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Poprvé jsem ho uvidìl v roce 2003. Nic jsem v tu 
chvíli neprožíval. Och, setkání jako každé jiné. 
Èekal na mì už už za èeskou hranicí. Vlastnì 
ještì pøed jejím pøekroèením. Jel jsem do nìho 
spoleènì s litevskými umìlci, Tomasem a Virgisem. 
Za Hlubèicemi jsme se koneènì pøestali motat 
a bloudit, cesta se narovnala a zaèala se lehce 
vlnit malými kopeèky. Ještì jedna zatáèka. 
Poslední vesnice na polské stranì – Petrovice 
a pøed námi je dlouhá rovná cesta a na jejím 
konci zvlnìný horizont. Mìsto Krnov v údolí mezi 
kopci. Na jednom z nich, po levé stranì, jsou 
jakési stavby. Dnes vím, že je to poutní kostel 
Panny Marie Sedmibolestné. Nemyslel jsem 
si, že od tohoto okamžiku budu také já èastým 
poutníkem do tohoto mìsta a že krajina Krnova se 
stane také mou krajinou. A když jsem nìkolik dní 
po pøíjezdu byl pøinucen zdolat dvì stì dvacet dva 
schody a vystoupat tak na Cvilín, nebyl zde mým 
cílem kostel, ale umìní. Na poèátku, tedy pøed 
tøinácti lety to byl plenér, pak spoleèné výstavy 
a umìlecké výpravy – z Krnova jsme vyjíždìli 
s Martinou a Ladislavem do Opavy, Bruntálu, 
Ostravy, Olomouce, Rokycan, a nebo ještì dále, 
na Litvu, do Nìmecka, Polska èi Francie. Za námi 
pøijíždìly naše rodiny, pøátelé, a pak pøibývali 
i další poutníci. Po tolika letech už neøíkám jedu 
do Krnova, ale se vracím se do Krnova. Vracím 
se, abych se podíval do Svaťovy pracovny 
a zeptal se ho na jaké knize pracuje tìmi jeho 

velkými nùžkami. Abych oslavil padesátiny 
spoleènou výstavou s mým èeským dvojèetem 
u Jarka Hrubého na zámku v Linhartovech. 
Rozlouèil se s Golou, který právì teï jede vlakem 
do Varšavy a jakmile pøijede, tak se urèitì znovu 
spolu setkáme. Abych jedl utopence u rybníka. 
V hospùdce si dal svíèkovou na smetanì a popíjel 
pivko v taxislužbì Titz. Hrdì si vykraèoval 
Karlovou Studánkou jako by nás stále fi lmoval 
Zdenìk Horák. V proslunìných Sudetech pózoval 
Anièce k portrétu. Jel na kole pro pstruhy a pak 
na rynku ochutnal jahodovou zmrzlinu a letmo 
zahlédl Charouska, který chce být tam odtud, ale 
stále je odsud. S paní starostkou Ramazanovou 
naslouchal veršùm Daniely a sledoval její žákynì, 
krásné violoncellistky. Pronesl nìco velmi 
moudrého a velmi dùležitého Martinì, protože 
ona se pak tomu tak krásnì smìje. V ZUŠce, 
v uèebnì Ivany, kradl výtvarné nápady. Zaslechl 
Rutkovského „nashledanou“ ještì než jsem 
stihl povìdìt dobrý den. Zvítìzil nad èechofi lem 
Polnarem v pétanque, protože v nièem jiném není 
možné nad ním zvítìzit. Jel s Matìjem starou 
oktávkou po dìdovi na Slezskou relý a u Františka 
sledoval v televizi, jak nám Èeši dávají gól. Poznal 
opravdovou sílu slivovice, šumìní burèáku 
a potom pøešel øeku. Šoural se ve fi lcových 
papuèích Flemmichovou vilou a povídal, povídal 
a povídal…

