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Intervence současného umění v tradičně chro-
nologicky či kontextuálně koncipovaných stá-
lých expozicích jsou dnes již běžně používanou 
formou jejich aktualizace. Dočasné uzavření 
Arcidiecézního muzea Olomouc nám však nyní 
umožnilo vyzkoušet si trochu jiný způsob vysta-
vování starého, moderního a současného umění. 
Pro několik vybraných děl, která jsou návštěv-
níci zvyklí běžně vídat v rámci expozic a výstav 
Arcidiecézního muzea, jsme vytvořili prostor 
v expozici Století relativity, zaměřené na umění 
20. století. Věříme, že tento dialog napříč stale-
tími dokáže zprostředkovat inspirativní umělecký 
zážitek.

V galerijní prezentaci se z obrazů, soch či před-
mětů uměleckého řemesla nutně stávají vždy 
autonomní artefakty, které se v rámci uměle 
sestaveného celku ocitají mimo svůj čas, prostor 
i funkci. Jejich původní význam by přesto neměl 
být opomíjen, výstavní prezentace, uskutečňující 
se jako součást určitého systematického řádu, 
však k němu může vždy přidat další.

Záměrem našeho projektu je nabídnout divákům 
možnost zcela nového pohledu na známá umě-
lecká díla. Domníváme se, že změna perspektivy 
vnímání, nečekaná setkání a vzájemné interakce 
mezi nimi, ať již v rovině výtvarné, významové, 
formální či žánrové, mohou aktivizovat a rozšířit 
nejen naše vědomí či nevědomí, ale přirozeně 
také umělecké dílo samo.

V expozici Století relativity jsme připravili cel-
kem šest tematických zastavení, šest vybraných 
dvojic exponátů, šest vzájemných dialogů. První 
dvě dvojice jsou situovány v prostoru Mansardy, 
věnované umění 1. poloviny 20. století, další čtyři 
pak návštěvníci naleznou v Obrazárně, kde je pre-
zentováno umění 2. poloviny 20. století.
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Bohumil Kubišta 
(1884 Vlčkovice u Hradce Králové – 1918 Praha)
Portrét Jana Zrzavého
1912
olej, plátno, 96×79 cm
MUO, O 521

V roce 1912 namaloval Bohumil Kubišta, nejoriginálnější 
český kubistický malíř, mimořádně působivý portrét Jana 
Zrzavého. Přísná kompozice obrazu podtrhuje soustře-
děnost a vážnost tváře, přičemž malíř druhého malíře 
nezobrazil jen jako přemýšlivého přítele, ale zároveň do 
jeho portrétu promítl svoji utkvělou představu o umělci-
-mysliteli. A tak se v obraze nadosobní rovina prolíná s ro-
vinou osobní. Magdalena Nešlehová, autorka Kubištovy 
monografie vydané v roce 1984, tuto skutečnost vykládá 
následovně: „Obsahovým centrem obrazu je hlava, vtěs-
naná do sestavy trojúhelníků, kterou doplňuje symbolický 
obrazec pravidelného pětiúhelníku, jehož rozpětí je totožné 
s šíří hlavy. Číslo pět, které se váže k mužskému principu, je 
od pradávna spojováno se spasitelem, jímž obrazně řečeno 
v té době Zrzavý pro Kubištu byl.“ Přitom polopostava Zrza-
vého je jakoby prostoupena barevným fluidem vytvořeným 
velmi sugestivní orchestrací žlutí a modří. Do kontrastu se 
sedící postavou Zrzavého pak Kubišta v pravé části zadního 
plánu obrazu situoval zátiší s drapérií, které je naopak po-
dané v tlumeném, barevně velmi vytříbeném akordu hnědí 
a zelení. Zde vidíme, že Kubišta chápal barvu jako nositelku 
symbolických obsahů, které pro nepoučeného diváka 
mohou být mnohdy jen stěží srozumitelné. Žlutá, vyzařu-
jící ze Zrzavého hlavy, symbolizuje ideu absolutna, kterou 
podporují hluboké modře, měnící se ve styku se žlutěmi 
v odstíny přízračných zelení, které dodávají portrétovanému 
ráz až mystického vzezření. Škála hnědí, rozehraná v zátiší, 
odkazuje k dualismu pozemského bytí a volnosti myšlenky. 
Symbolické použití barvy, uplatněné se svrchovanou ma-
lířskou jistotou jdoucí ruku v ruce s matematicky promyš-
leným kompozičním řešením, tak činí z podobizny přítele 
obraz neobyčejné, byť na první pohled poněkud zdrženlivé 
krásy. (LD)

