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Když v roce 1969 vystavil Chuck Close ve Walker 
Art Centru v Minneapolis poprvé svůj černobílý 
Velký autoportrét, fotorealistickou malbu na 
plátně v nadživotní velikosti (273 x 212 cm), 
vzbudil tím velkou senzaci. Nejen proto, že 
malba byla od fotografie k nerozeznání, ale 
i proto, že umělec trpěl tzv. obličejovou slepotou 
(prosopagnosií), chorobou, jíž mozek odmítá 
rozeznávat podobnost lidských tváří. Chuck 
však ještě téhož roku vyrobil sedm podobných 
černobílých portrétů na plátně a po léta 
prohlašoval, že právě fotorealistická malba mu 
byla terapií při překonávání jeho handicapu.
První velká výstava fotorealistických malířů 
a sochařů v Americe, nazývaná též super-
realistickou, se konala v roce 1970 pod názvem 
Twenty-two Realists ve Whitney muzeu v New 
Yorku a nový výtvarný názor, oponující vážnosti 
abstraktního expresionismu, s důrazem na 
ironickou kritiku pop artu vůči mediální 
a komerční ikonografii masově spotřební 
společnosti, se s ohromujícím účinkem rozšířil 
do celého světa. V té době jsem pobývala v Tokiu, 
a když městským radním bylo nabídnuto ke 
koupi několik komiksových super-hrdinů 
z výstavy Roye Lichtensteina, divili se, proč mají 
za ně vydávat milióny, když kapesní vydání se dá 
pořídit za pár jenů v trafice. Nový trend šokoval 
všechny přívržence vážného umění i soudobou 
módu tvarově redukovaného minimalismu.
V Čechách neměl totalitní charakter zobrazování 
fotorealistické malby žádnou šanci, neboť na 
ideovém protipólu existoval formálně podobný, 
protěžovaný styl socialistického realismu 
a namísto tržní nadprodukce fungovala 
cenzura, potlačující svobodu projevu i v umění. 
Zakazovaným ideálem se stalo abstraktní 
umění. Nicméně u mnoha figurálních malířů 
se uplatnila veristická metodika ověřování 
nových možností vyjadřování s umisťováním 
předmětných prvků do plochy obrazu, k nimž 
patřil i člen skupiny Konfrontace, malíř Zdeněk 
Beran. Ve shodě s informálním zaměřením 
skupiny na strukturální abstrakci proslul 

především pojednáváním zadní strany obrazů 
jakožto vrstvených materiálových struktur, 
zahrnujících předmětné prvky (Hra s obrazy 
v prostoru, 1988-1999, Odvrácená strana obrazu, 
1996-1997) a instalacemi hromad různorodého 
odpadu, jakožto devastace přírodních i uměle 
vytvářených environmentů. Naplňoval premisu 
filosofa Jeana Baudrillarda, že v naší době 
hyperreality je předmětná skutečnost buď 
zcela potlačována nebo deformována obrazy 
své existence. Vpravdě již neexistuje, zbývá jen 
atmosféra destrukce, rozpadu a zmaru. Tak 
i ve svých velkoformátových obrazech Beran 
zpracovával rozpadající se fragmenty předmětů 
a z lidských údů vytvářel existenciálně pojaté 
kompozice s detaily zad, hýždí nebo povrchu 
obnaženého stařeckého těla. Od počátku 90. let 
působil na AVU v ateliéru klasických malířských 
technik, kde zásadním způsobem ovlivnil řadu 
svých žáků.
V té době se již fotorealismus nazýval 
hyperrealismem. Technika zobrazování 
prošla vývojem od fotomechanického přenosu 
informace na plátno ve prospěch kresby, 
počítačového dokreslování a optického přenosu, 
kde původní používání airbrushe (americké 
retuše) umožňující plynulý přechod barev v ploše 
za pomoci rozprašovače i zachycování drobných 
detailů, bylo nahrazeno ručním nanášením 
barev, lavírováním, stínováním a vysvětlováním, 
tedy podmalbou s klasickým použitím štětce 
či jiných prostředků malířského rukopisu. 
Hyperrealistická malba zpracovávala viděnou 
skutečnost přesněji než fotorealismus, nepoužila 
výrazovou zkratku, naopak v políčku po políčku 
zachycovala v rastru kompozice s filigránskou 
přesností všechno, co se v záběru předlohy 
vyskytovalo. Hyperrealistická díla byla založena 
na spojení reality s iluzí podle umělcovy vnitřní 
představy a vytvářela novou dimenzi simulace 
reality, lišící se od reality původní. Kladla 
maximální důraz na detail obrazované předlohy 
s požadavkem hloubkové ostrosti výsledné  
malby.

