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SLOVO ÚVODEM
Předkládané dílo je První z celkových Čtyř částí Sebraného výtvarného díla 1967-21 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, portréty,
předměty
Olej nebo akryl na kovu – 4 rytířské štíty
Olej nebo akryl na textilu – malovaná trička (21)
Stropní malby akrylem doma v rodinné vile
Kresby na papíru tužkou nebo tuší (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.
Výtvarné dílo vznikalo i v rámci bádání, takže obě linie - badatelská i výtvarná - se prolínaly.
Kompozice Sebraného výtvarného díla není pouhou kompilací obrazů, nýbrž ukazuje jejich
genezi, tj. postup práce od prázdného plátna až k hotovému obrazu.
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