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řekl, že to nejde, že jsou na to počítače ještě 
příliš slabé, ale později to udělal. Program jsem 
dostal k dispozici a používal jsem ho na počíta-
či Tectronic, který byl ještě takový velký. A byl 
k tomu plotter, jenže takový maličký na velikost 
A3. Psal fixou. 

Jak to prakticky fungovalo?
Do programu jsem zadával parametry, napří-
klad rozptyl, počet dělení, čtyři na čtvrtou 
nebo čtyři na sedmou, čtyři na desátou, ale to 
už se ty linky slévaly. Když jsem zadal 60 nebo 
70 procent rozptylu, kompozice byly z velkých 
a malých prvků. Bylo to založené na generáto-
ru náhodných čísel. Mohl jsem si vybírat. Nikdy 
se neopakovala ani jedna kompozice. To mě 
velmi udivovalo. Říkám informatikovi: „Filipe, 
nebude se to opakovat?“ A on: „Ne. Generátor 
náhodných čísel funguje tak, že se nikdy nic 
neopakuje a budeš mít tolik kompozic na výběr, 
že ti z toho půjde hlava kolem.“ Já jsem si ty 
kompozice prohlížel a vybíral z nich ty, které 
se mi líbily z estetického hlediska, a posílal 
je na plotter. Plotter je pak nakreslil. Nejlepší 
kresby zůstaly ve Francii v archivu, ale část 
jsem si mohl nechat pro sebe. To bylo takové 
moje první setkání s počítačovým uměním, jak 
se mu tehdy říkalo. To byl rok 1980.

Jak jste ve své práci pokračoval v Polsku?
Vrátil jsem se do Krakova, kde jsem byl domlu-
vený v Cyfronetu, ale brzy na to byl vyhlášeno 
stanné právo a moc v Polsku převzala armáda. 
Cyfronet zavřeli, všechno zavřeli, nemohl jsem 
nic dělat. Tak jsem začal podle těch kreseb 
z Francie malovat obrazy. A tak se stalo, že 
nezůstalo jen u kreseb, ale přenášel jsem je 
na plátno jako obrazy už tradiční metodou. 

Například série Deset verzí jednoho obrazu 
vychází z jedné kresby, ale prostřednictvím 
barvy se zcela proměňují. 

Takže barevné variace?
Ano. Barevné variace umožňují získat zcela 
odlišné obrazy. Stalo se to pro mě takovým 
velmi hlubokým zdrojem malířských aktivit. 
I grafických. Protože grafiky jsem podle tohoto 
principu dělal taky. 

Severská filozofie 
V jednom rozhovoru ve své knize připomíná-
te dvě osobnosti v souvislosti se skandináv-
skou filozofií. Jedním je Søren Kierkegaard 
a druhým Emanuel Swedenborg. Zajímalo by 
mě, jaký je vztah mezi jejich filozofií a vaším 
dílem? Jak lze rozumět této inspiraci? Nedo-
vedu si totiž představit řekněme Kierkegaar-
dovu filozofii transformovanou do vašich 
prací. Jak to tedy můžeme chápat?
Největší dojem na mě udělal Swedenborg. 
Začal jsem číst jeho knihy, koupil jsem je v Lon-
dýně. Náhodou jsem narazil na Swedenborg 
Society. Měli knihkupectví Swedenborg Socie-
ty Bookstore. Já jsem tam chodil, dlouho jsem 
se jen díval do výlohy, než jsem se rozhodl vejít 
dovnitř. Ale nakonec jsem vešel a začal si tro-
chu číst tam na místě. A hned jsem si i nějaké 
brožurky koupil. Později i větší knihy. Čte se to 
těžko. Nicméně – zkrátka mi to obrátilo celý 
svět vzhůru nohama. Pokud vím, vy se zabývá-
te teorií chaosu?

Ano. Deterministického chaosu.
A já naopak: zabývám se teorií řádu, ve svých 
pracích. Vlastně neteoretizuji, ale praktikuji. 

„Když jsem viděl výstavu přímo na místě v Olo-
mouci, jak ji krásně instaloval pan Ladislav 
Daněk, protože on navrhoval expozici, má na to 
oko, tak mě to až dojalo. Výstava je krásná,“ 
řekl při své návštěvě Olomouce Jan Pamuła.