Nejblíže profesoru Beranovi byla asi tvorba Karla 
Balcara se zobrazováním, obohaceným o citace 
umění předmoderní doby, zvláště manýrismu 
a iluzionistického baroka, stírajících rozdíl 
mezi reprezentací reality a realitou. Princip 
apropriace, dnes umělci hojně uplatňovaný 
námětově i v metodice, umožnil Balcarovi 
položit důraz na kompozici. Torza figur, vesměs 
izolovaná do neurčitého prostředí, prezentoval 
do uzavřené formy reálného tvaru, jež působí 
jako hradba dokonalosti mezi umělcem a 
divákem. Šerosvit jeho malby, bezchybně 
provedený s odkazem na Caravaggia, našel svou 
jedinečnost také v námětové volbě dekadentně 
erotické a vyzývavé ženské a mužské tělesnosti.
Vliv mistra Berana lze vypozorovat i 
v „civilnějších“ figurálních obrazech Jana 
Mikulky, Alžběty Josefy, Filipa Kudrnáče, 
Blanky Novákové, Jana Gemrota či Pavla 
Holase. V portrétech a zátiších Jana Mikulky je 
modelován třetí rozměr obrazu vysvětlováním 
portrétů na tmavém pozadí, ačkoli malba má 
vrstevnatou výstavbu s povrchovými barevnými 
valéry. U Alžběty Josefy je zdůrazňována 
tajuplná atmosféra portrétovaných dívek, jež 
se k nám často otáčejí zády či se jinak halí 
do své anonymity. Naopak u Filipa Kudrnáče 
jsou dívčí akty v jasných barvách situovány 
do romantických krajin v přírodě a stylově se 
odvolávají na klasicistní akademickou malbu 
19. století, s technikou italské vlámské školy. 
Blanka Nováková fabuluje svůj něžný odkaz 
v interkomunikaci zvířat a lidí, kde zvířata  
personifikují i své lidské protějšky. U Jana 
Gemrota je realistická malba obohacena 
o psychologický průnik do problémů současné 
společnosti s aditivním přiřazováním příběhů, 
často expresivně narušujících přesnost záznamu 
reality. Pavel Holas byl od roku 2012 asistentem 
profesora Berana, avšak paradoxně i mistrem 
abstraktní malby, v níž dokázal sladit prostorové 
abstraktní tahy se super- realistickými detaily. 
Pro svou příchylnost k hudbě byl často nazýván 
„jazzmanem malby“.

Fotografická předloha hyperrealistické malby 
bývá pro její představitele poněkud zavádějící. 
Jinak řečeno, čím lepší porozumění mají pro 
fotografii, tím vágnější je jejich rozlišování mezi 
figurativností a abstrakcí. U Jindřicha Hájka se 
zaujetí pro fotografii promítlo do zobrazování 
výsečí předmětných prvků reality, často i jejích 
intimních detailů. Zuzana Dvorská-Šípová hledá 
svou duchovní relaxaci v přírodě a akcentuje 
osobní pohled klidného soustředění na detail, 
s prožitkem určité momentální a pomíjivé 
situace. Jan Uldrych odhaluje své hluboké 
zaujetí realitou takřka za hranicemi 
smyslového vnímání, více se v tomto smyslu 
hlásí k abstrakci. Pohybuje se v archetypální 
oblasti krajinomalby, přerůstající svým 
pojetím v univerzum se základními přírodními 
principy. Také Marek Slavík v obraze proniká 
do podvědomí diváka, když pracuje s tvarovým 
vyobrazením hmoty, vyjadřujícím její vnitřní 
energii. Zdeněk Trs začal nejprve s motivy 
přírody a zvířat zahalenými tkaninou, aby si 
ponechaly svá tajemství, postupně však přešel 
s modelací světla a stínu k abstraktním obrazům 
krajin.
Hyperrealistické zobrazování je tedy schopné 
překročit fotorealismus znalostí zobrazovaného 
předmětu a rozlišovací schopností oka 
v běžném vidění. V publikaci Art Today 
teoretička Edward Lucie-Smith kdysi napsala v 
kapitole věnované zobrazivé malbě, že jednou 
z nejpřekvapivějších změn tohoto uměleckého 
směru v pohledu na realitu je jeho komparativní 
příklon k předmodernistické minulosti umění. 
Dnes se však lze domnívat, že nejpřínosnější 
v hyperrealistickém zobrazování malby je její 
dialog figurativně pojatého realismu s abstraktní 
malbou, jakožto jediné, přirozeně možné stírání 
vzájemných rozdílů v jednotném fotografickém 
vidění světa.

