30x24 cm

32.



A kör röntgenképe / Radiogram of a Circle, 1963

silver print, 25.5x24 cm

33.



Z, 1963

silver print, 28.3x24 cm

34.



Cím nélkül / Untitled, 1964

silver print, 29.8x24 cm

35.



L, Variáció / Variation L, 1964

silver print, 23.8x17.7 cm

36.



Cím nélkül / Untitled, 1964

silver print, 30x24 cm

37.



Cím nélkül / Untitled, 1964

silver print, 29x23.5 cm

38.



Cím nélkül / Untitled, 1964

silver print, 30.3x24 cm

39.



Cheveaux en signe, 1964

silver print, 37.4x30 cm

40.



Cím nélkül / Untitled, 1964

silver print, 39.7x29.7 cm

41.



Cím nélkül / Untitled, 1964

silver print, 38.2x29.8 cm

42.



Coquilles encrées I, 1963

silver print, 36.5x28.5 cm

43.



Coquilles encrées II, 1963

silver print, 39.7x30.1 cm

44.



1914. szeptember 24. Megszületik Protivínban, Dél-Bo-

hémiában. Családjával nem sokkal később Kladnóba, 

egy Prágához közeli iparvárosba költöznek.

1934 Verseket kezd írni és első kollázsain dolgozik.

1937 Kiállítja kollázsait a prágai D37 színház előterében,  

a Mozarteumban. 

1941 Megjelenik az első verseskötete Křestný list (Kereszt-

levél).

1942 Társalapítója a Skupina 42-nek (42-es Csoport).

1945 Prágába költözik. Az 1940-es évek során aktív iro-

dalmi munkásságot folytat: kiad több verseskötetet (Limb  

a jiné básně, Sedm kantát, Dny v  roce, Očitý svědek), il-

letve naplóbejegyzéseit Roky v dnech (Az év napjai)  

címen, amit elkoboznak. Ezzel párhuzamosan 1945-től 

kezdve kollázsokon is dolgozik. 1951 és 1952 között lét-

rehozza confrontage-okból álló nagy sorozatát. 

1949 Összeházasodik Běla Helclovával.

1950 Megírja kísérleti Prométheova játra (Prométheusz 

Mája) című szövegét, amely először szamizdatként 

1979-ben jelenik meg. A kéziratot megtalálják, politi-

kai tartalma miatt Kolář kilenc hónapot tölt börtönben. 

Az 1950-es évek során további versesköteteket fejez 

be (Vršovický Ezop, Mistr Sun o básnickém umění, Nový 

Epiktét), színházi darabokat ír (Chléb náš vezdejší a Mor 

v Athénách). A cseh kulturális színtér meghatározó figu-

rájává válik. 

1959 A kollázsokhoz fordul. 

1962 Depatesie című kiállításán első alkalommal mutatja 

be a prágai Mánes Galériában sokoldalú képzőművé-

szeti munkásságát. Szoros kapcsolatot ápol a cseh, az 

európai és a dél-amerikai kísérleti költészet alakjaival. 

1963 Társalapítója a Kereszteződés csoportnak. Kap-

csolatban van az amerikai Fluxus mozgalommal.

1968 Kiállítása nyí lik Prágában, a nürnbergi  Institut für 

moderne Kunstban, a kasseli Documenta 4-en.

1970 Részt vesz Japánban az oszakai Expo 70-en, ahol  

a cseh pavilonban értelmiségiek az ország 1968-as lero-

hanásával kapcsolatos üzenete jelenik meg.

1971–74 Helyrejön egy súlyos stroke-ot követően. Átve-

szi a Herder-díjat a Bécsben, kiállítása nyílik Milánóban  

a Galerie Schwarzban.   

1975 Egyéni kiállítása nyí lik a Salomon R. Guggenheim 

Museumban, New Yorkban.

1977 Aláírja a Charta 77 kiáltványt, a cseh értelmiség 

az ország politikai helyzetével szembeni állásfoglalását.

1978 Második kiállítása a Salomon R. Guggenheim 

Museumban, New York.

1979 Elhagyja Prágát, egyéves műteremprogramot tölt 

a DAAD-nál Nyugat-Berlinben. 

1980 Parizsba költözik. 

1981 Első egyéni kiállítása a Galerii Maeght-ben. Létre-

hozza az emigrációban élő cseh művészekre koncentráló 

Revue K-t. 

1982 Távollétében ítélet születik egyéves börtönbünte-

téséről és személyes tárgyai lefoglalásáról.

1984 Francia állampolgárságot kap 

1985 Harmadik kiállítása a Salomon R. Guggenheim 

Museumban New Yorkban.