Není to poprvé, co v Muzeu umění vysta-
vuje. V roce 2018 byl jedním z polských autorů 
zastoupených na výstavě Abstrakce.PL. „Olo-
moucké muzeum je v Polsku stále známější. 
Nejeden polský umělec dnes sní o tom, že 
zde jednou bude vystavovat. Takže i já jsem 
moc rád, že jsem se mohl do Olomouce vrátit 
s vlastní výstavou. Ona se odkládala čtyřikrát, 
takže už jsem pomalu ztrácel naději, ale nako-
nec se u mě objevily dodávky a odvezly mé 
práce. Říkal jsem si: dobře, tak asi přece jen 
něco bude, to je fajn,“ usmívá se Pamuła.

„Mých prací existuje opravdu hodně, takže 
ne všechno se na výstavu vešlo, ale během 
jejího trvání chystáme určité obměny. Vlast-
ně teprve teď vidím, kolik jsem za svůj život 
vytvořil věcí. Možná až příliš, člověk by měl být 
spíš asketa a nezanášet zbytečně svět. Ale 
na svou omluvu musím dodat, že své věci neu-
stále třídím. Mám taky radost z toho, že se tu 
můžu setkat s řadou prací, které jsem neviděl 
třeba čtyřicet let. A tady jsem se s nimi mohl 
zase shledat, a ještě v takové krásné instala-
ci. Takže se jenom tak procházím po výstavě 
a koukám kolem sebe.“

Pro Pamułovy práce je klíčová matematika. 
Proto redakce Muzeionu požádala profesora 
Jana Andrese z Katedry matematické analýzy 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palacké-
ho, aby jej během jeho návštěvy v Olomouci 

„vyzpovídal“. 

Jste označován za průkopníka počí-
tačového umění. Líbí se vám taková 
charakteristika? 
Já jsem to nevymyslel, ale je to částečně prav-
da. V Polsku byly pokusy s počítačem už přede 
mnou, ale to bylo takové „vědecké“ umění. 
Zkoušeli různé tisky, různé pokusy, ale ty 
prováděli inženýři, technici. Měli třeba nějaký 
prográmek, díky kterému jim na alfanumerické 
tiskárně krásně vycházela Mona Lisa či jiný 
obraz. Kolem roku 1970 se polská informatika 
skvěle rozvíjela, měla rané počítače jako Odra 
a další. Edward Ihnatowicz dokonce vyrobil 
robota, který reagoval na lidské podněty. To 
byl skutečně rok 1970. Ale pokud jde umění, 
které by bylo založené na vlastním programu? 
Takové programy nebyly. O deset let později 
jsem dostal příležitost v Centre Pompidou, 
kde byl Atelier de Recherche des Techniques 
Avancées – pokročilých technologií. Tam jsem 
vytvořil více než šedesát prací založených 
na programu, který napsal přímo pro mě Phi-
lippe Keller za použití Visual Basic. Měl jsem 
jasně dané požadavky, jak provádět dělení, aby 
se prvky neopakovaly. Philippe Keller zpočátku 
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PAMUŁA 

Do Olomouce putujeme  
jako do Mekky

Legenda polské výtvarné scény – Jan Pamuła – je jednou z klíčových osobností prvního 
ročníku Trinále SEFO 2021. Do umění vnáší již od sedmdesátých let kooperaci mezi 
umělcem a počítačem a díky tomu patří k předním představitelům tohoto druhu umění ve 
střední Evropě. Muzeum umění jeho díla představuje hned ve dvou výstavních projektech 
Jan Pamuła | Průkopník počítačového umění v Polsku a Jan Pamuła  | Světelné objekty. 

Jan Andres a Jan Pamuła  
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Sibelius. Nejdřív byl samozřejmě Beethoven, 
Mozart… Beethovena jsem poslouchal jaksi… 
extaticky. Upadal jsem do takového stavu. 
V mládí to tak bývá. Zato Sibelius – v něm je 
taky nějaké tajemství. Je takový silně severský, 
skandinávský a je v něm ten nordic spirit, který 
očišťuje. Velmi očišťuje. Zároveň víme, že to byl 
svobodný zednář, jezdil do Anglie, kde vstoupil 
do lóže, a má tu duchovní rovinu velmi hlubo-
kou. Podobně jako Mozart.