       Vlasta Čiháková Noshiro

Hyperrealismus – malba, zobrazující i abstrakci



Proč jste založil svou sbírku hyperrealistů 

a jaké uspokojení Vám přináší?

Mám sbírku obrazů z 19. století, období 
romantismu a realismu. Chtěl jsem pokračovat 
i v moderním umění, ale 20. století mě nějak 
moc neoslovilo a v současném umění se příliš 
neorientuji. Připadá mi, že dnešní umělci 
spíše spoléhají na dobrý marketing a dobrého 
galeristu. Před sedmi lety jsem se však potkal se 
Zdeňkem Beranem a pochopil jsem, kudy vede 
cesta dál.  Setkal jsem se i s Karlem Balcarem 
a bylo mi hned jasno. Oni začali navazovat na 
umělce nejen 19. století, ale i starší, třeba 
z 16. století. Viděl jsem u nich tu dřinu 
a opravdové umění. Takhle nemůže malovat 
každý, kdo si přičichl k terpentýnu a prošel 
nějakým kurzem. Tito umělci museli projít 
dlouhým procesem odříkání a dřiny, atelier 
Zdeňka Berana neodpouštěl chyby. Nešlo to 
tam jen nějak dát, muselo to sedět a být prostě 
dokonalé!!
Fascinuje mě, že tito umělci nemají manýry 
machrů a mistrů, kteří by bez galeristy zůstali 
v zapomnění….

Jaký byl váš vztah ke Zdeňku Beranovi?

Obdivoval jsem jeho životní cestu. Jeho 
skromnost byla pro mne až nepochopitelná. Byl 
jsem asi poslední, kdo ho navštívil na Bulovce. 
Přinesl jsem mu mandarinky a řekl mu, ať se 
drží. Bohužel mě už příliš nevnímal. Odešel 
člověk, který měl být milován, obdivován. 
V posledních letech však žil sám v bytě v Libni, 

kde tvořil a kam jsem za ním chodíval. Promítal 
mi filmy ze své tvorby a svého života. Koukal 
jsem na ně jako z jiného světa, když tam maloval 
pozadí obrazu a místo štětce používal koště 
a hadry…Byl to prostě Bohem políbený člověk, 
který své umění  naštěstí stačil předat svým 
žákům.

Čeho si nejvice ceníte na hyperrealistické 

malbě?

Je to úplně jednoduché. Tvrdá dřina, dovednost 
a píle se skromností, jež se nedá ošidit. Jednou 
jsem se ptal profesora, jak dlouho maloval ty své 
velké obrazy. Říkal, že rok a déle. To mluví samo 
za sebe. 
Jsem člověk přímý a realita je mou součástí. 
Realistický obraz nepotřebuje vysvětlení oproti 
abstraktním obrazům, které v dnešní době 
jsou v každé galerii. Jednou to může být třeba 
kůň, podruhé kráva, za týden východ slunce 
nad Vltavou…. U realistické malby je to jednou 
provždy to, co malíř namaloval. A my hodnotíme 
jen to, jak to namaloval.

(Otázky panu Pavlu Feiglovi kladla Galerie 

kritiků)

soukromá sbírka Pavla Feigla (FEIGL GALLERY) 

private collection of Pavel Feigl (FEIGl GALLERY)

Rozhovor s Pavlem Feiglem



Zdeněk Beran, Přízraky prázdnoty, akryl, olej, překližka, plátno, 213 x 173 cm, 1989

Zdeněk Beran

Zdeněk Beran, dtto, Struktura na zadní straně obrazu



Zdeněk Beran, Pokus o duševní únik, akryl a olej na plátně, 200 x 265 cm, 1996-1997 
Zdeněk Beran, Fragment obrazu (zadní pohled II.), akryl a olej na plátně, 90 x 125 cm, 2006