1986 Giancarlo Politi, a Flash Art magazin szerkesztője 

négy nyelven kiadja az A módszerek szótárát. Az 1980-

as évek során megannyi egyéni kiállítása nyí lik meg 

Nyugat-Európában (Párizs, London, Milánó, Koppen-

hága, Madrid, Brüsszel, Torino, Cambridge, velencei 

biennálé stb.).

Jiří Kolář



1989. november 17. Bársonyos forradalom Csehszlovákiában.

1990 Kiállít Koppenhágában, Brüsszelben, Torinóban, 

Cambridge-ben, és a londoni ICA-ban. Csehszlovákiát 

képviseli a velencei biennálén. Václah Havellel és Theodor 

Pištěkkel létrehozzák a fiatalok támogatására a jelentős 

Chalupecký-díjat.

1992 Václav Havel visszaadja csehszlovák állampolgárságát. 

Vladimír Karfík elkezdi irodalmi munkásságának összegyűj-

tését (az utolsó, a tizenegyedik kötet 2002-ben jelent meg).

1993–1995 Kiállít a prágai National Galleryben, a Reina Sofía 

Museumban Madridban. A prágai Czech Museum of Visual 

Art (ČMVU) első alkalommal állítja ki a Meda és Jan Mladek 

gyűjteményben található kollázsait.

1994 Focal Points of Revival: Czech Art 1956–1963, City Gal-

lery, Prága.

1999 Második stroke-ját követően visszatér Prágába. Retros-

pektív kiállítása nyílik a National Galleryben, Prágában. 

2000–2001 Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, ván-

dorkiállítás (ICA), National Galler, Prága; Centro Recoleta, 

Buenos Aires; Museu de Arte Brasileira – Fundaçao Arman-

do Alvarez Penteado, São Paulo; Paço Imperial, Rio de Janeiro.

2002 Egyéni kiállítás L’oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář 

címen, Musée des Beaux-Arts, Dijon, a franciaországi cseh 

kulturális év részeként. 

2002. augusztus 11-én meghal Prágában.  

2006 A jelentős fiatal cseh művész emléktáblát tervez pro-

tivíni szülőházára.  

2010 Years in days: Czech art 1945–1957, City Gallery, Prága.

2013. november Jiří Kolář: Collagen, Kunstforum Ostdeut-

sche Galerie Regensburg, születésének századik évfordu-

lója alkalmából.

2014 Újonnan talált korai munkáit állítják ki Danse in the 

ruins. Findings by Jiří Kolář címen, Galerie Smečky, Prága.

2016 Két 1937-ből származó kollázsátá llítják ki a Beauty Will 

be Convulsive: 2016 Surrealism in Czechoslovakia 1933–1939 

című kiállításon, Aleš South Bohemian Gallery, Hluboka.

Művei közgyűjteményekben (válogatás):

National Gallery in Prague

Moravian Gallery in Brno

Aleš South Bohemian Gallery at Hluboká Castle 

Museum of Art in Olomouc

GASK Kutná Hora

Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

City Gallery in Prague and other public collection in Czech 

Republic

Galerie Lelong, Paris

Salomon R. Guggenheim Museum, New York

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington

Musée National d´Art moderne, Centre Pompidou, Paris

Musée des beaux-arts Dijon

FRAC Rhône-Alpes

Neues Museum - Staatliches Museum für Kunst und De-

sign in Nürnberg

Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren

Kunstforum Ostdeutsche galerie, Regensburg

Museum of Art, Łódž

The Sackner Archive of Visual and Concrete Poetry

Versei és irodalmi munkái (válogatás):

1941 Křestný list (Baptismal Certif icate), edice První 

knížky (First Books Editions), Václav Petr Praha, 1941

1941–44 Ódy a variace (Odes and Variations), družst-

vo Dí lo Praha, 1946

Limb a jiné básně (Limb and others poems, 1944–1945), B. 

Stýblo Praha, 1945.
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Sedm kantát (Seven Cantatas), Dílo, Praha, 1945.

Dny v roce (Days in years, 1946), Fr. Borový Praha, 1948.

Roky v dnech (Years in days, 1946, Fr. Borový, 1949, confiscated), 

at first puiblieshed 1970. 

Očitý svědek, (Eyewitness, diary from 1949), Severočeské nak-

ladatelství Liberec, 1969 (confiscated), at first published in sa-

mizdat edition Petlice, 1975.

Prométheova játra (Prometheus Liver, 1950), Čs. spisovatel, Praha 

1970 (confiscated), at first published in samizdat edition  Expe-

dice, 1979, Sixty eight Publishers, Toronto, 1985.