Vlámský malíř činný ve druhé třetině 17. století
Podobizna šlechtice
kolem 1660
olej, plátno, 93,5×71 cm
MUO, O 69

Funkcí reprezentativního portrétu doby baroka bylo nejen 
zachycení věrné podoby konkrétního člověka, ale také 
demonstrace jeho sociálního statusu. K němu odkazoval 
patřičný oděv, atributy, postoj, gesta či dokonce mimika 
obličeje. Velký důraz byl kladen na vystižení psychiky, 
vnitřního světa a povahy portrétovaného, neboť vztah 
duše a těla patřil mezi důležitá témata malířů 17. století. 
Tuto charakteristiku lze vztáhnout i na portrét neznámého 
mladého šlechtice v dobovém módním oděvu, který se do 
sbírky Muzea umění Olomouc dostal ze zámku ve Fulneku. 
Ten od poloviny 19. století vlastnil mladší syn belgického 
krále, princ Filip, hrabě Flanderský a následně jeho dcery. 
Na základě dnes již neexistujícího francouzského přípisu 
na zadní straně původního napínacího rámu obrazu byla 
malba určena jako autoportrét vlámského malíře španěl-
ského původu Miguela Manrique de Amberes, známého 
také jako Michele Fiammingo (asi 1610/12–1647), působí-
cího v Antverpách, Itálii a později ve španělské Malaze. 
Podle nejnovějšího bádání jde však nepochybně o dílo 
jiného umělce. Rukopis malby se od Manriqueho prací 
liší, nezapře však, podobně jako ony, vliv koloritu Peetera 
Pauwela Rubense a portrétní tvorby Anthonise van Dycka, 
kteří patřili mezi vrcholné představitele vlámské malby 
17. století. Do Fulneku se obraz pravděpodobně dostal spolu 
s jeho belgickými vlastníky ve druhé polovině 19. či na po-
čátku 20. století a belgického původu byl zřejmě také nápis 
na rámu, přisuzující autorství právě Manriquemu. Ve stejné 
době lze totiž v Belgii zaznamenat překvapivý zájem o to-
hoto malíře, jehož životopis plánovala roku 1860 Académie 
royale de Belgique dokonce zahrnout do Národního biblio-
grafického slovníku. (HZ)
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Frederick van Valckenborch 
(1566 Antverpy – 1623 Norimberk)
Fantastická krajina s mlýny a malířem
1623
olej, plátno, 42×82 cm
MUO, O 1062

V raně novověkém zkoumání i ztvárňování přírody byla za 
základní tvůrčí kvalitu pokládána její rozmanitost coby 
vlastnost Božího stvoření. Úlohou umělce pak bylo dílo 
Stvořitele napodobovat a prokazovat tak svou doved-
nost. S principem rozmanitosti se úzce pojil také princip 
kontrastu a protikladu tvarů, motivů, světel a stínů. Oba 
tyto principy malíři dokázali velmi dobře uplatňovat nejen 
v portrétech reálných krajin, ale zejména v čistě fiktivních 
krajinářských kompozicích. Mezi ně náleží i fantastická 
krajina antverpského malíře a kreslíře Fredericka van 
Valckenborcha z muzejní sbírky. Tento představitel známé 
umělecké rodiny se po krátkém pobytu ve Frankfurtu nad 
Mohanem roku 1602 usadil v Norimberku, kde poznal dílo 
Albrechta Dürera, kterého velmi obdivoval. Již dříve však 
čerpal inspiraci na svých četných cestách, které podniknul 
do Itálie, Bavorska nebo Tyrol. Jeho dochované kresby pře-
kvapí realistickým ztvárněním přírody i topografickou přes-
ností. V malířském pojetí krajiny však zůstal věrný pozdně 
manýristickému stylu krajinomalby, ve které organicky pro-
pojuje realitu s fantazií. Skicující malíř, zobrazený v popředí 
našeho obrazu zády k divákovi, autorovo alter ego, je tedy 
více než svědkem autentičnosti, poslem iluze. (HZ)

Martin Salcman 
(1886 Druzdová u Plzně – 1979 Praha)
Krajina u Nebřezin
1937
olej, plátno, 81×116 cm
MUO, O 986