Karel Balcar, Milenka I., olej na plátně, 137 x 141 cm, 2012

Karel Balcar

Karel Balcar, T2., olej na plátně, 187 x 178 cm, 2010



Marek Slavík, Succesful landing, olej na plátně, 100 x 80 cm, 2015

Marek Slavík 

Marek Slavík, Nezvládnutá sebereflexe (Velká pasta), olej na plátně, 175 x 200 cm, 2013 



Jan Mikulka, Zátiší s jablky, olej na plátně, 100 x 65 cm, 2011

Jan Mikulka 

Jan Mikulka, Plameňáci, olej na plátně, 60 x 40 cm, 2014



Zdeněk Trs, Mahi Mahi, akryl na plátně, 90 x 120 cm, 2011 

Zdeněk Trs

Zdeněk Trs, Bez názvu, akryl a olej na plátně, 150 x 110 cm, 2011



Jan Uldrych, Bez názvu, akryl a olej na plátně, 200 x 145 cm, 2011

Jan Uldrych

Jan Uldrych, Bruno (pro Pavla Feigla), olej na plátně, 30 x 40 cm, 2014



Jan Uldrych, Bez názvu, akryl a olej na plátně, 200 x 150 cm, 2012



Blanka Nováková, Host, olej na plátně, 110 x 125 cm, 2015

Blanka Nováková

Blanka Nováková, Jen tak tam stála, olej na plátně, 125 x 135 cm, 2015



Zuzana Dvorská-Šípová, V zahradě, olej na plátně, 80 x 60 cm, 2015

Zuzana Dvorská-Šípová

Zuzana Dvorská-Šípová, Za, olej na plátně, 80 x 60 cm, 2015



Alžběta Josefy, Karla, akryl a olej na plátně, 70 x 120 cm, 2015

Alžběta Josefy

Alžběta Josefy, Status, akryl na plátně, 130 x 150 cm, 2013 



Filip Kudrnáč

Filip Kudrnáč, Sebastian, olej na plátně, 30 x 40 cm, 2015

Filip Kudrnáč, Stará Živohošť, olej na plátně, 40 x 50 cm, 2015

(soukromý posluchač prof. Berana)



Jan Gemrot

Jan Gemrot, Na cestě, olej na plátně, 120 x 100 cm, 2015

Pavel Holas

Pavel Holas, Hádanky a hlavolamy, olej a akryl na plátně, 135 x 180 cm, 2009



Jindřich Hájek

Jindřich Hájek, Zpráva, olej na plátně, 140 x 100 cm, 2015

When Chuck Close exhibited his Big Self-
Portrait, a larger than life (273 x 212 cm) 
photorealistic canvas in black and white, at the 
Walker Art Center in Minneapolis in 1969, he 
caused a sensation. This was not only because of 
the fact that the painting was indistinguishable 
from a photograph, but also due to the fact that 
the artist was suffering from face blindness 
(prosopagnosia), a cognitive disorder in which 
the brain’s ability to recognize similarities in 
human faces is impaired. Nevertheless, Chuck 
painted seven similar black and white portraits 
on canvas that year and for many years he 
claimed that photorealistic painting helped him 
in overcoming this handicap. 
The first large exhibition of photorealistic 
painting and sculpture, also called super-
realistic at times, in America was held in 1970 
in the Whitney Museum in New York and 
was entitled Twenty-two Realists. The new 
artistic viewpoint, which was in opposition 
to the seriousness of abstract expressionism, 
emphasised the Pop Art ironic criticism of 
media and commercial iconography of the 
mass-consumer society and spread across the 
whole world with astonishing impact. In those 
days, I was living in Tokyo and when the city 
councillors were offered several comic super 
heroes from Roy Lichtenstein’s exhibition, they 
just could not understand why they should spend 
millions of yens on them, when for a few yens 
they could get a pocket edition at a newsagent’s. 
The new trend shocked all the lovers of serious 
art as well as the contemporary trend of shape-
reduced minimalism.
In Bohemia, the totalitarian character of 
depiction in photorealistic painting did not 
stand a chance, because its ideological antipole 
was occupied by the formally similar, officially 
favoured style of social realism. In the place of 
commercial overproduction there was censorship 
which suppressed the freedom of expression 
even in the area of art.  Abstract art was the 
forbidden ideal at the time. Nevertheless, many 