Marsyas, Z pozůstalosti pana A, Vršovický Ezop, Česká suita (Mar-

syas, From Mr. A. Inheritance, Esop from Vršovice quarter, Czech 

Suita, 1954–1957), Mladá fronta Praha, 1966, complete edition 

Odeon, Praha 1993.

Přestupný rok (Leap-year, 1955, diaries notes), Mladá fronta Pra-

ha, Dílo Jiřího Koláře sv. 6, Odeon, Praha 1996. 

1956–57 trilogie:

- Mistr Sun o básnickém umění (Mr. Sun about art of poetry), Čs. 

spisovatel Praha, 1957.

- Černá lyra (Black Lyre, partly 1966), full edition BB Art, Praha 

1997.

- Nový Epiktet (The New Epictetus), Mladá fronta, Praha 1968.

Náhodný svědek (Random Witness), Mladá fronta, Praha 1964.

Odpovědi (Imaginární interview) (Answers - Imaginary inter-

view, in honour of Jiří Padrta), památce Jiřího Padrty, samizdat 

edition Petlice, 1975, Index, Köln/R. 1984.

Jiří Kolář (Slovník metod) Giancarlo Politi Editore, Milan 1986. 

Dictionaire des methodes, Éditions Revue K., 1991, elar-

ged Czech edition Slovník metod, Gallery, Praha 1999. 

Psáno na pohlednice I. (Written on postcards I., 1983–1985), 

transcription of the correspondance with Běla Kolářová, Mla-

dá fronta, Praha, 1999. 

Psáno na pohlednice II. (Written od postcards II., 1985–1987), 

correspondence in the form of diaries, Paseka, Praha 2000.

Záznamy (Records, 1998-2002), Paseka, Praha 2002.

Zápisníky (Notebooks, 1968-2010), manuscript.  

Színházi darabjai:

Chléb náš vezdejší (Jáma – Komedie prázdná omylů) (Our Da-

ily Bread / Pit - Comedy empty of Mistakes), 1958–1961.

Mor v Athénách (Plague in Athens), 1958–1961.

Albumok (válogatás):

Gersaintův vývěsní štít, 1959-1961, Artia, Prága, 1966.

Návod k upotřebení, 1967, Dialog, Most, 1969.

10 Blätter aus Gersaints Aushängeschild, Bockowski, Kassel, 1969.

Básně ticha, Československý spisovatel, Prága, 1970. Nagyobb 

méretű, átdolgozott válozata: Poèmes du silence, Editions de la 

Di�érence, Párizs, 1988. Első cseh kiadása: 1994.

Snad nic, snad něco, Trigon, Prága, 2001.

Bild (Destatische und evidente Gedichte und Collagen, Über-

setzung und Nachwort K. B. Schäu�elen), Bibliothek Suhr-

kamp, Frankfurt/M 1971.

Hommage à Baudelaire (Partitur für ein Lautgedicht, 1963), Edi-

tion R Galerie Ricard, Nürnberg, 1972.

Litographien, Praxis Verlag, Osnabrück, 1989 (Bohumil Hrabal 

előszavával).

Kafkova Praha, Aleas, a.s., Česká spořitelna, Prága, 1994.

Siamiaca, La petite Pierre, Bruxelles, 1995.

Ornitologie moderního umění, Profis-Camina, Prága, 1997.

 

Válogatott irodalom:

Josef Hiršal, Bohumíra Grögerová, Let let, Torst, Prága, 2007.

Miroslav Lamač, Diether Marlow: Jiří Kolář, DuMont, 

Köln, 1968.
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Miroslav Lamač, Jiří Kolář, Obelisk, Prága, 1970.

Raoul-Jean Moulin, Jiří Kolář (Előszó: Louis Aragon), Bib-

liopus, Éditions Georges Fall, Párizs, 1973.

Angello Maria Ripellino, Jiří Kolář, Collages, Editions Ei-

naudi, Torino, 1976.

Michel Butor, Jindřich Chalupecký, Jiří Padrta, Jiří Kolář, 

Verlag für moderne Kunst, Zirndorf (együttműködő 

partnerek: Galerie Johanna Ricard és az Institut für mo-

derne Kunst Nürnberg), 1979.

Janus a Vladimír Burda, Jiří Kolář, Gruppo Editoriale 

Fabbri, Milánó, 1981.

Jindřich Chalupecký, Jiří Kolář, Revue K, Párizs, 1987.

Jindřich Chalupecký, Příběh Jiřího Koláře, in: Na hranicí-

ch umění, Prága, 1990.

Jindřich Chalupecký, Jiří Padrta, Miroslav Lamač, Roul-Je-

an Moulin, Jiří Kolář, Odeon, Prága, 1993.

Vladimír Karfík, Jiří Kolář, Český spisovatel, Prága, 1994.