Krajinomalba patří nejen v českém výtvarném umění k nej-
přitažlivějším výtvarným žánrům. Téma krajiny je velmi 
dobře a všeobecně srozumitelné, je také často emocionální 
a schopné evokovat vazby na domov, vlast či klást v širším 
spektru otázky o pochopení a vnímání světa, který po 
generace obýváme. Malíř Martin Salcman vyšel z dlouhé 
řady českých krajinářů, kteří individuálně rozvíjeli hluboce 
vrytou slavíčkovskou linii (např. Jindřich Prucha, Otakar 
Nejedlý ad.). Salcman, který během svého francouzského 
pobytu poznal jak cézannovské skladebné postupy, tak 
i post impresionistické optické tendence, spojil ve svém 
malířském díle domácí lyrizující tradici s moderními 
evrop skými koloristickými tendencemi. Výsledkem byla 
specifická autorská metoda, kterou pojmenoval „relační“. 
S její pomocí Salcman rezignoval na iluzivní záznam či 
nápodobu skutečnosti. Trojrozměrnou realitu převáděl do 
dvourozměr ných abstrahovaných barevných ploch. Důraz 
kladl na svébytný výrazový jazyk linie, barvy a tvaru, zkou-
mal vztahy a souvislosti mezi jednotlivými jevy a elementy 
pozorovaného výseku krajiny. Jeho dílo, ve své době zcela 
bezprecedentní, inspirovalo i řadu následovníků. Mezi nej-
známější patří například Zdeněk Sýkora, Dalibor Chatrný, 
Karel Malich či Vladislav Mirvald, z mladších malířů pak 
Václav Malina. (ŠB)
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Elias Hauptner 
(asi 1575 Šenov u Nového Jičína – 1627 Olomouc)
Epitaf olomouckého scholastika  Jana Pergera 
z Pergu se Svatou rodinou
po 1615
olej, měděný plech, 112×85,5 cm
Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

V uměleckohistorické terminologii je epitaf chápán jako 
pohřební památník, komemorativní dílo, ať již sochařsky 
či malířsky zpracované, doplněné nápisem, vztahujícím 
se k zemřelému. Není totožný s náhrobkem, nevztahuje 
se tak přímo k místu pohřbení zemřelého. Obvykle má tři 
základními součásti: nápis identifi kující, případně oslavují-
cím zemřelého, jeho portrét, který může být doplněn o další 
členy rodiny, a konečně náboženskou nebo alegorickou 
scénu. Všechny tyto tři složky tvoří jeden kompoziční a vý-
znamový celek, jako je tomu i v případě manýristického epi-
tafu olomouckého kanovníka Jana Pergera z Pergu. Na něm 
se z připojeného textu dovídáme také jméno objednavatele 
památníku, bratra zemřelého, Jiřího Pergera. Epitaf je dílem 
olomouckého malíře Eliase Hauptnera, autora jedinečného 
souboru celkem pěti kanovnických epitafů na měděném 
plechu, které se dochovaly v inventáři olomoucké katedrály. 
Právě tato forma sepulkrální-memoriální reprezentace 
patřila v 16. až 17. století k těm nejoblíbenějším. Protože 
byly malované epitafy dostupnější než nákladné kamenné 
stavby, mohli si je dovolit také měšťané. O jejich masivní 
oblibě svědčí také speciální knihy grafi ckých předloh nebo 
tzv. epitafní knihy, které obsahovaly inskripce a popisy po-
hřebních památek. (HZ)

 3 
O

BR
A

Z 
A

 T
EX

T

Jiří Kolář
(1914 Protivín – 2002 Praha)
Neznámé poselství
1971
koláž, pečetní vosk, 100,5×71,5 cm
MUO, O 2173