figurative painters had employed the veristic 
method of establishing new opportunities for 
expression by placing object elements in the 
painting. The painter Zdeněk Beran, member 
of the Konfrontace group, was one of them. In 
accordance with the group’s informal focus on 
structural abstraction he became famous for 
treating the reverse of his paintings as layered 
material structures in which he incorporated 
object elements (Hra s obrazy v prostoru / Game 
with Paintings in Space, 1988-1999, Odvrácená 
strana obrazu / The Reverse Side of the Painting, 
1996-1997) and installations of piles of all sorts 
of junk representing devastation of both natural 
and artificially created environments. He lived 
up to Jean Baudrillard’s premise that in our 
era of hyperreality,  the reality is either being 
completely suppressed or deformed by images 
of its own existence. In fact, it does not exist 
anymore; all what remains is an atmosphere of 
destruction, disintegration and decay. And so 
even in his monumental paintings, Beran dealt 
with fragments of crumbling objects and created 
existentially conceived compositions from 
human limbs with details of people’s backs, 
buttocks or an old man’s skin. Since the 1990s, 
he worked at the Prague Academy of Fine Arts 
in the studio of classical painting techniques, 
where he had significantly influenced many 
students.
Then, photorealism was already called 
hyperrealism. The technique of rendering images 
had developed from using photomechanical 
transfer of information onto the canvas to a 
preference of drawing, computer rendering and 
optical transfer. The original airbrush (American 
retouch) technique, which enables the creation 
of smooth colour gradients in an area as well 
as capturing fine detail using an atomizer, was 
replaced by the application of paint by hand, 
applying washes, shading and highlighting, that 
is, by underpainting with the classical use of 
brushes and another atypical techniques. 
Hyperrealistic painting treated the perceived 

Hyperrealism – Painting that also expresses Abstraction



reality more accurately than photorealism 
did without using the expressive shortcut. 
Contrarily, it captured, cell by cell, everything 
that was seen in the composition grid of 
the original image with filigree accuracy. 
Hyperrealistic works were based on connecting 
reality and illusion in accordance with the 
artist’s innermost idea and formed a new 
dimension of reality simulation which was 
different from the original reality. It put 
maximum emphasis on detail of the depicted 
image requiring almost infinite depth of field of 
the resulting painting. 
It can be said that Karel Balcar’s works are 
closest to those of Zdeněk Beran. Their imagery 
enhanced with citations of pre-modern art, 
especially Mannerism and illusionistic Baroque, 
blurs the differences between representations 
of reality and reality itself. The appropriation 
principle, so commonly employed by artists 
today both in terms of subject matter and 
methodology, enabled Balcar to put emphasis 
on composition. Figure torsos, largely isolated 
in indeterminate settings, were presented as 
confined forms of realistic shape which seem 
to draw up a barrier of perfection between the 
artist and the viewer. The chiaroscuro of his 
paintings, masterly executed with reference to 
Caravaggio, has also discovered its uniqueness 
though the choice of decadently erotic and 
provocative female and male corporeity as 
theme. 
Maestro Beran’s influence can be also noted in 
“more civil” figural paintings by Jan Mikulka, 
Alžběta Josefy, Filip Kudrnáč, Blanka Nováková, 
Jan Gemrot or Pavel Holas. In Jan Mikulka’s 
portraits and still-lives, the third dimension 
of the painting is modelled by highlighted 
portraits on dark backgrounds despite the fact 
that the paintings have layered structures with 
surface color tonals. In Alžběta Josefy’s work the 
mysterious atmosphere is accentuated through 
models, who often turn their backs to the 