Karel Srp a Lenka Bydžovská, Lingua angelica, in: Ohniska 

znovuzrození: České umění 1956-1963 (Lingua angelica), in: 

Marie Judlová (Klimešová) (ed.), Focal Points of Revival: 

Czech Art 1956-1963), City Gallery in Prague, Prága, 

1994.

Karel Srp, Návody Jiřího Koláře, in: Akce slovo pohyb pros-

tor / Action Word Movement Space, Vít Havránek (ed.), 

City Gallery in Prague, 1999.

Josef Hlaváček, Jan Rous, Vladimír Karfík, Jiří Machalický, 

Příběhy Jiřího Koláře, Gallery, Praha 1999.

Marie Bergmanová, Jiří Kolář sběratel: Jiří Kolář collector, 

Gallery, Praha 2001.

Marie Klimešová, Étonante liberté de Jiří Kolář, In: Ĺ oeil 

éphémère: Jiří Kolář, Musée des Beaux-Arts de Dijon, 

Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2002.

Astrid Winter, Metamorphosen des Wortes. Der Medi-

enwechsel im Sha�en Jiří Kolář, Goettingen 2006.

Marie Klimešová, Roky ve dnech, Arbor vitae, Prága, 2010.

Agnes Tietze, Jiří Machalický, Daniela Uher, Marek Ne-

kula, Jean Frémon, Gabriela Kašková, Jiří Kolář 1914–

2002. Collagen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Re-

gensburg, Wienand Verlag, Köln, 2013.

Tomáš Pospiszyl, Koláže mezi generacemi: Jiří Kolář jako 

svědek modernosti a jeho současní pokračovatelé, in: 

Asociativní dějepis umění, tranzit, Prága, 2014.

Marie Klimešová, Le centenaire de Jiří Kolář, in: Jiří Kolář, 

Galerie Le Minotaure, Párizs, 2014.

Marie Bergmanová, Marie Klimešová, Tanec v  ruinách: 

Nálezy Jiřího Koláře, Arborvitae, 2014.

Eva Krátká, Vizuální poezie / Pojmy, kategorie a typologie ve 

světovém kontextu, Host, Brno, 2016.
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1914 September 24 Born in Protivín, South Bohemia. 

His family moved soon to Kladno, an industrial city near 

Prague.

1934 Starts to write poetry, works on first collages. 

1937 Exhibits his collages in the foyer of D37 theatre in the 

Mozarteum building, Prague. 

1941 Publishes first poetry book: Křestný list (Baptismal 

Certificate).

1942 Co-founder of Skupina 42 (Group 42).

1945 Leaves for Prague. Throughout the 1940´s, intense 

literary activity: many collections of poems (Limb a jiné 

básně, Sedm kantát, Dny v roce, Očitý svědek) and diary en-

tries Roky v dnech (Days in a Year, confiscated). Simultane-

ously, from 1945, he is working on collages. Between 1951 

and 1952 he accomplishes a large series of confrontages. 

1949 Marries Běla Helclová.

1950 Writes the experimental text Prométheova játra (Pro-

metheus’s Liver, first samizdat edition in 1979). The manu-

script is found, Kolář spends 9 months in prison because of 

its political contents. During the 1950´s, other collections 

of poems (Vršovický Ezop, Mistr Sun o básnickém umění, 

Nový Epiktét) and theatre pieces (Chléb náš vezdejší a Mor 

v Athénách). Becomes one of the leading personalities of 

the Czech cultural milieu. 

1959 Turns to collages. 

1962 His exhibition Depatesie in Mánes Gallery, Prague 

shows Kolář́ s multilateral visual works for the first time. 

Kolář is in close touch with figures of Czech, European, and 

South American experimental poetry. 

1963 Co-founder of the Crossroad group. Is in touch with 

members of the American Fluxus movement.

1968 Exhibits in Prague, in the Institut für moderne Kunst 

at Nürnberg, and at Documenta 4 in Kassel.

1970 Participates in the realisation of the Czechoslovak pa-

vilion at Expo 70 in Ósaka, Japan, carrying a message from 

Czech intelectuals after the occupation of the country in 

1968.

1971–74 Recovers from a serious stroke. Herder prize 

at the Universität Wien, exhibition at Galerie Schwarz, 

Milano.   

1975 Solo exhibition at  Salomon R. Guggenheim Muse-

um, New York.

1977 Signs Charta 77, the manifest of Czech intellectuals 

against the political status of the country.

1978 Second exhibition at Salomon R. Guggenheim Muse-

um in New York.

1979 Leaves Prague, one-year residency at DAAD, West 

Berlin. 

