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"... vypadá jako lidožrout z pohádky, černý
korzár či legendární bandita, ale pochechtává
se spíš dobrácky než zlověstně. Se svým statným bříškem, s mohutným nosem a býčí šijí
mohl by Vám tento hřmotný Afrikán z Tenerifu připomenout zplozence býka a královny
Pasipha, Min otaura, kterého si vzali do štítu
surrealisté". (M. Míčko, 1946)
Může být překvapením, že i přes geografickou vzdálenost a rozdílnou politickou situaci ve 20. století došlo mezi Španěly a Čechy
k mnoha uměleckým kontaktům, a to buď

přímo, nebo prostřednictvím Paříže. Zde je
třeba na prvním místě zmínit Picassa a jeho
vliv na české moderní umění - především na
členy skupiny Osma. Významnou roli v šíření
kubismu sehrál i historik umění a osvícený
sběratel Vincenc Kramář, díky němuž bylo
Picassovo dílo u nás brzy známé a pozitivně
přijímané. Výsledkem Kramářova osobního
zaujetí je sbírka Picassových děl, jež tvoří
součást expozice Národní galerie v Praze.
Vedle kubismu Picassa a Juana Grise zasáhl
české umělce rovněž vliv španělských surrealistů - na prvním místě dílo Salvadora
Dalího, ale i Miróa, Gonzáleze a také Óscara
Domíngueze. Ten již ve třicátých letech zaujal
V Nezvala svými dekalky - otisky, v nichž
hraje roli náhoda. Básník o nich psal, že je
z nich "bezmezně vzrušen" a svou sbírku
Absolutní hrobař (1937) doprovodil dekalky
inspirovanými právě Domínguezem (tvořil je
např. i Fr. Vobecký a Z. Sklenář).
V roce 1946 se konala v Mánesu (s reprízami v Brně a Bratislavě) výstava "Umění
republikánského Španělska". Expozice, která
byla jednou ze zásadních zahraničních poválečných výstav v Československu, se účastnilo
devatenáct španělských umělců, z nichž osm
i přijelo do naší země a později zde uspořádali řadu skupinových nebo osobních výstav.
Jejich díla, která zůstala v našich sbírkách
(celkem 244), sehrála důležitou roli nejen
těsně po válce, ale i později - v šedesátých
letech umožnila navázat na avantgardní tendence zadupané do země dogmaty socialistického realismu padesátých let.
Charismatický Kanářan Óscar Domínguez
(1906-1957) byl jednou z nejvýraznějších
postav Pařížské školy, a právě on zapůsobil na
Čechy a Slováky nejvíce. Po skončení výstavy
v roce 1946, na níž se prezentoval dvanácti
obrazy, navštívil naši zemi ještě dvakrát: Delší

dobu pobýval v Praze, ale také v Olomouci
(v ateliéru sochaře J. Šolce) a v Bratislavě.
V českých a slovenských ateliérech vytvořil
obrazy a kresby, z nichž zde mnohé rovnou
prodal nebo daroval. Další díla si jeho čeští
přátelé a obdivovatelé přivezli přímo z pařížského ateliéru, kde ho Češi hojně navštěvovali
až do nástupu socialismu v roce 1948. Velká
část těchto obrazů se stále nachází v českých
a slovenských sbírkách, ať už soukromých,
nebo státních (např. NGP, MG Brno, GVU
.Ostrava, MU Olomouc a slovenské sbírky).
Jde o významný soubor - tvoří téměř čtvrtinu
známých Domínguezových děl.
Mimořádný úspěch Domíngueze v tehdejším Československu lze přičíst přetrvávající
silné tradici meziválečné avantgardy u nás.
Jeho tvorba pod vlivem Picassa, spolu se
surrealistickou tenzí, kterou v roce 1965 Jan
Škvára charakterizoval jako osobitou směsici
.kubistickych. zkratek a surrealistických symbolů, svíraných soustavou silných čar" (s. 232),
zaujala české poválečné umění. Španělé se
těšili v naší zemi zájmu také z důvodů politických - řada českých umělců otevřeně i symbolicky vyjádřila svůj protest proti občanské válce ve Španělsku (Šíma, Filla, Sychra,
Janoušek, Štyrský a další).
Výstava ,,6scar Domínguez v Československu", která se konala ve Španělsku vTEA Tenerife Espacio de Las Artes (říjen 2016 - květen
2017), měla za cíl obsáhnout a analyzovat
všechna doposud známá díla tohoto malíře,
která pocházejí z českých a slovenských sbírek, a kriticky zhodnotit důležitost "československé etapy" v kontextu umělcova díla. Pavel
Štěpánek, hlavní autor textu v katalogu, má
zásadní podíl na tom, že význam Československa pro Domínguezovo malířské dílo, do
té doby opomíjený, byl mezinárodně uznán.
Český historik umění zahájil svá "domíngue-

zovská" badání již v roce 1965, avšak první
.monografickou výstavu tohoto Španěla mohl
uspořádat až v roce 1986 (Galerie hl. města
Prahy) a druhou na přelomu let 1997 a 1998
v Muzeu umění v Olomouci.
Ovšem již v roce 1973 se Štěpánek v Praze
setkal se španělským historikem umění Fernandem Castrem, který se umělcem zabýval
ve své práci, později vydané knižně (v katalogu je autorem kapitoly o humoru a metamorfózách v Domínguezově díle), v roce 1975
pak s významným kritikem avantgardy a spisovatelem Eduardem Westerdahlem a také
s bývalou DomÍnguezovou manželkou Maud.
Westerdahlovu cestu po Evropě v roce 1931,
kdy navštívil i Československo, které v té
době patřilo mezi evropská ohnis'ka nové
architektury a životního stylu, v katalogu
podrobně analyzuje María Navarro Segura
v kapitole "Praha u vzniku projektu Gaceta
de Arte". Westerdahl českou funkcionalistickou architekturu a design velmi obdivoval
(Y Praze jsem zažil architektonické zjeveni"].
Tato "česká zkušenost" sehrála zásadní roli
při zakládání významného avantgardního
časopisu Gaceta de Arte a je důkazem dalšího
zajímavého kulturního propojení Španělska
a naší země.
Výpravný česko-španělský katalog (304 s.)
obsahuje, kromě kritických studií již zmíněných autorů (Pavel Štěpánek, Fernando Castro Borrego a María Isabel Navarro Segura),
také text o ,motivu býka a tauromachie:
,,6scar Domínguez, hlava býka" (s. 236-242),
jehož autorem je Isidro Hernández Gutiérrez. Katalog považuji za velmi zdařilý počin
a zároveň fundovaný doklad této významné
kapitoly přímých vztahů mezi španělským
a českým uměním .•

