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TRISTER
Milí čitatelia,  
po prečítaní rozhovoru poľahky 
odpoviete na tri otázky. Svoje 
odpovede ÁNO, NIE zakrúžkujte 
v kupóne na strane 36. 
Zo správnych odpovedí  
vyžrebujeme jedného čitateľa, 
ktorému pošleme darček!

1.  Akému športu sa venoval  
ako dorastenec?

2.  V ktorom roku nastúpil do 
Akadémie výtvarných umení?

3.  Koľko kresieb má v zásobníku?
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Profesor Akadémie výtvarných umení  
v Prahe, intelektuál s imidžom rockera,  
podľa odborníkov najväčší žijúci súčasný 
český maliar, v tomto roku oslávi 65 rokov. 

Režisér sociálnych drám
Tvorba Michaela Rittsteina 

prešla za 40 rokov množ-
stvom formálnych a obsa-

hových zvratov, veľmi skoro si však 
vypracoval svoj nezameniteľný ma-
liarsky rukopis. Je brilantným kolo-
ristom, jeho obrazy sršia farbami. 
Pre jeho gestickú maľbu je hádam 
najcharakteristickejšia akási sym-
bióza medzi zdanlivým chaosom 
na jednej strane a premyslenou 
koncepciou a vnútorným poriad-
kom diela na strane druhej. Jeho 
maľba sa vyznačuje tvarovou de-
formáciou, s obľubou rozpráva 
groteskné príbehy, obrazy hýria vti-
pom a sarkazmom, s patričným 
zveličením až k hranici surrealiz-
mu. Považujú ho za najvýznam-
nejšieho predstaviteľa expresívnej 
figurálnej maľby. Maliarova extro-
vertnosť, ako aj záujem o dialóg 
s verejnosťou a súčasne perma-
nentný záujem verejnosti o jeho 
tvorbu je dôvodom, že maliar rád 
vystavuje. Je dobrou správou, že 
milovníci umenia na Slovensku 
sa budú môcť v tomto roku bližšie 
zoznámiť s dielom profesora Mi-
chaela Rittsteina na výstave v Po-
važskej galérii moderného umenia 
v Žiline. 

UČITELIA SI NECHÁVALI  
JEHO OBRAZY
Na rozdiel od mnohých iných vý-
tvarných umelcov sa M. Ritstein 
prepracoval na dráhu profesionál-
neho umelca úplne priamočiarym 
spôsobom. „Ja som vlastne nič iné 
ani robiť nechcel. Maľovanie a kres-
lenie bolo – okrem športu, kde som 
ako dorastenec pretekársky plá-
val – v podstate jediné, čo ma na-
ozaj bavilo.“ Jeho talent sa prejavil 
už v ranom detstve. „Ako prvý si to 
všimol môj otec, tak ma nechával 
kresliť. Kreslil som aj v škole a uči-
telia si nechávali moje výkresy. Keď 
som pred rokmi stretol jednu svo-
ju bývalú pani učiteľku, tak mi po-
vedala, že ešte stále ukazuje moje 

obrázky žiakom,“ dodáva so smie-
chom umelec. Ďalšie smerovanie 
tak bolo prirodzené, najskôr Stred-
ná odborná výtvarná škola Václa-
va Hollara v Prahe a potom pražská 
Akadémia výtvarných umení, kam 
nastúpil v roku 1968 do ateliéru 
profesora Arnošta Padrlíka. „Bolo 
to obdobie konca politického uvoľ-
nenia – školu sme začínali štraj-
kom a demonštráciou proti Rusom. 
V ateliéri sa zišla veľmi dobrá par-
tia, komunita, mnohí z nej neskôr 
so mnou zakladali Voľné združe-
nie 12/15 Pozdě, ale přece a pôso-
bili v ňom. (Česká výtvarná skupina 
založená v roku 1987 V. Bláhom, P. 
Pavlíkom, M. Rittsteinom a V. No-
vákom). „Bolo to vyslovene priateľ-
ské združenie kde sme sa stretávali 
po ateliéroch s Jiřím Chalupec-
kým a Magdou Jetelovou. Neskôr sa 

k nám pridali aj J. Načeradský  
a J. Sopko.“

DOBRÝ MALIAR – PRÍRODNÝ ÚKAZ
Umelecký prejav M. Rittsteina sa 
formoval od konca 60. rokov. Čo sa 
týka výtvarných vzorov, nebolo ich 
veľa. „Rád som navštevoval výsta-
vy J. Šmídra, B. Dlouhého, K. Ne-
praša. V tom čase prichádzala prvá 
vlna minimalizmu a konceptuálne-
ho umenia. Ja som sa na to poze-
ral a hovoril som si ,Ježišmária, toto 
nepoznám‘. Taký čistý intelektuál-
ny svet, pracovalo sa tam čierno-bie-
lo. Na mňa teda zostal ten „bordel“ 
reálneho sveta a s radosťou som 
sa ho ujal. To, čo chceli iní umel-
ci, som rešpektoval, ale považoval 
za ich estetiku. Ja som si našiel ,lo-
kálnu historku‘, to nerobil nikto. 
Stal sa zo mňa režisér sociálnych 
drám,“ smeje sa Rittstein. Svojou 
expresívnosťou farebnosťou a tvaro-
vou deformáciou Rittsteinovo die-
lo trochu pripomína Ch. Soutina či 
K. Appela. „Sú to umelci, ktorí ma 
bavia a sú mi blízki.“ Pripúšťa vplyv 
postmoderny, ale na rozdiel od nich 
výrazové prostriedky používa voľne 
a nešetrí detailmi. „Pre mňa je dôle-
žitý kontrast. Pán Chalupecký, keď 
si pozeral moje obrazy, tak mi po-
vedal: ,Pán Rittstein, keď vidím tú 
figúru, bol by to nádherný expresív-
ny obraz.‘ Na to som mu povedal: 
,Pán Chalupecký, ale tie pekné ex-
presívne obrazy už predo mnou na-
maľoval niekto druhý,‘“ spomína 
Rittstein.