1980 Moves to Paris. 

1981 First solo exhibition in Galerii Maeght. Founds Revue 

K, focused on Czech artists living in emigration. 

1982 Sentenced in absentia in Czechoslovakia for one year 

of prison and confiscation of property.

1984 Acquires French citizenship. 

1985 Third exhibition in Salomon R. Guggenheim Museum 

in New York.

1986 Giancarlo Politi, editor of Flash Art magazine, pub-

lishes Kolář́ s The Dictionary of Methods  for the first time, 

in four languages. During the 1980´s, many important solo 

exhibitions were organised in Western Europe (Paris, 

London, Milano, Copenhagen, Madrid, Bruxelles, Torino, 

Cambridge, Venice Biennial, etc.).

1989 November 17 Velvet Revolution in Czechoslovakia.

1990 Exhibits in Copenhagen, Bruxelles, Torino, Cam-

Jiří Kolář



bridge, and at the ICA in London. He represents Czecho-

slovakia at the Venice Biennial. Founds a prestigious prize 

for young artists, the Chalupecký prize, with Václav Havel 

and Theodor Pištěk.

1992 President Václav Havel returns his Czechoslovak 

citizenship. Vladimír Karfík starts to edit Kolář́ s literary 

works (the last, 11th volume is published in 2002).

1993–1995 Exhibitions at the National Gallery in Prague, 

Reina Sofía Museum in Madrid. The Czech Museum of Visual 

Art (ČMVU) in Prague exhibits a large range of Kolář́ s collag-

es from the Meda and Jan Mladek collection for the first time.

1994 Focal Points of Revival: Czech Art 1956–1963, City Gal-

lery in Prague, Municipal Library building.

1999 Finally back in Prague after his second stroke. Large 

retrospective exhibition in the National Gallery in Prague, 

Trade Fair Palace. 

2000–2001 Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, 

a travelling exhibition (ICA), National Gallery in Prague, 

Trade Fair Palace; Centro Recoleta, Buenos Aires; Museu 

de Arte Brasileira – Fundaçao Armando Alvarez Pentea-

do, São Paulo; Paço Imperial, Rio de Janeiro.

2002 Solo exhibition L’oeil éphémere: Oeuvres de Jiří Kolář, 

Musée des Beaux-Arts, Dijon, as a part of the Czechoslo-

vak Culture´s Year in France. 

2002 August 11 Dies in Prague.  

2006 Important young Czech artist Jiří Příhoda creates a 

commemorative plate for Kolář́ s birthplace in Protivín.  

2010 Years in days: Czech art 1945–1957, City Gallery in 

Prague, Municipal Library building. 

November 2013 Jiří Kolář: Collagen, Kunstforum Ostdeutsche 

Galerie Regensburg, on the occassion of Kolář´s centenary.

2014 Newly found early works exhibited in Danse in the ruins. 

Findings by Jiří Kolář exhibition, Galerie Smečky, Prague.

2016 Two collages from 1937 exhibited in Beauty Will be 

Convulsive: 2016 Surrealism in Czechoslovakia 1933–1939, 

Aleš South Bohemian Gallery at Hluboká Castle

Works in public collections (selection):

National Gallery in Prague

Moravian Gallery in Brno

Ale–South Bohemian Gallery at Hluboká Castle 

Museum of Art in Olomouc

GASK Kutná Hora

Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

City Gallery in Prague and other public collection in Czech 

Republic

Galerie Lelong, Paris

Salomon R. Guggenheim Museum, New York

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington

Musée National d´Art moderne, Centre Pompidou, Paris

Musée des beaux-arts Dijon

FRAC Rhône-Alpes

Neues Museum - Staatliches Museum für Kunst und De-

sign in Nürnberg

Leopold-Hoesch-Museum & Papiermuseum Düren

Kunstforum Ostdeutsche galerie, Regensburg

Museum of Art, Łódž

The Sackner Archive of Visual and Concrete Poetry

Poetry and literary work (selection):

1941 Křestný list (Baptismal Certificate), edice První knížky 

(First Books Editions), Václav Petr Praha, 1941

1941–44 Ódy a variace (Odes and Variations), družstvo 

Dílo Praha, 1946

Limb a jiné básně (Limb and others poems, 1944–1945), B. 

Stýblo Praha, 1945.
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Sedm kantát (Seven Cantatas), Dílo, Praha, 1945.

Dny v roce (Days in years, 1946), Fr. Borový Praha, 1948.

Roky v dnech (Years in days, 1946, Fr. Borový, 1949, confis-

cated), at first puiblieshed 1970. 

Očitý svědek, (Eyewitness, diary from 1949), Severočeské 

nakladatelství Liberec, 1969 (confiscated), at first published 

in samizdat edition Petlice, 1975.