Ano, ten také.
To je to obrácení se k duchu, skrze takové 
formy, které měli tehdy k dispozici, ale vždy 
v tom bylo nějaké tajemství, které to dílo 
inspirovalo. Takže máme tolik nádherných věcí, 
příkladů v duchovní sféře, že jsem za nimi létal 
jako můra ke světlu, vyhledával jsem je. To bylo 
období hledání, které je v mládí vždycky těžké. 
Ale když to člověk správně zformuje, když má 
ty správné duchovní průvodce – já jim takhle 
říkám, že to byli průvodci po sféře ducha. 

A jak se to odrazilo ve vaší tvorbě, konkrétně 
v dílech z výstavy v Muzeu umění?
Na olomoucké výstavě je vidět dlouhá cesta. 
Já jsem začal takovými pracemi, které zde 
bohužel nejsou. Bylo to tak, že to byli vlastně 
takoví duchové, strážci onoho světa. Vždycky 
mě zajímalo takové vědění, které mi mohlo 
něco přinést: co je to duch, duchovno, o to 
jsem se vždycky bil, abych k tomu došel, 
abych to pochopil, poznal. Tady jsou různá 
období prací – i ty dřívější, i ty pozdější, i ty 
poslední. Je to takový přehled. Ta výstava 
není ani avantgardní, ani neavantgardní, ani 
zpátečnická, ani průkopnická, protože v Pol-
sku jsem už překonaný. Moje výstava už tro-
chu patří do jiné éry, do jiné epochy. Dnes už 
je technologický pokrok na daleko vyšší úrov-
ni. Hlavní výstava trienále je mnohem více 
objektivní. Objektivnost těch prací spočívá 
v určité dokumentaci, má velkou sílu. Je velmi 
racionalistická. Technologicko-racionalistic-
ká. Velmi dobře vymyšlená. Krásná. 

A to hledání harmonie, řádu – na to jsem našel 
odpověď u Swedenborga. Protože Sweden-
borg, což je divné, byl mystik…

Vizionář
Ano. Ale byl to i vědec.

Praktický inženýr.
Inženýr v hornictví. V dolech na měď vymýšlel 
různé systémy, které pomáhaly při těžbě mědi. 
Ale já uviděl celý ten jeho vesmír – od nejvyš-
šího ducha až po zem. Tak jej koncipoval. Neví-
me, jestli to byla jeho skutečná vize, ale takové 
vize míval. Například když pobýval ve Falunu, 
tak ve Stockholmu byl v tu dobu požár. A on 
popisoval, které domy hořely.

A všechno se přesně tak stalo.
Ano. A také hovořil s mrtvými. Takže je to 
trochu magie, mysticismus. To na mě udělalo 
velký dojem. Nejvíce mě zaujalo to, jak všech-
no uspořádal. Celý svět byl u něj uspořádaný, 
v jeho textech. Napsal více než 20 svazků 
a přitom byl už starší, když u něj došlo k té pro-
měně. Vlastně to bylo i fyzicky téměř nemožné, 
přesto toho tolik napsal. A pokaždé, když 
údajně rozmlouval s Mojžíšem, s biblickými 
postavami, se u něj měnil styl písma. Celé to 
jeho dílo Arcana Cœlestia se čte velmi těžko, 
v Polsku ani neexistují překlady, já jsem je četl 
v angličtině. 

Jak se projevil ve vaší práci?
On mi tak trochu uspořádal svět. Začal jsem 
znova, od jednoduchých tvarů, kruhu, to byla 
taková kosmická abstrakce. Byla to pro mě 
určitá záchrana, nová cesta, něco nového, co 
je zároveň těžké uskutečnit a akceptovat, pro-
tože jsem už předtím dělal figurativní malbu 
a grafiku a bylo to fajn, líbilo se to. A teď jsem 
musel začínat od začátku. Ale nějak jsem 
si prošel tím obtížným obdobím a později 

Herbert Franke říká, že to první období 
počítačového umění končí rokem 1972. 
A to druhé období by mohlo být do začátku 
80. let. 
Tak to bych ještě stihl… Pane profesore, tak to 
děkuji, protože Herberta Franka jsem taky pře-
četl celého. Úžasný člověk, úžasný teoretik. 

Vy jste byl dlouho v Paříži, enchanté, to  
(profesor Andres ukazuje prstem na jeden 
vystavený objekt) může být taková hom-
mage à Delaunay, proto jsem se ptal na sou-
vislost s hudbou…
Orfismus.

Ano. A ty duhové barvy. To, co se tu všech-
no děje…
To je začátek 70. let. Pane profesore, řeknu 
vám, jak to bylo. To je všechno nedokonalé.