OD MONETA KU CANALETTOVI
Históriu, ale aj nové trendy vo vý-

tvarnom umení a zvlášť v ma-
liarstve stále dôsledne sleduje. 
„Spoločne s mojimi študent-
mi chodíme na študijné cesty 
po svetových múzeách a galéri-
ách. Sledujem všetko od Moneta 
po Canaletta. Napríklad u Mone-
ta ako hmotou, prostredníctvom 
lekien, naštartoval americkú ab-
strakciu, u Canaletta, ako piatimi 
ťahmi kreslí figúrky. Oba póly sú 
pre mňa zaujímavé, ale ani jedné-
mu nedávam prednosť. „Keď vi-
dím dobrého maliara, stojím pred 
ním s pokorou ako pred prírod-
ným úkazom. Chcem aby mal môj 
obraz rovnakú energiu, ale to je 
všetko.“ A tak to učí aj svojich štu-
dentov. „Mali by byť prístupní von-
kajšej realite a zároveň schopní 
si ju zaznamenať. Ja si stále nie-
čo kreslím. Permanentne mám pri 
sebe zápisník, lebo fotka realitu 
skresľuje. Keď prídete pred veľký 
kopec, zapôsobí na vás ako veľký 
kopec, a tak si ho i nakreslíte. To je 
princíp kresby. Spája váš emocio-
nálny zážitok. Keď si veľký kopec 
len odfotíte, tak je z neho len malý 
hrbolček.“ Námety si zaznamená-
va kdekoľvek – v meste, na vidie-
ku, výstave, v múzeu. „To ma baví. 
Mám asi 15-tisíc kresieb, ktoré sú 
akýmsi mojím zásobníkom či lep-
šie povedané zbierkou nápadov. 
Z toho sa mi potom vykryštalizujú 
budúce veci.“ 

ZOSTÁVA SÁM SEBOU
Súčasná maľba inklinuje k veľ-
kým formátom, požadujú ju ga-
leristi, komerčné dôvody tu zaiste 
hrajú svoju rolu. Umelecká kritika 

vždy zdôrazňuje, že kvalita a mo-
numentálnosť diela nie sú deter-
minované rozmerom. Aký formát 
vyhovuje M. Rittsteinovi?
„Mám rád obrazy maličké aj veľké, 
mám rád detaily, pre mňa je Nor-
bert Grund veľmi obľúbený maliar. 
Keď však vidím veľký abstraktný 
obraz, nech si hovorí kto chce, čo 
chce, štvorcový meter farby štvor-
covým centimetrom nenahradíš,“ 
hovorí so smiechom. „S tým sa ne-
dá nič robiť. Americkí maliari fa-
rebných polí to vedeli veľmi dobre. 
Rád maľujem aj malé formáty, sku-
točne sa však vyžívam vo veľkých 
plátnach. Keď do obrazu vchádzam 
akoby vlastnými proporciami, keď 
oproti nemu stojím fyzicky.“

Michael Rittstein (1949) je  najvý-
znamnejším predstaviteľom českej 
expresívnej figurálnej maľby súčasnosti. 
Od sedemdesiatych rokov, keď dokončil 
štúdium na AVU, sa zaradil k predsta-
viteľom výtvarného smeru tzv. českej 
grotesky. V roku 1987 sa stal spoluzakla-
dateľom Voľného združenia 12/15, Pozdě, 
ale přece. Od roku 2001 vedie ateliér 
Maľby III na Akadémii výtvarných umení 
v Prahe, v roku 2012 ho menovali za 
profesora. Svojimi dielami je zastúpený 
v zbierkach Národnej galérie v Prahe, 
Galérii hlavného mesta Prahy, Galérii 
Stredočeského kraja, Pamätníku ná-
rodného písomníctva v Prahe, všetkých 
regionálnych galériách v ČR, v Centre 
Georges Pompidou v Paríži, v Albertine 
vo Viedni a v súkromých zbierkach v ČR, 
Európe a Severnej Amerike.

VIZITKA UMELCA

MICHAEL RITTSTEIN  
– najvýznamnejší predstaviteľ  
českej expresívnej figurálnej  
maľby súčasnosti

EKOSTOPA V ÚDOLÍ SMRTI