Nejen v rámci volného výtvarného projevu se Kolářovou 
hlavní výrazovou metodou stala koláž. S její pomocí origi-
nálním způsobem navázal na odkaz meziválečných evrop-
ských avantgard. Blízká mu byla jak poetika civilismu, tak 
i hravá nezávaznost surrealismu. Byly to právě prvky her, 
nečekaných spojení a torza obrazových kompozic minu-
losti, které určovaly podobu jeho díla. To v sobě neslo i širší 
souvislosti a odkazy na důležité principy jako je tvůrčí 
svoboda, imaginace, hravost, metaforické vyjádření sku-
tečnosti. Diváky dodnes fascinují jeho obrazové hádanky, 
vzniklé manipulací se slavnými uměleckými díly, vytvořené 
se smyslem pro humor, rytmus a opakování. Rovněž tak ve 
své výtvarné i literární práci dokázal zúročit útržky z novin, 
texty odkazující k dikci novinových inzerátů či mluvu odpo-
slouchanou na ulici a přetavenou do uměleckého výrazu. 
Dílo Neznámé poselství je kompozice sestavená z řady ma-
lých ústřižků archivního materiálu. Žádný z textů není prio-
ritní, všechny fragmenty jsou na stejné významové úrovni. 
Text, jakož i v jiných a hlavně literárních Kolářových dílech, 
ztrácí významotvorné rysy a stává se nezávislým výtvarným 
prvkem. Jediným spojením s určitou bytostí pak je využití 
osobních pečetí, které mohou „neznámé poselství“ změnit 
v konkrétní zprávu. (ŠB)



Hieronymus I. Galle
(1625 Antverpy – po 1682 Antverpy nebo Brusel)
Zátiší s květinami a ovocem
1658
olej, plátno, 82×65 cm
MUO, O 827

Již v 16. století se na evropské dvory začala dovážet řada 
vzácných cizokrajných rostlin. Nové druhy květin, keřů 
i stromů se tehdy objevují v zahradách šlechtických sídel 
i v tvorbě zátiší. V následujících dvou stoletích jsme pak 
nejen v Nizozemí, ale také v Německu či Itálii svědky nebý-
valého rozvoje zátiší s bohatými květinovými kompozicemi 
ve vázách, girlandách či věncích. Rozmanité druhy květů 
malíři zachycovali s přímo vědeckou přesností. Jejich 
přítomnost na obrazech měla být současně co nejrozma-
nitější, často jsou tak proto společně zachycovány rostliny 
kvetoucí či plodící ve zcela jiném vegetačním období. Mezi 
významné tvůrce květinových zátiší patřil i vlámský malíř 
Hieronymus I. Galle. Jeho signovaný a datovaný obraz z mu-
zejní sbírky má ovšem dvě rukopisně i myšlenkově zřetelně 
odlišné části. Pravděpodobně dílenskou malbu kompakt-
ního, statického ovocného zátiší na kamenné desce stolu 
Galle doplnil dynamickou kompozicí mistrně malovaných, 
zářivě barevných květů v dramatické světelné režii, která 
odpovídá již typickému pojetí zátiší doby baroka. Dříve 
pečlivě sestavované, stejnorodě osvětlené kytice Galleho 
předchůdců, mezi které patřili zejména Daniel Seghers 
nebo Jan Brueghel st., barokní malíři nahradili zdánlivě 
nahodilým rozmístěním jednotlivých rostlin, které se již 
mohou vzájemně překrývat, schovávat ve stínu nebo z da-
ného uspořádání přímo iluzivně vypadávat. (HZ)
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Milan Bočkay (1946 Krušovce)
z cyklu Rám a plátno
1985–1987
olej, plátno, 100×100 cm (2x)
MUO, O 2545, O 2546

V případě slovenského umělce Milana Bočkaye máme co 
do činění s velmi nevšedním malířem a kreslířem, jehož 
mimořádná invence je spojena v obou oblastech jeho 
zájmu s technikou trompe l‘oeil, tedy malbou či kresbou 
založenou na zrakovém klamu, neboli optické iluzi. Tento 
způsob výtvarného vyjadřování si představme jako druh 
dvojrozměrné iluzivní malby, která však vytváří velmi věrný 
a zároveň matoucí dojem třírozměrného objektu či pro-
storu. Od 20. století až do současnosti je tato technika 
zmiňována především v souvislosti s hyperrealistickou mal-
bou a nejaktuálněji rovněž s počítačovým uměním a street 
artem. Originalita M. Bočkaye, který se účinkem zrakových 
klamů soustavně zabývá již od 70. let minulého století, 
spočívá především v jeho neutuchající výtvarné zvídavosti 
snoubící se s jeho nadáním pro analytický pohled na dějiny 
malířství, potažmo malbu samotnou. V centru jeho po-
zornosti tak stojí otázky: co je skutečnost a co fi kce? Kde 
začíná a končí hranice mezi namalovaným a skutečným? 
K tomuto tázání malíř využívá sice staromistrovské tech-
niky, ale jeho výraz, odborníky zařazovaný do proudu tzv. 
analytické malby (tedy různých způsobů malby zkoumající 
její vlastní podstatu) je veskrze současný. Dva Bočkayovy 
obrazy z cyklu Rám a plátno můžeme v expozici snadno 
přehlédnout, neboť na první pohled působí nenápadně, ba 
až nudně. Vždyť koho by dnes po provokacích všeho druhu 
v čele s vycpaným žralokem naloženým do formaldehydu 
ještě zajímalo jen tak na stěnu zavěšené zvlněné bílé plátno 
či dokonce jen dřevěný rám? O to větší však může být náš 
údiv, když zjistíme (uvidíme), že jsme se nechali oklamat 
vlastní nepozorností. Ve skutečnosti totiž před námi nevisí 
obyčejné plátno či rám, ale delikátní, v pravém slova smyslu 
krásná malba. (LD)