Prométheova játra (Prometheus Liver, 1950), Čs. spisovatel, 

Praha 1970 (confiscated), at first published in samizdat edi-

tion  Expedice, 1979, Sixty eight Publishers, Toronto, 1985.

Marsyas, Z pozůstalosti pana A, Vršovický Ezop, Česká suita 

(Marsyas, From Mr. A. Inheritance, Esopfrom Vršovice quarter, 

Czech Suita), 1954–1957, Mladá fronta Praha, 1966, com-

plete edition Odeon, Praha 1993.

Přestupný rok (Leap-year, 1955, diaries notes), Mladá fronta 

Praha, Dílo Jiřího Koláře sv. 6, Odeon, Praha 1996. 

1956–57 trilogie:

- Mistr Sun o básnickém umění (Mr. Sun about art of poetry), 

Čs. spisovatel Praha, 1957.

- Černá lyra (Black Lyre,) partly 1966, full edition BB Art, 

Praha 1997.

- Nový Epiktet (The New Epictetus), Mladá fronta, Praha 1968.

Náhodný svědek (Random Witness), Mladá fronta, Praha 1964.

Odpovědi (Imaginární interview) (Answers - Imaginary inter-

view, in honour of Jiří Padrta), památce Jiřího Padrty, samizdat 

edition Petlice, 1975, Index, Köln/R. 1984.

Jiří Kolář (Slovník metod) Giancarlo Politi Editore, Milan 1986. 

Dictionaire des methodes, Éditions Revue K., 1991, el-

arged Czech edition Slovník metod, Gallery, Praha 1999. 

Psáno na pohlednice I. (Written on postcards I., 1983–1985), 

transcription of the correspondance with Běla Kolářová, 

Mladá fronta, Praha, 1999. 

Psáno na pohlednice II. (Written od postcards II., 1985–1987), 

correspondence in the form of diaries, Paseka, Praha 2000.

Záznamy (Records, 1998-2002), Paseka, Praha 2002.

Zápisníky (Notebooks, 1968-2010), manuscript.  

Theater pieces:

Chléb náš vezdejší (Jáma – Komedie prázdná omylů)(Our Daily 

Bread / Pit - Comedy empty of Mistakes), 1958–1961.

Mor v Athénách (Plague in Athens), 1958–1961.

Art Books (Selection):

Gersaintův vývěsní štít (Gersaint́ s Signboard - first part 

of Poems of Silence), 1959-1961, Artia, Praha 1966. 

Návod k upotřebení (Directions for Use, destatic poetry 1965, 

weekly-collages), 1967, Dialog, Most 1969.

10 Blätter aus Gersaints Aushängeschild (evident poetry, 

1959-1961), Bockowski, Kassel 1969.

Básně ticha (Poems of Silence, poems from 1959-1961), 

Československý spisovatel, Praha 1970 (confiscated). En-

larged and re-worked edition Poèmes du silence, Editions 

de la Di�érence, Paris 1988, first Czech edition česky 

Český spisovatel, Praha 1994.

Snad nic, snad něco (Perhaps nothing, perhaps something, 1962-

1963), non verbal poetry and interviews, Trigon, Praha 2001

Bild (Destatische und evidente Gedichte und Collagen, 

Übersetzung und Nachwort K. B. Schäu�elen), Bibliothek 

Suhrkamp, Frankfurt/M 1971.

Hommage à Baudelaire (Partitur für ein Lautgedicht, 

1963),Edition R Galerie Ricard, Nürnberg 1972.

Litographien, Praxis Verlag, Osnabrück 1989. (Introduction 

by Bohumil Hrabal, Literarische Collage, translation Su-

sanne Roth).

Kafkova Praha (Kafká s Prague), Aleas, a.s., Česká spořitel-

na, Praha 1994.
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Siamiaca, La petite Pierre, Bruxelles 1995.

Ornitologie moderního umění (Ornithology of Modern Art), 

Profis-Camina, Praha 1997.

 

Selected Literature:

Josef Hiršal, Bohumíra Grögerová, Let let(Flying Years, dia-

ries from 1952-1968), Torst, Praha 2007.

Miroslav Lamač, Diether Marlow: Jiří Kolář, DuMont, Köln 1968.

Miroslav Lamač, Jiří Kolář, Obelisk, Praha 1970 (confiscated).

Raoul-Jean Moulin, Jiří Kolář (Préface Louis Aragon), Biblio-

pus, Éditions Georges Fall, Paris 1973.

Angello Maria Ripellino, Jiří Kolář, Collages, Editions Einaudi, 

Torino 1976.