Proč?
Protože jsem chtěl vyrobit Barevný strojek – 
tak jsem to nazval, protože tam jsou základní 
barvy, které se střídají, kruh se otáčí a ony se 
míchají. A já jsem tehdy chtěl z takových terčů 
z barevného plastu udělat strojek, který by 
se skutečně otáčel. Nápad byl velmi novátor-
ský. Ale vydal jsem se do chemických závodů 
v Osvětimi a oni mi řekli: „My vám můžeme 
dát jenom velmi malé vzorky. Velké vám dát 
nemůžeme, to je cenná surovina pro důležitou 
výrobu.“ Nic z toho nebylo. A teprve nyní se to 
podařilo udělat pomocí animace. A ty barvy se 
tam mění opravdu přesně tak, jako by se tam 
otáčely ty terčíky. 

Konkrétismus nebo abstrakce?
Podíváme-li se na práce na výstavě, chápe-
te je jako tíhnutí k abstrakci, nebo lze vaše 
umění charakterizovat jako konkrétní? To 
jsou dvě rozdílné věci, které bych si rád 
vyjasnil. Někteří lidé nemají rádi, když se 
něco označuje za konkrétismus. Je to tedy 
abstrakce, nebo není? Jak vy to cítíte?

zase začali brát mé práce na výstavy… takže 
Swedenborg je pro mě velmi důležitá osobnost. 
I když je to Švéd. Protože v jeho dobách Švédi 
Polsko spíš drancovali a ničili. Byl jsem šťastný, 
že jsem najednou mohl přejít do jiné dimenze. 
A jestliže něco z toho, co dělám, lidem dává 
nějaký pocit řádu, tak mě to velice těší.

Četl jsem také, že máte rád hudbu, a nejradši 
prý máte Jeana Sibelia. Je to tak? U zmíně-
ného Sørena Kierkegaarda mě zaujalo toto: 
i když zemřel poměrně mladý, měl něco přes 
čtyřicet, celý jeho život doprovázely mysti-
fikace. Publikoval třeba pod cizím jménem… 
ale to, co je důležité, jsou křesťanské zákla-
dy. On byl křesťan a přitom existencialista. 
Jestliže tedy přejdeme k vašim pracím: Co 
pro vás znamená hudba, konkrétně ta Sibeli-
ova, a Kierkegaardovy knihy, to křesťanství 
řekněme v existenciálním pojetí? Je to pro 
vás jen určitý základ, nebo ve vašich pracích 
najdeme i nějakou transformaci těchto 
podnětů?
Kierkegaard mi velmi pomohl v těch raných 
pracích. Mé figurativní práce byly silně psy-
chologické. A on mi pomohl se z toho nějak 
dostat. Dokázal skvěle popsat psychiku člově-
ka. Ostatně je to tak skvělý filozof, že jej doteď 
někdy čtu jen tak pro radost. A tehdy, na začát-
ku 70. let, jsem se do něj ponořil, celou knížku 
jsem měl podtrhanou, popsanou poznámkami 
na okrajích nebo vedle v sešitku. Každou větu 
jsem poctivě analyzoval. Kierkegaard je pro 
mě filozofie ducha, ale vstupující tak hluboko 
do lidské psychiky, a přitom tak subtilní, ta její 
ryzost je až skoro nedotknutelná. Takže Kier-
kegaard mi opravdu velmi pomohl. A k hudbě 
jsem měl vždycky velmi blízko. Ale mám taková 
období – to tak asi máme všichni – že poslou-
chám Mahlera dva roky. Sehnal jsem všechny 
nahrávky Mahlera, všechno, co se dalo kou-
pit. A byl jsem šťastný. Ale později se objevil 

To je můj velký problém. Přesně jste tím udeřil… 
někam pod žebro. 

To jsem nechtěl, promiňte.
Rovnou do břicha. Protože to není konkrétní 
umění. V tom významu, jak jej chápou Němci.

Ale to je dobře, ne?
Ano. Konkrétní umění má v sobě určitou poezii, 
lyričnost. A já mám neustále komplex z toho, 
že nedělám konkrétní umění!

Máte na mysli třeba Billa, Lohseho a jim 
podobné?
Max Bill, Švýcaři, ale i Němci jsou skvělí kon-
krétisté. Oni mi vždycky říkají: „Jane, ty nedě-
láš konkrétní umění.“ A konec. A já mám přitom 
konkrétní umění moc rád.