Bernardo Cavallino 
(1616 Neapol – 1656 Neapol)
Kojící madona
kolem 1650
olej, plátno, 88,5×69,5 cm
MUO, O 301

Bernardo Cavallino je považován za jednoho z nejoriginál-
nějších malířů první poloviny 17. století v Neapoli, kde také 
předčasně, během morové epidemie v roce 1656 zemřel. 
Věnoval se především tvorbě obrazů kabinetního formátu 
s náboženskou tematikou, určených pro domácí kaple 
a sběratele. Jeho brilantní malířskou techniku charak-
terizuje svítivá barevnost i rafinovaná práce se světlem, 
která podporuje pocit něžné melancholie zobrazených 
postav. Olomoucký obraz patří mezi jeho nejlepší práce. 
Maria je na něm představena jako skutečná žena – matka; 
pohledem navazuje přímý kontakt s divákem, který se tak 
stává účastníkem intimní scény kojení malého Ježíška, 
odevzdaně usínajícího v matčině klíně. Malba je příkladem 
barokního devočního obrazu, jehož úloha spočívala v roli 
zprostředkovatele komunikace mezi nebem a zemí. Této 
skutečnosti odpovídá i jeho emocionálně naléhavé, smys-
lově realistické pojetí malby, umožňující navázání niterného 
vztahu věřících s Pannou Marií a Kristem. (HZ)
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Jana Želibská 
(1941 Olomouc)
Ona
1967
sololit, tempera, kůže, textilie, 240×120 cm
MUO, O 2559

Základním tématem, které se prolíná celou tvorbou Jany 
Želibské, je žena, ženské tělo a sexualita. Otevřený přístup 
k sexualitě a její interpretace jako uměleckého i životního 
přístupu ji ve své době řadil k průkopnicím feministického 
umění nejen v Československu. V její tvorbě se prvky 
sexuální nezávislosti prolínaly s dobovou situací vše-
obecné nesvobody. Proto lze v jejích dílech číst mezi řádky 
i kritický komentář přednormalizační éry, kdy pojmy jako 
dialog, porozumění či upřímnost bylo možné umělecky 
interpretovat pouze v umění začínajícího undergroundu 
a prezentovat s obtížemi na malé neoficiální scéně na Slo-
vensku. Obrazová kompozice Ona spojuje řadu ženských 
typů i klišé s nimi spojených. Ať už je to žena vamp, po které 
touží každý muž a kterou všechny ženy nenávidí, nebo žena 
Amazonka, obě bojují za svá práva a nezávislost. Želibské 
Ona je smyslná, nebezpečná, provokativní v základní obry-
sové linii, něžná, křehká a zranitelná v detailech intimních 
partií, které autorka záměrně překrývá krajkovými závěsy 
či bujícími umělými květy, evokujícími plodnost a latentní 
mateřství. (ŠB)



Alessandro Allori 
(1535 Florencie – 1607 Florencie)
Kristus pod křížem
1583
olej, plátno, 163×120 cm
Metropolitní kapitula sv. Václava v Olomouci