viewers or otherwise shroud in their anonymity. 
Contrarily, Filip Kudrnáč’s nude models of 
young girls are executed in bright colours and 
set in romantic landscapes. They show stylistic 
reference to the Classicist academic painting 
of the 19th century using the technique of 
the Italian-Flemish school.  Blanka Nováková 
fabricates her gentle reference in the mutual 
communication of animals and humans, where 
the animals sometimes personify their human 
counterparts. Jan Gemrot’s realistic painting 
is augmented with a psychological inquiry into 
the problems of today’s society with additive 
allocation of narratives often expressively 
affecting the accuracy of the record of reality. 
Pavel Holas was professor Beran’s assistent 
since 2012, paradoxically however, he had also 
mastered abstract painting in which he managed 
to harmonize spatial, abstract strokes with 
super-realistic details. For his love of music 
he would often be nicknamed the “jazzman of 
painting”.
The photographic original may often 
be misleading to the representatives of 
hyperrealistic painting. In other words, the 
better they understand photography, the vaguer 
their distinction between figurativeness and 
abstraction. In the case of Jindřich Hájek, his 
enthusiasm for photography was reflected in his 
depictions of sectors of objective reality often 
including its intimate details. Zuzana Dvorská-
Šípová looks for spiritual relaxation in nature 
and accentuates in calm concentration her 
personal sight of detail within the experience of 
a momentary and fleeting situation. Jan Uldrych 
uncovers his deep interest for reality, so to say, 
beyond the limits of sensual perception and in 
this sense, he tends to the abstract expression. 
He works in the archetypal field of landscape 
painting expanding to the Universe including 
all the basic natural principles. Marek Slavík 
also penetrates all the way to the spectator’s 
subconscious through his works when employing 

shape rendering of matter with expression of its 
inner energy. Zdeněk Trs originally started with 
natural objects and animals covered by cloth 
to let them keep their secrets, nevertheless, 
he gradually shifted to the painting abstract 
landscapes through light and shadow modelling.  
Hyperrealistic depiction is able to surpass 
photorealism only through the knowledge of the 
rendered object and the eye’s resolving power 
in normal sight. The theoretician Edward Lucie-
Smith once wrote in an edition of Art Today in 
a chapter dedicated to the depictive painting 
that one of the most surprising changes in this 

artistic field and its perception of reality is its 
comparative shift towards the pre-modern 
past of art.  However, today it can be supposed 
that the greatest contribution of hyperrealistic 
painting is the dialogue between figuratively 
conceived realism and abstract expression 
as the only one possible manner of blurring 
the differences in an unified photographic 
perception of the world.

       Vlasta Čiháková Noshiro



Why did you found your hyperrealist collection 

and what kind of satisfaction do you get from 

it?

I have a collection of paintings from 
the 19th century, from the Romantic and 
Realism eras. I wanted to continue with modern 
art, but I could not really relate to 20th century 
art and I am not well versed in contemporary 
art. It seems to me, that today’s artists rely more 
on good marketing or on capable gallery owners. 
Nevertheless, seven years ago, I met Zdeněk 
Beran and I understood which route to take next. 
I also met Karel Balcar and suddenly everything 
was clear to me. They started following up not 
only on artists of the 19th century but also much 
older ones, such as those of the 16th century. 
I could see both the hard work and real art. 
This kind of painting cannot be executed just by 
anyone who has just had a taste of turpentine 
and attended some kind of course. These artists 
had to undergo a long process of austerity 
and hard work, Zdeněk Beran’s studio was 
unforgiving. It was not possible to just do it 
somehow, things had to fit and be just perfect!!
What fascinates me is that these artists lack 
the manners of the boasters and maestros who 
would remain forgotten if it hadn’t been for 
their art dealers... 

What was your relationship with Zdeněk Beran 

like?

I admired his life path. At times I would find it 
difficult to understand his modesty. Perhaps 
I was the last person to visit him in the Bulovka 
hospital. I brought him some tangerines and told 
him to hold on. Unfortunately, he was already 
oblivious of me. A person who was meant to 
be loved and admired left this world. He had 
spent the last years alone in a flat in Libeň 
where he would work and where I would visit 
him. He used to show me films about his work 

and his life. I used to watch them as something 
from another world, when he would paint the 
background of a canvas using a broom and rugs 
instead of brushes... He was a god-blessed man, 
who luckily managed to pass his art on to his 
students.

What do you value the most in hyperrealist 

painting?

It’s really simple. It is hard work, skill and 
diligence and diligence combined with modesty 
that cannot be faked. I once asked the professor 
how long it had taken him to paint his large 
canvases. He replied that a year or more. 
It speaks for itself.
I am a straightforward person and reality is 
a part of me. A realistic painting does not require 
explanation as abstract paintings, which can be 
found in all galleries today, do. For once it can 
be a horse, next time a cow and in a week’s time 
dusk over the Vltava River... In realistic painting 
it is once and for all the subject that the painter 
had depicted. And we just appreciate how they 
had painted it.

(Questions of Galerie kritiků to Mr. Pavel 

Feigl)
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