Krzysztof Rusiecki



Po letech jsem se vydala do tøí soukromých svatyní 
nebo chcete-li, vstoupila jsem opatrnì do tøí pous-
teven. To jsou místa, do kterých se vchází po špiè-
kách. Každé dílo se totiž rodí v samotì, každý autor 
musí být sám se svými myšlenkami, názory a otáz-
kami, radostí i bolestí, zkušeností i nejistotami. Musí 
si ujasnit svìt sám v sobì, aby o nìm chtìl a mohl 
vypovídat jiným. 
Vstoupila jsem do tøí ateliérù dlouholetých pøátel 
a strávila pozoruhodné dopoledne. Vnímala jsem 
solitérní projevy i sounáležitosti cyklù, poslouchala 
pøíbìhy zrodu jednotlivých artefaktù a pøes nasyce-
nou kumulaci vidìného jsem se snažila ujasnit si pro-
žitky a impulsy, které mi ta setkání pøinášejí. To vše 
s cílem, abych se také v naprosté samotì pokusila 
o prožitém vyprávìt.
Doma jsem otevøela skøíò, svùj nepoøádný archiv. 
Vysypalo se na mì množství lístkù s poznámkami, 
textù psaných rukou i na psacím stroji, urèených 
k tisku a k úvodùm výstav, katalogy, ze kterých se 
draly k vysvobození èernobílé i barevné fotografi e. 
Jsem osoba nepoøádná, pøiznávám, na koberec 
ve chvíli vypadla docela objemná neuspoøádaná 
hromádka. Z fotografi í se na mì usmívaly tváøe se 
sklenièkou vína v ruce nebo kyticí v náruèí, to vše 
vìtšinou na pozadí nejrùznìjších galerijních síní 
z domova i ze zahranièí. 
Když jsem ten nepoøádek zaèala prohlížet a sbírat, 
uvìdomila jsem si, že to, co držím v rukou a to, co 
mám u nohou, znamená více jak dvacet pìt let života 
mého i života lidí, které mám ráda a kterých si vážím. 
A ètvrt století je už docela dlouhý èas.
Nastala tìžká chvíle. Usedla jsem k poèítaèi a zaèala 
zvažovat, jak do slov pøevtìlit vjemy a emoce, které 
jsem si z ateliérù pøinesla. Jak uspoøádat v ucelený 
text tvorbu tøí lidí osobnì si sice blízkých, ale ve svém 
díle tak odlišných. 
Pøemýšlela jsem o nových poetických polohách 
døevìných reliéfù Svatoslava Böhma. Døevo a jemu 
vlastní vzory a struktury uèarovaly autorovi již pøed 
mnohými lety. Vždy se mu snažil vdechnout svùj ná-
zor jasné stavby a øádu. Dnes jakoby podlehl kouzlu 
materiálu a nechal se jím dokonce vést. Vzdává se 
programové geometrické neomylnosti, s úctou a po-
korou naslouchá a hledá harmonii ve vyjádøení sou-
zvuku svého estetického názoru s dílem pøírody.
Martina Rožanská je autorkou velkých formátù a to 
nejen rozmìrovì, ale také emoèním nábojem, kte-
rým jsou nasyceny. Otisky bìžných denních pøedmì-
tù vytváøejí reliéf a rytmické struktury, které  autorka 
aktivizuje, roznìcuje a narušuje výraznými barev-
nými liniemi a skvrnami. Vnáší tak do svých sdìlení 
nepokoj a dynamiku. 
Nevím, zda je malba Ladislava Steiningera abstrakcí. 
Záleží na blízkosti. Pokud chceme vstoupit, prozkou-
mat vrstvení barev, reliéfní strukturu, kolorit, pak asi 
ano. Zvolíme-li odstup, dostáváme se do reálných, 
snových i dojmových krajin a vesmírù. Jsou vypoví-
dající, barevná škála je nejenom nositelkou citového 
náboje. Jeho cykly jsou velmi osobním, poutavým, 
krásným vyprávìním o tom co potkal a co uvidìl.
Další otazník se mi zrodil s osobností milého hosta. 
Krzysztof Rusiecki je pozoruhodný a hloubavý vý-
tvarník, zároveò pøítel Krnova i bájeèný èlovìk.

