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SLOVO ÚVODEM 

Předkládané dílo je Čtvrté z celkových Čtyř částí Sebraného výtvarného díla 1967-2021 a je 

míněno ve stejném duchu jako právě ukončené Sebrané spisy 1981-2021, Díl I. – XXXVIII., 

avšak zde se jedná o výtvarnou práci, a to již od roku 1967 v rodném městě Praze. 

Sebrané výtvarné dílo má následující umělecké obory: 

- Olej nebo akryl na plátně – obrazy (46): města, hrady & zámky, místa, krajiny, květiny, 

portréty, předměty 

- Olej nebo akryl na kovu – rytířské štíty (4) 

- Olej nebo akryl na textilu – malovaná trička (31) 

- Stropní malby akrylem - doma v rodinné vile  

- Kresby tužkou nebo tuší na papíru – (84) téma jako u obrazů 

Sebrané výtvarné dílo je ve dvou jazykových verzích: česky a švédsky  

Cílem výtvarné práce je - stejně jako bádání - být spojkou mezi českou a švédskou kulturou 

v tématech výtvarných děl a v jejich použití např. ve vydaných knihách a na přednáškách. 

Geneze výtvarných děl se uskutečnila v rámci procesu bádání.  

Kompozice Sebraného výtvarného díla není pouhou kompilací obrazů, nýbrž ukazuje jejich 

genezi od prázdného plátna k hotovému obrazu. 

Ve Čtvrté části se nachází dokumentace o výstavách, publikování výtvarných děl i o jejich 

použití na webu Vydavatelství Blanka Pragensis, též v kulturní a pedagogické činnosti.  



Čtvrtá část je zakončena odbornými výklady o městech, hradech & zámcích, místech a 

předmětech, které jsou na obrazech. 

Kompletní rukopis celého Sebraného výtvarného díla 1967–2021, vytištěný z počítačové 

tiskárny přijde do Národního archivu v Praze – Chodovci in: Osobní fond Národního archivního 

dědictví ”Karlsson, Blanka, PhDr. et PH. D. č. 1371”, ve Švédsku do Norrköpingského 

městského archivu (pouze švédská verze díla) in:  ”Blanka Karlssons Personarkiv nr. 6708:1“.  

Předkládané dílo je -stejně jako Sebrané spisy 1981–2021- vydáno digitálně jako e-knihy s 

ISBN od Královské knihovny ve Stockholmu.  

Předávám tento digitální materiál knihovnám s tím záměrem, aby byl užitečný jakožto 

součást bádání i pro badatele i pro kulturní veřejnost. 
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