Aha, tak o to jde. 
Ne vždycky je člověk schopen dělat něco, co 
se mu třeba i velmi líbí. Jemu z toho prostě 
vychází něco jiného. Teď jsem maloval jeden 
obraz – vlastně spíš objekt, pro muzeum Man-
ggha. Už jsem měl i návrh. Ale jakmile jsem 
začal prvním políčkem, tak to se mnou tak 
mávalo, maloval se sám za mě a nedalo se to 
zastavit. Když mám určité schéma, když jsem 
začal podle určitého řádu, on si vynutil svůj řád. 
Já musel udělat všechno pro to, aby byl ten 

pohled do výstavy?????????
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prof. Jan Pamuła,  
laureat Grand Prix d’Honneur

Polský malíř, grafik, tvůrce geometrických 
objektů. Výtvarné studium absolvoval na kra-
kovské Akademii výtvarných umění v letech 
1961–1968 a na École nationale supérieure des 
beaux-arts v Paříži v roce 1967. Působí jako 
pedagog na své alma mater, v letech 2002–
2008 zastával funkci rektora. V roce 1980 zís-
kal stipendium francouzské vlády, v roce 1982 
Kościuszkovské nadace v New Yorku, o rok 
později Fulbrightovo stipendium. Vyučoval 
na University of Connecticut ve Storrs. Je čle-
nem II. krakovské skupiny a laureátem Ceny 
Witolda Wojtkiewicze (2003). Pro umělcův 
tvůrčí vývoj byla klíčová 70. léta, kdy se začal 
zajímat o geometrickou abstrakci a zároveň 
našel zdroj inspirace ve filozofii a mysticismu. 
V roce 1980 vytvořil první sérii počítačových 
kreseb realizovaných v podobě grafik a ručně 
malovaných obrazů. Je považován za průkop-
níka polského počítačového umění.

Emanuel Swedenborg
byl švédský vědec, vynálezce, teolog a mystik 
žijící na přelomu 17. a 18. století. Předpokládal 
stvoření „prvního přírodního bodu“, který spo-
čívá v čistém pohybu a který byl uveden v život 
božským impulsem. Z tohoto bodu čistého 
pohybu pocházejí série konečností. Každá 
další série je větší a poněkud méně aktiv-
ní než konečnost předchozí. Swedenborgo-
va kosmologie tak počítá s energií od počátku 
do konce. Argumentuje, že energie prostupu-
je všechny tři přírodní říše, živočišnou, rostlin-
nou a nerostnou. Každá materiální substance 
vyzařuje energetické sféry, kterými komuniku-
je s okolím. Jeho studie magnetismu, krystalo-
grafie, fosforescence a metalurgie prozrazují 
jeho víru v aktivní vesmír. Jeho myšlenky ovliv-
nily díla Goetha, Williama Blakea, Balzaca, 
Baudelaira, Thomase Carlylea, Dostojevského, 
H. Heina, Schellinga, Schopenhauera, Strin-
dberga, Williama Jamese, Elizabeth Barretto-
vou-Browningovou, Ralpha W. Emersona.
Zdroj: Wikipedia.cs

Søren Kierkegaard
byl dánský filosof, teolog a psycholog žijící 
v 19. století. Mnohé z jeho filosofických prací 
se zabývají tím, jak člověk žije, se zaměřením 
na prioritu konkrétní lidské reality spíše než 
na abstraktní myšlení, a s důrazem na význam 
osobního rozhodnutí a odhodlání. Jeho teolo-
gické práce se pak zaměřují na křesťanskou 
etiku a instituci církve a jeho psychologic-
ké práce zkoumají emoce a pocity jednotlivců, 
kteří čelí životním volbám.
Zdroj: Wikipedia.cs

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres ,DSc.

Profesor matematiky na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 
Katedře matematické analýzy a aplikací mate-
matiky a hostující profesor na Université Paris 
1 Panthéon – Sorbonne. Odborné zaměření: 
nelineární a mnohoznačná analýza, nelineár-
ní diferenciální rovnice a inkluze, dynamické 
systémy, fraktály. Dlouhodobě spolupracu-
je s Muzeem umění, například spolu se synem 
Janem Andresem ml. připravili výstavu a kata-
log Marnotratný milovník barev | Stanislav 
Menšík (1912–1970) či výstavu i katalog Na hlu-
binu | Malířské výstavy při Akademických týd-
nech na Svatém Kopečku v letech 1938–1940.