Èas bìžel a monitor svým bílým svìtlem zdùrazòo-
val nedotèenost otevøené stránky. Ani slovo ani jedi-
ná zformulovaná myšlenka. Uvìdomila jsem si další 
omezující faktor. Léta se nevìnuji své pùvodní pro-
fesi, život mì pøinutil osvojovat si mnohé jiné doved-
nosti. Stala jsem se jen vdìèným pozorovatelem, ná-
vštìvníkem galerií a výstavních síní, obdivovatelem 
krásna a schopnosti vyvolených vidìt a vypovídat 
o nás i o svìtì, nejen o povrchu, ale o samotné pod-
statì. Jsem i dnes ctitelem umìní, které umí vyjádøit 
obavy i nadìje, na které slova nestaèí.
Dospìla jsem k závìru, že já mohu už jen vzpomí-
nat. A jsem zpìt u více jak ètvrt století existence a13, 
Volného sdružení krnovských výtvarníkù. 
Kde má tento pøíbìh zaèátek? Nespornì je tøeba 
hledat poèátky ve chvíli, kdy se tvoøil výstavní pro-
gram na rok 1990 a zrodila se myšlenka pøipravit 
po èase výstavu krnovských umìlcù. Pøi sestavo-
vání seznamu potenciálních autorù vyplynula pozo-
ruhodná skuteènost. Poèátkem roku 1989 se v Kr-
novì sešlo tøináct profesionálních výtvarníkù a bez 
ohledu na velikost a provinèní charakter mìsta, byly 
zastoupeny všechny tradièní výtvarné obory. Nejvyš-
ší z umìní – architekturu - reprezentovali Stanislav 
Charvát s Vlastimilem Zillichem, sochaøství Mikuláš 
Rutkovský, Vladimír Ramazanov a Pavel Charousek, 
malíøství a grafi ku Zdenìk Máèel, Jiøí Záviš, Svato-
slav Böhm, Jindøich Gola, Vladivoj Jindøich, Dob-
roslava Broïáková, Ladislav Steininger a Renata 
Charousková. Teorií výtvarného umìní se zabývala 
Renata Ramazanová. 
Pøišel bouølivý závìr podzimu a zima prosycené spo-
leèenskými zmìnami, se kterými pøicházely víra, na-
dìje i øada mnohdy naivních oèekávání. Pøipravova-
ná výstava si žádala také krok v souznìní s dobou. 
Zrodila se idea sdružení a s ní i název a13. Se vzni-
kem spolku byla spojena pøedstava o nové obèanské 
spoleènosti a pøínosu, kterým mohou umìlci pøispìt 
k nalézání øešení specifi ckých místních problémù.
Následovalo období naplnìné øadou aktivit, výstava-
mi doma i v zahranièí, úzkou spoluprací s polskými 
umìlci a poøádáním spoleèenských akcí. Ke sdru-
žení se pøipojila malíøka Martina Rožanská. Velkým 
soustem, kterému a13 vìnovala nìkolik let pøíprav, 
byla realizace památníku krnovskému rodákovi 
architektu Leopoldu Bauerovi. Po dokonèení výtvarní-
ci vìnovali mìstu Krnovu zhmotnìní své pocty kole-
govi. Dnes se prostor kolem památníku stal oblíbeným 
místem setkávání a málokdo už ví, že nebyl veøejným 
zadáním a zrodil se jen díky soukromé iniciativì.
Bìh èasu pøinášel nejen radosti, pøišly i ztráty. Èást 
autorù, zakladatelù a13 se vydala vlastní cestou. 
Spoleèné aktivity se pro nì staly bøemenem. Bo-
lestné však byly chvíle, kdy Zdenìk Máèel, Vladi-
voj Jindøich, Mikuláš Rutkovký, Jindøich Gola a Jiøí 
Záviš odešli tam, odkud není návratu. 
Tøináctka je èíslo magické, i když a13 dnes pøedsta-
vují jen tøi autoøi a host, stojí za to zachovat znaèku, 
která se zapsala do pamìti nejen nás, kteøí jsme s ní 
spojili èást svých životù, ale stala se dùležitým fe-
noménem kulturního života mìsta, váženou vizitkou 
krnovské výtvarné reprezentace v Èeské republice 
stejnì jako v mnohých místech Evropy. 
Renata Ramazanová

O umìní, pøátelství a èase



SVATOSLAV BÖHM 
*1934 Žďár nad Sázavou
Je autorem grafi ckých úprav knih, 
knižních přebalů, ilustrací, plakátů, 
logotypů, novoročenek.
Vytvořil řadu monumentálních realizací 
uměleckých děl v architektuře.
Ve volné tvorbě se věnuje především 
výtvarným 
objektům, dřevěným reliéfům. 
ateliér: 
Svatováclavská 12
794 01 Krnov 
420 605 045 251

Cyklus Okno I., 2016

Cyklus Okno II., 2016

Výkřik, 2016
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Cyklus Okno III., 2016

Cyklus Okno IV., 2016

Horizontální členění, 2016

Vertikální členění, 2016



MARTINA ROŽANSKÁ
*1971 Krnov
studium:
V 90. letech rozvíjela grafi cké cykly dřevořezů 
a linorytů dotýkajících se niterných vztahů mezi lidmi.
V současné tvorbě se zabývá kresbou a malbou,
vytváří velkoformátové expresivní obrazy. 
Využívá barvu, otisk a strukturu ke sdělení 
nepokoje a dynamiky bytí. 
www.rozanska.webgarden.cz

Nekonečný rozhovor, 2014 

Červená řeka, 2015 

Teorie malého třesku, 2016
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Z kabinetu maličkostí II, 2016

Z kabinetu maličkostí I, 2016



LADISLAV STEININGER
*1959 Krnov
Ve svých cyklech kresby, malby 
a grafi ky rozvíjí témata dotýkající 
se přírody, kde výraznou složkou je 
symbol, struktura a linka.
Tlumená barevnost je výrazem 
meditace a potřeby nalézání vnitřního 
klidu.
Sochařská tvorba je hledáním 
archetypu,prazákladu formy.
ateliér: 
Svatováclavská 12
794 01 Krnov
420 776 735 349 

Nezvaný neznámý,  2011

Písečná kosa I., 2016
Písečná kosa VI., 2016
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Písečná kosa V., 2016
Písečná kosa IV., 2016

Překroč stín I., 2016

Vertikální členění, 2016

Podivín srpnový, 2012



KRZYSZTOF RUSIECKI
*1959 Mińsk Mazowiecki
Ve své tvorbě je blízký fi losofi i 
východu. Velkoplošné malby se 
dotýkají znaku, písma, 
které zmnožuje, opakuje. 
Důležitou zložkou obrazu je 
struktura sypaná pískem.
adresa:
Mała 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
Polsko
+ 48 608 130 483

Plátno 5, 2013  

Plátno 8, 2013

Plátno 7, 2014
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Zenova  zahrada, 2015

Zenova zahrada, 2015

Obalka knihy, 2016

Obálka knihy 9, 2016
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