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INLEDNING 

Föreliggande verk är Första delen av totalt fyra delar av Samlade konstverk 1967–2021 som är 

i samma anda som alla nu avslutade Samlade skrifter 1981–2021, Del I. – XXXVIII., men här 

handlar det om konstverk, redan från 1967 i födelsestaden Prag. 

Samlade konstverk har följande konstområden: 

- Olja eller akryl på duk – 46 tavlor av städer, slott & borgar, platser, landskap, porträtt, 

föremål 

-  Olja eller akryl på plåt – 4 riddarsköldar 

- Olja eller akryl på tyg – 31 målade t-shirt 

- Akrylmålningar på tak – hemma i huset 

- Teckningar på papper – 84 med blyerts eller tusch – samma tema som hos tavlorna 

Samlade konstverk finns på två språk – tjeckiska och svenska.  

Konstverkets mål är lika med forskningens mål att vara en länk mellan tjeckisk och svensk 

kultur i konstnärliga ämnen och i deras användning t. ex. i utgivna böcker eller på föreläsningar, 

m.m. Konstverk kom till inom ramen av forskning, dvs hand i hand med forskningens process. 

Innehåll av Samlade konstverk är inte endast en samling av konstverk, utan består även 

av bilder som visar det konstnärliga arbetets process hur tavlan växte från en tom duk 

till det färdiga verket.  
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Katalog över konstverk    s. 6. – 18. 

 

Del I. 

Oljemålningarl – Op. 1. – 6. / 1998-1999                      s. 19. – 33. 

      

 

Del II.  

Oljemålningar  - Op. 7. – 15. / 2000 – 2002  s. 34. – 70.  

    

 

Del III.  

Målade sköldar (akryl), Tavlor (akryl, olja), Akrylmålningar på tak 

Op. 16. – 30. / 2003-2005 (2009)   s. 71. – 124. 

   

 

 

 

 

 