JAN PAMUŁA / JAN ANDRESROZHOVOR

Pohled do výstavy Jan Pamuła | Průkopník počítačového  
umění v Polsku 

Jan Pamuła, Koncepční kresby, 1971–1975
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řád dodržen, i když původní návrh přišel vniveč. 
Občas sám obraz řídí člověka, tak to bývá. 

Myslím, že můžu říci za všechny, že to, co 
se vám podařilo, tomu musíme vzdát hold 
a složit velkou poklonu. Když se v Olomouci 
konala velká výstava polské abstrakce, 
na ní jste měl také své práce. To byla spíš 
taková ochutnávka, aby se v tom člověk 
mohl trochu zorientovat. Pak jsem si přeče-
tl texty v katalogu, měl jsem možnost je číst 
ještě před vydáním. Ale dnes, před naším 
setkáním, jsem měl konečně možnost vidět 
to všechno na výstavě a musím vám složit 
velkou poklonu. Jsem šťastný, že se v Olo-
mouci podařilo mít něco tak speciálního. 
A přeji vám i všem v Polsku, aby se podařilo 
i ještě něco dalšího. Svým způsobem jste 
toho udělal opravdu hodně a je v tom tolik 
nápadů, filozofie… 
To byla skoro psychoanalýza. Byl bych moc 
rád, kdybych mohl ještě něco vytvořit. Postou-
pit ještě o jednu rovinu výše. Pořád si píšu 
poznámky. A nedávno jsem si zapsal: já a můj 
duch tu ještě chceme pobýt trochu déle. 
Abych ještě něco udělal. Takže děkuji.

Matematika
Víte, matematici nejsou zrovna moc oblíbe-
ní ani tady v Česku, ani v Polsku. Matematic-
ká obec je tak trochu považovaná za zralou 
do blázince. Když chce dnes být nějaký 
herec populární, tak řekne, že ve škole měl 
z matematiky ty nejhorší známky nebo že 
propadl. A všichni mu tleskají. Kdyby řekl, 
že měl potíže v dějepisu, nikdo by netleskal. 
Matematika je základem krásy.

A je krásná, když ji alespoň trochu poznáte.
Třeba duchaplné řešení nějakého obtížnějšího 
matematického úkolu. I v tom může být obsa-
žena krása.

Musím říct, ne jen proto, že máme hosty 
z Polska, že Polsko vždycky bylo, pokud jde 
o matematiku, supervelmoc. Zvláště mezi 
válkami.
Ano, ještě ze Lvovské školy. A později 
ve Vratislavi.

Jistě,Banach, Schauder, Steinhaus a další, 
bylo jich opravdu hodně. V Česku jsou spíš 
individuality, ale v Polsku byly celé školy. 
Osobně jsem rád, že jsem měl a mám tolik 
blízkých kolegů v Polsku – v Toruni, v Kra-
kově, Varšavě… Takže z tohoto hlediska je 
pro mě vaše výstava i profesní připomínka. 
Jsem moc rád, že jsem mohl nejen vidět 
výstavu, ale také vás poznat osobně.
Je několik věcí, které se ve velmi obecné rovi-
ně týkají také matematiky. Třeba to dělení 
do nekonečna. Tedy i problém nekonečna. Klid-
ně by to mohlo pokračovat ve vesmíru. A také 
problém řádu a uspořádání. Já teď dělám 

– na výstavě je jen jeden takový – symetrické 
obrazy. Zabývám se symetrií. A zase mě to 
fascinuje. Jako nová etapa. Symetrické obrazy 

otáčím o 90 stupňů a zase je to něco zcela 
nového, založeného na počítačových výpo-
čtech. Takže třeba se ještě něco podaří udělat.

Měl jste nějaké kontakty s Čechy, s český-
mi umělci? A ještě mám jeden dotaz: tady 
ve sbírce mají Ryszarda…
Winiarského.