Michel Butor, Jindřich Chalupecký, Jiří Padrta, Jiří Kolář, 

Verlag für moderne Kunst, Zirndorf (in cooperation with 

Galerie Johanna Ricard and Institut für moderne Kunst 

Nürnberg), 1979.

Janus a Vladimír Burda, Jiří Kolář, Gruppo Editoriale Fabbri, 

Milano 1981.

Jindřich Chalupecký, Jiří Kolář, Revue K, Paris 1987.

Jindřich Chalupecký, Příběh Jiřího Koláře (Story of Jiří 

Kolář), in: Na hranicích umění (On the borders of Art), Praha 1990.

Jindřich Chalupecký, Jiří Padrta, Miroslav Lamač, Roul-Jean 

Moulin, Jiří Kolář, Odeon, Praha 1993.

Vladimír Karfík, Jiří Kolář, Český spisovatel, Praha 1994.

Karel Srp a Lenka Bydžovská, Lingua angelica, in: Ohnis-

ka znovuzrození: České umění 1956-1963 (Lingua angelica, 

in: Marie Judlová (Klimešová) (ed.), Focal Points of Revival: 

Czech Art 1956-1963), City Gallery in Prague, Praha 1994

Karel Srp, Návody Jiřího Koláře (Instructions by Jiří Kolář), 

in: Akce slovo pohyb prostor / Action Word Movement Space, 

Vít Havránek (ed.), City Gallery in Prague, 1999

Josef Hlaváček, Jan Rous, Vladimír Karfík, Jiří Machalický, 

Příběhy Jiřího Koláře (Stories of Jiří Kolář), Gallery, Praha 1999.

Marie Bergmanová, Jiří Kolář sběratel: Jiří Kolář collector, Gal-

lery, Praha 2001.

Marie Klimešová, Étonante liberté de Jiří Kolář, In: Ĺ oeil 

éphémère:Jiří Kolář, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Édi-

tions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2002

Astrid Winter, Metamorphosen des Wortes. Der Medien-

wechsel im Sha�en Jiří Kolář, Goettingen 2006.

Marie Klimešová, Roky ve dnech(Years in Days), Arbor vitae, 

Praha 2010

Agnes Tietze, Jiří Machalický, Daniela Uher, Marek Nekula, 

Jean Frémon, Gabriela Kašková, Jiří Kolář 1914-2002. Colla-

gen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Wien-

and Verlag, Köln 2013

Tomáš Pospiszyl, Koláže mezi generacemi: Jiří Kolář jako 

svědek modernosti a jeho současní pokračovatelé (Col-

lages between the generations. Jiří Kolář as a witness of 

the modernity and his actual continuators), in: Asociativní 

dějepis umění (Associative history of art), tranzit, Praha 2014.

Marie Klimešová, Le centenaire de Jiří Kolář, in: Jiří Kolář, 

Galerie Le Minotaure, Paris 2014

Marie Bergmanová, Marie Klimešová, Tanec v  ruinách: 

Nálezy Jiřího Koláře (Dancing in ruins: Findings by Jiří Kolář), 

Arborvitae 2014.

Eva Krátká, Vizuální poezie / Pojmy, kategorie a typologie 

ve světovém kontextu, Host, Brno 2016.
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1923. március 24. Megszületik Terezínben (akkor Teresi-

enstadt).

1934 Apja meghal.

1935 Tuberkulózis.

1938 A kereskedelmi magániskolában tanul.

1941 A Mladé proudy, később Dílo nevű könyvkiadónál 

kezd dolgozni.

1943 A kiadót bezárják a náci hatóságok. A Bata gyárban 

kezd dolgozni Zlínben.

1944 Zlínben megismeri Jiří Kolářt.

1945 Visszatér Prágába, elkezd a Dílónál dolgozni.

1949 Feleségül megy Jiří Kolářhoz.

1952 Jiří Kolář kilenc hónapos börtönbüntetést kap a Promét-

heusz mája című verseskötete kézirata miatt.

1953 Elkezdi használni a sötétkamrát a munkahelyén.

1956 Újabb tuberkulózis. Otthagyja a Dílót és fényképe-

zéssel kezd foglalkozni (Gyermekjátékok).

1960–1964 Fotográfiai kísérletezések. 

1964 Elkezd assamblage-okat létrehozni. 

1964 Kiállít a Kereszteződés csoporttal, amelynek férje 

a vezéralakja. További tagok: Karel Malich, Zdeněk Sýkora, 

Pavla Mautnerová, Richard Fremund és a művészettör-

ténész Jiří Padrta.

1966 Első egyéni kiállítása, Galerie na Karlově náměstí, 

Prága. 