Alessandro Allori patřil k významným představitelům 
pozdně manýristické malby. Vyučil se u svého strýce, flo-
rentského malíře Agnola Bronzina, a při pobytu v Římě 
pak poznal práce Raffaela a Michelangela, které jej velmi 
ovlivnily. Po návratu do Florencie byl činný převážně pro rod 
Medici a účastnil se výzdoby řady tamních kostelů, klášterů 
i paláců. Tématu mrtvého Krista se věnoval opakovaně, 
olomoucký obraz je však jako jediný soustředěn výhradně 
na Kristovo tělo sňaté z kříže, doprovázené nástroji jeho 
utrpení, tzv. Arma Christi. Monumentální vyznění anato-
micky věrně zpracovaného aktu je formálně blízké Michel-
angelovi. Silně emocionální vyznění této výjimečné malby 
vybízí k rozjímání nad Kristovou obětí, která je ústředním 
tajemstvím křesťanské víry. Ježíš je položen na bílé plátno, 
do něhož bude následně zabaleno jeho tělo před uložením 
do hrobu. Toto plátno je však přetaženo i přes kamenný 
blok, na kterém spočívá Kristova hlava. Symbolicky jej lze 
vnímat jako oltář a spolu s kalichem u nohou současně 
představuje vizuální zhmotnění dogmatu transsubstanci-
ace (přepodstatnění), tj. reálné přítomnosti Ježíše Krista 
v Eucharistii (svátosti oltářní), aktualizované dekrety Tri-
dentského koncilu (1545–1563). Obraz si přímo u malíře 
objednal a zakoupil olomoucký kapitulní děkan Jan Dam-
browski, zv. Filopon během své cesty do Říma, snad jako 
kajícné gesto. Cestu totiž vykonal záhy po svém obvinění 
z vražd čtyř biskupů a několika kanovníků, kteří zemřeli 
náhle a se shodnými příznaky, svědčícími o otravě. Po 
svém návratu do Olomouce byl obžalován a započal jeho 
kanonický proces. Roku 1586 se doznal k vině, církevním 
soudem byl zbaven děkanského úřadu, kněžství a všech 
beneficií, souzen a nakonec popraven. (HZ)
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Jiří David (1956 Rumburk)
INRI (Podobenství)
z cyklu Černá série
1987
olej, plátno, 160×135 cm
MUO, O 2171

Jiří David, nejprve malíř, později multimediální umělec, 
patří k nejzáhadnějším a nejkomplikovanějším tvůrcům 
své generace. Její razantní vstup na českou výtvarnou 
scénu ve druhé polovině 80. let minulého století je již 
kanonizován v souvislosti s českou variantou postmoderny 
a také se vznikem pražské generační skupiny Tvrdohlaví 
(1987). V témže roce sice David teprve absolvoval Akademii 
výtvarných umění v Praze u malíře Arnošta Paderlíka, ale 
měl již za sebou řadu významných obrazů, v nichž v duchu 
postmoderní estetiky mimo jiné směšoval v jeden celek 
dříve nemísitelné symboly z různých kulturních a nábo-
ženských oblastí. Úsilí o nový jazyk a výraz u něho tehdy 
vyústilo do dvou velkoformátových souborů, nazvaných 
lakonicky Bílá a Černá série (1986–1987). Obrazy vzbudily 
na výtvarné scéně značný rozruch a k překvapení mnohých 
se záhy staly předmětem sběratelského zájmu. V roce 1992 
Muzeum umění Olomouc připravilo kontroverznímu umělci 
jeho první menší retrospektivu a následně z ní zakoupilo 
do své sbírky olejomalbu INRI, která dodnes vyvolává proti-
chůdné reakce a výklady. V duchu tehdejších diskusí „o vy-
čerpanosti klasické malby“ je obraz záměrně namalován 
suše a po malířské stránce chudě. Důraz je totiž položen 
na jeho obsah: hrací kostky dětské hry domino jsou po-
skládány do tvaru monumentálního kříže a v jeho vnitřním 
„prázdném prostoru“ tkví ve znakové řeči nápis INRI. Pokud 
divák není znalý znakové řeči, anebo je věřící křesťan, může 
se cítit přinejmenším zmatený, ba dokonce pohoršený. Přes 
zjevnou provokativnost obrazu ovšem i tak zůstává nezod-
povězena otázka, co bylo hlavním záměrem malíře, když 
usedal k bílému plátnu… O čtyři roky později od namalování 
tohoto obrazu se malíř k tématu utrpení a smrti vyjádřil 
v katalogu vydaném k výše zmíněné výstavě následovně: 
„Doposud jsem se nikdy nepřinutil dočíst bibli a Kafkovu 
Ameriku. I když mne jejich život vážně dojímá, stejně však 
také s oblibou střílím z revolveru a přitom násilí ve mně 
vyvolává bezmocný vztek s bolestí okolo žaludku, mluvím 
teď o bezprostředním násilí, jež vede od masových vražd až 
po sídlištní škrcení žen.“ (LD)