Znal jste ho? On nepoužíval počítače.
Ano, znal. V jeho případě to byly realizace 
na základě složitých matematických výpočtů. 
Pracoval podobně jako ve Francii Peter Lowe. 
Toho jsem taky poznal. A on tvořil velmi přísné 
systémy. To, co dělal Winiarski, je konkrétní 
umění. Velmi striktní systémy. A já jsem byl 
moc rád, že pan Zdeněk Sýkora vystavoval 
u paní Marie Potocké v Krakově, která mě taky 
propagovala, v jisté době měla takovou malin-
kou galerii a tam jako první vystavila všechny 
ty mé úvahy, skici, kreslené myšlenky. Taky 
jsem se setkal se slovenským výtvarníkem 
Jankovičem, s tím jsme se měli moc rádi. Je 
mi líto, že už umřel. Ještě jsme se viděli, když 
jsem měl výstavu v Bratislavě. Mám taky pár 
jeho prací. Setkal jsem se rovněž s dalšími čes-
kými umělci, ale už si nevzpomenu na jména. 
Na setkáních doktorky Bożeny Kowalské: 
Umělci používající jazyk geometrie. To byly 
velmi zajímavé aktivity. Byl tam jeden umělec, 
který kreslil oběma rukama, symetricky, ideál-
ně symetricky. A dělal takové představení…

Milan Grygar?
Možná. Byly to vždycky velmi zajímavé, nová-
torské aktivity. Dokonce i v době, kdy těch 
avantgardních aktivit bylo opravdu hodně. 
Čeští umělci byli vždycky na špici. Mezi první-
mi. Škoda, že to bylo v určité historické době… 
S grafiky jsme se přátelili velice: Brunovský, 
skvělý umělec, a mnoho dalších grafiků, znali 
jsme se přes Bienále grafiky. Čeští umělci tam 
hodně vystavovali. Horší to bylo s NDR. Ti 
k nám nemohli. Třeba Kirchner poslal obálku 
a do ní poskládal svou grafiku. A poslal ji jako 
dopis. Kromě těch oficiálních umělců, protože 
to byly samé dřevoryty s Leninem. A on při-
tom dělal velmi moderní grafiku, nádhernou. 
A tím to zakamufloval, protože byly i protesty 
německého velvyslanectví, že jeho práce 
mají stáhnout. Ale nestáhli je, u nás to tehdy 
bylo trochu volnější. A dnešní kontakty, to je 
Olomouc. Sem my putujeme jako do Mekky. 
Dokonce i má dcera tu vystavovala s kra-
kovskými umělci, protože existuje smlouva 
o spolupráci. A čeští umělci také vystavovali 
v Krakově, v galerii Pryzmat. Moc hezká výsta-
va. Takže kontakty existují a je to moc dobře, 
tak to má být. Jsme střední Evropa, a držme 
se toho. Děkuji. •

 i

ROZHOVOR První souhrnná biografie  
legendy polského počítačového umění
Jana Pamuły

319 stran
téměř 300 vyobrazení
5 autorů – Krystyna Czerni, Joanna Grabowska,  
Beata Gawrońska-Oramus, Jan Pamuła, Robert Wolak
3 jazyky
Muzeum umění Olomouc
www.muo.cz /obchod /

Jan Pamuła, Rys. 9, Počítačová kresba, 1980, počítač, plotr
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Daněk, jeden z kurátorů výstavy z pořádající-
ho Muzea umění Olomouc.

Právě barvy jsou pro Pamułu naprosto 
klíčové, sám ale současně přiznává, že barva 
je jedním z nejhůře uchopitelných vizuálních 
a ontologických fenoménů. Řadu let studoval 
teoretická pojednání z oblasti vědy o barvách, 
část těchto prací pro didaktické účely přeložil 
a dokonce se zasloužil o uspořádání polské 
terminologie týkající se barev. Možnosti ba-
revného vyjádření studuje dodnes. Proto se 
také nevyhýbá využití nových technologií 
v umění, které mu pomáhají jeho barevné 
a tvarové kompozice posunout na další úroveň. 
Odvahu překročit hranice prokázal již při expe-
rimentech s počítačovými kresbami, které mu 
poskytovaly řadu netušených možností pro 
budoucí malířské a grafické kompozice.

„Já mám moc rád světlo, jas barev. Když 
dělám grafiku, vidím ji na obrazovce počítače, 

samotných,“ vysvětluje další z kurátorek 
Štěpánka Bieleszová s tím, že kromě lightbo-
xů a digitální animace jsou v kryptě k vidění 
i Pamułovy grafické listy, které práci na světel-
ných objektech předcházely.