1977 Jiří Kolář aláírja Charta 77 kiáltványt.

1979 Jiří Kolářral elhagyják Prágát – Kolář elnyeri a DAAD 

egyéves műteremprogramját Nyugat-Berlinben.

1980 Jiří Kolářral Párizsba költöznek.

1981 Jiří Kolář úgy dönt, nem tér vissza Prágába. Běla sze-

mélyes ügyeket érkezik intézni Prágába, de egészen 1985-

ig nem kapja meg az engedélyt, hogy elhagyja az országot.

1985 Visszatér Párizsba.

1990 Galerie J. & J. Donguy, Párizs.

1999 Jiří rossz egészségi állapota miatt visszatérnek 

Prágába.

2002 Jiří Kolář meghal.

2006 Retrospektív kiállítás az olomouci Museum of artban 

és a prágai National Galleryben.

2007 Nagy sikert él el Kasselban mint a documenta 12 leg-

idősebb élő kiállítója.

2010 április 12. Prágában meghal.

2010 Munkáit fiatal művészek alkotásaival közösen állítja  

ki a Raven Row Londonban (Unto This Last).

2013 Egyéni kiállítás, Raven Row, London.

2011 curated by_Marie Klimešová, Galerie Krobath, Vienna).

Live your questions now exhibition, Glasgow School of Art.

2013–2014 Burn These Eyes Captain, and Throw Them in the 

Sea!!, Galerie Rodeo, Isztambul.

2014 artevida corpo [body], Fundaçăo Casa Franca, Rio de 

Janeiro, Brazília.

Modest Muses, Tatra Museum Zakopane, Lengyelország.

2015–2016 Ludwig Goes Pop + The East Side Story, Ludwig 

Múzeum, Budapest.

2016 Double Take: Drawing and Photography, London Pho-

tographer´s Gallery.

Művei közgyűjteményekben:

MOMA, New York

Tate Modern, London

Musée National d´Art Moderne, Centre Pompidou, Paris

Musée d´Art moderne de la Ville de Paris

Fond National d´Art Contemporain, Paris

Běla Kolářová
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Běla Kolářová

1923 March 24 Born in Terezín (then Teresienstadt).

1934 Her father dies.

1935 Tuberculosis.

1938 Studies at the private business school.

1941 Starts working for the publishing house Mladé proudy, 

later renamed Dílo.

1943 The publishing house is closed by the Nazis. She 

starts working in the Bata factory in Zlín.

1944 Meets Jiří Kolář in Zlín for the first time.

1945 Returns to Prague, starts working for Dílo.

1949 Marries Jiří Kolář.

1952 Jiří Kolář is in prison for 9 months because of the 

manuscript of his collection of poems Prometheus’s Liver.

1953 Starts to use the darkroom at work.

1956 New attack of tuberculosis. Leaves Dílo and gets in-

volved with photography (Children’s Games).

1960–1964 Photographical experiments.

1964 Starts to create assemblages.

1964 Exhibition with the Crossroad group – her husband 

is the leading personality of the group. Other members: 

Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Pavla Mautnerová, Richard 

Fremund, art historian Jiří Padrta.

1966 First solo show at Galerie na Karlově náměstí, Prague.

1977 Jiří Kolář signs Charta 77.

1979 Leaves Prague with  Jiří Kolář – Kolář receives a one-

year residency from DAAD in West Berlin.

1980 Moves to Paris with Jiří Kolář.

1981 Jiří Kolář decides not to return to Prague. After visit-

ing Prague because of personal issues, she doesn´t receive 

the permission to leave the country until 1985.

1985 Goes back to Paris.

1990 Galerie J. & J. Donguy, Paris.

1999 Jiří and Běla return to Prague because of Jiří Kolář’s 

bad physical state.

2002 Jiří Kolář dies.

2006 Retrospective exhibition at the Museum of art in Ol-

omouc and in the National Gallery in Prague.

2007 Big succes as the oldest living participant at documen-

ta 12 in Kassel.

2010 April 12 Dies in Prague.

2010 Her work is exhibited along with works by young 

artists in Raven Row, London (Unto This Last)

2013 Solo exhibition in Raven Row in London.

2011 curated by_Marie Klimešová, Galerie Krobath, Vienna).

Live your questions now exhibition, Glasgow School of Art.

2013–2014 Burn These Eyes Captain, and Throw Them in the 

Sea!!, Galerie Rodeo, Istanbul.

2014 artevida corpo [body], Fundaçăo Casa Franca, Rio de 

Janeiro, Brasil.

Modest Muses, Tatra Museum Zakopane, Polsko.

2015–2016 Ludwig Goes Pop + The East Side Story, Ludwig 

Museum, Budapest.

2016 Double Take: Drawing and Photography, London Pho-

tographer´s Gallery.
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