Instalace v katedrále sv. Václava je součástí 
vůbec první Pamułovy retrospektivy, která pro-
bíhá v rámci Trienále SEFO 2021 v Muzeu mo-
derního umění. „Přes padesát let se Jan Pamuła 
zabývá geometrickou abstrakcí. Jeho kompozi-
ce jsou racionálně promyšlené, přesto neztrá-
cejí silnou emocionální působivost. Abstraktní 
obraz vnímá nejen jako odraz člověka, světa či 
univerza. Dle jeho slov může být současně dia-
logem s Bohem či přímo modlitbou,“ připomně-
la třetí kurátorka výstavy Helena Zápalková. 

Světelné objekty Jana Pamuły budu moci 
obdivovat návštěvníci krypty do 31. října. 
Výstava v Muzeu moderního umění pak potrvá 
až do 2. ledna 2022. •

a to je ten správný efekt. Vždycky jsem býval 
zklamaný, že si po vytištění na papír ta barva 
tzv. sedne – nemá tu sílu, svítivost, výtvarný 
efekt je velmi oslabený. Toužil jsem po tom 
jasu na obrazovce. Tisk na papír je vlastně ta 
nejchudší forma, protože počítačová grafika je 
ve skutečnosti uměním světla, jako vitráž – ta 
intenzivnost barev přináší fantastický zážitek! 
Jen se podívejte na to zvláštní vyznění barev. 
Takovou technickou dokonalost dotykem štět-
ce nikdy nezískáme. Provází to i emocionální 
faktor spojený se smyslovým vztahem k malíř-
ské materii,“ říká Jan Pamuła.

Proto se rozhodl pracovat s lightboxy. Barvy 
na tištěných grafikách mu totiž přišly příliš 
slabé, ale podsvícené fólie dokáží nahradit sví-
tivost počítačového monitoru. „Věnuji se tomu 
v poslední době hodně. Počítačové práce 
tištěné na fólii a zasazené do podsvětlených 
rámů svítí jako vitráž. To mi přináší velkou 

Světelné obrazy, digitální animace 
a grafické listy zaplnily kryptu kated-
rály sv. Václava v Olomouci. V rámci 
Trienále SEFO 2021 zde až do konce října 
vystavuje výtvarník Jan Pamuła, jeden 
z otců počítačového umění v Polsku. 
Jedinečné prostředí dómské kryp-
ty umožňuje návštěvníkovi pomyslně 
vstoupit do dialogu sakrálního prostoru 
s abstraktním uměním.

„Rozhodujícím obdobím pro Pamułův tvůrčí 
vývoj byla sedmdesátá léta, kdy se začal zabý-
vat geometrickou abstrakcí, do které promítal 
svůj zájem o filozofii. Od té doby hledá systém, 
který by vizuálně zrcadlil univerzální zákony 
přírody. Tyto harmonicky působící obrazy, za-
ložené na matematických výpočtech, zároveň 
vykazují nezaměnitelné koloristické kvality,“ 
vysvětluje způsob umělcovy práce Ladislav 

radost, je v tom spousta barev, které sálají 
energii. Nějak jsem si to oblíbil. To je zatím to 
poslední, čemu se teď věnuji a jsem rád, že je 
můžete v Olomouci také vidět.“

V kryptě katedrály je konkrétně vystaven 
cyklus grafik s názvem Pole diskrétních barev-
ných změn. V něm autor z výchozí grafiky po-
mocí postupné změny barevnosti vytvořil řadu 
harmonických variant. Limity tištěné verze 
grafik, u kterých postrádal barevnou a světel-
nou intenzitu, překonaly podsvícené objekty, 
později i animace, které v pozvolném časovém 
sledu demonstrují jemné barevné a tvarové 
přechody.

Kurátoři Muzea umění se rozhodli tuto 
výstavu umístit do středověkého sakrální-
ho prostoru záměrně. „Chtěli jsme rozehrát 
úvahu o tom, jestli může moderní umění 
nahradit klasické vitráže a jestli může diváka 
přimět k úvaze o světě, životě, Bohu a o nás 

JAN PAMUŁA. PRŮKOPNÍK  
POČÍTAČOVÉHO UMĚNÍ V POLSKU
SVĚTELNÉ OBJEKTY
5. 8. – 31. 10. 2021
Katedrála sv. Václava | krypta
úterý – sobota a 10.00 – 13.00, 14.00 –17.00
neděle a 11.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

PAMUŁOVY SVĚTELNÉ OBJEKTY  
V KRYPTĚ KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA PŮSOBÍ  

JAKO MODERNÍ OBDOBA VITRÁŽÍ


