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uspořádala Asociace užité grafiky
a grafického designu ve spolupráci
se Sdružením Bienále Brno a Českou
advokátní komorou v Paláci Dunaj,
Národní 10, Praha 1
Březen–květen 2009
TO
& PHO
RE
E L A UB
© KAR
R A P H IC
009 | G
C H T, 2
ROSL
S © JA
A
AV S Ů R

jarda sura_def.indd 1

19.3.2009 2:12:26

Vaše dílo mne uchvacuje svojí čistotou a tajemností, je to jakoby z něj
proudila přírodní síla našich dávných předků. Cítím teplo, jakousi pozitivní energii, když se dotýkám Vašich znaků Ohně, Pověsti, Oběti, Adventu,
Requiem, Znění ticha ..., Vaše grafiky léčí! Víte to? Znamení kočky, to je
nádhera, symbol kočičí harmonie. Fakt, já jsem úplně okouzlená a nenalézám slov pro vyjádření pocitů, které prožívám, když si prohlížím Vaše
dílo. Opravdu nevím, jak to napsat, ale já z něj cítím sílu keltských stonehangů, pohanských i křesťanských obětí a i astrální moc, a to všechno
Alice Oppová
prolnuto v jednom, stručném, černobílém znamení.

(...) Tatínek kantor, bylo to jasné: Malátova škola hry na housle. Já i bratr jsme cvičili na půlových houslích. (...)
Po válce jsem navštěvoval kostel svatého Jiljí na pražském Starém Městě, preludoval tam pravidelně vynikající varhaník pan Wiedermann. Tři babky, pár studentů. V gotickém chrámu se chvěl vzduch. Nezapomenutelný
zážitek. Dlouhá léta jsem pak byl abonentem koncertů České filharmonie. (...) Já jsem UMPRUM tehdy (1954)
nedokončil. Záměrně jsem nešel k závěrečné zkoušce z marxismu-leninismu. (...) Nemohl bych se podívat tatínkovi do očí. Krátce předtím musel jako učitel a stále přesvědčený masarykovec nastoupit na roční uhelnou
brigádu (...) Když se vrátil, do klopy si zapíchl hornický odznak a mohl učit dál. (...) Několikrát mě ke státní
zkoušce z marxleninismu vyzývali. Marně. Naštěstí jsem hned šel na vojnu a v dalších letech se na diplom nikdo neptal, jinak by to samozřejmě moji práci velmi nepříznivě ovlivnilo. Akademickým malířem jsem se mohl
stát až o čtyřicet let později. (...) V roce 1960 vás F. Dvořák nazval „hudebníkem barevných tónů", jiný historik
umění, Prokop H. Toman, napsal (...), že návštěvníky zaujme zářivost a hloubka barev. (...) Zářivost a hloubka
barev... Ale další kritiky mínily, že Sůrovo dílo je barevně rozplývavé a rozplýtvané. To mě pochopitelně urazilo, proto si ty zvláštní výrazy pamatuju dodnes. (...) a rozhodl jsem se: Budu vám to dělat černě. Přijde to levněji a zatím to nikdo nezkoušel. Ale chtěl jsem, aby i v černobílé kompozici byla celá barevná škála. I východ
slunce jsem udělal černě. Odvěký souzvuk i protiklad černé a bílé mě vždycky fascinoval. Závisejí na sobě,
přesto je v jejich vztahu napětí i vznešenost. Jsou něžné i drsné, veselé i vážné, zářivé i temné. V mých černobílých grafikách nejsou žádné půltóny, (...) Černou a bílou jsem si prostě zamiloval. Navždycky. 2/

(...) Není tu telefon, nejsou tady hodiny. Spojení se světem omezené, čas pro hosta neměřený. Jsem tu
poněkolikáté, ale vždycky a náhodně spatřím listy vzniklé před lety, o nichž jsem neměl ani tušení. (...)
Odpovídat na mé otázky bude především Jaroslav Sůra. Neznamená to však, že Věra Sůrová nemá na výsledcích jeho práce podíl. Naopak. Kdyby to bylo obvyklé, přiznává otevřeně a rád Jaroslav Sůra, měl bych ji často uvádět jako autora námětu. Jednoduše řečeno, bez Věry Sůrové bych nebyl já. Dodávám, že i Věra Sůrová
se v jedné odbočce našeho rozhovoru dobrovolně doznala, že telefon v chodbě i zvonek zezdola nepravidelně
vypíná. Proto výše zmíněné omezené spojení s okolním světem. (...) To je moje maminka, nakreslil jsem ji pro
vzpomínkový list. Mladého učitele Jaroslava Sůru poznala v osadě Zhoř u Čechtic, bylo jí patnáct. Stavení její
rodiny zapálil po žních potulný žhář a z uvažovaných studií sešlo. Za tři roky se moji budoucí rodiče vzali,
za další čtyři jsem se v Praze narodil. Maminka mi jednou vyprávěla, že byla neděle, Boží hod velikonoční,
zvonily zvony všech pražských kostelů, které se právě vrátily z Říma. (...) Pro kostelík Povýšení svatého
Kříže ve Zhoři, kde se narodila, jsem kdysi namaloval obraz Betlém. Bylo jí pětasedmdesát a v jednom dopise
napsala, že by si k Vánocům přála, aby bylo hezky, aby se mohla zase podívat do Zhoře na Betlém a vrátit si
ve vzpomínkách první kouzelné okamžiky, kdy celý kostel v posvátném tichu zbožně obdivoval dílo mladého
umělce, jejího syna. Babička říkávala, že to byla nejkrásnější chvíle v celém jejím životě. To má pro mě stejný
význam jako první cena v mezinárodní grafické soutěži ve Florencii. (...) 1/

Jaroslav Sůra
Narozen 31. 3. 1929 v Praze. Dětství prožil v rodině
vesnického učitele v Podblanicku. Žije a pracuje v Praze, přičemž v realizaci díla s ním aktivně spolupracuje
jeho žena, grafička Věra Sůrová. Každoročně vystavuje
svá díla v tuzemsku i v zahraničí. Je členem Syndikátu
výtvarných umělců (Asociace užité grafiky a grafického
designu), Sdružení českých výtvarných umělců grafiků
– Hollar, Alliance Graphique Internationale a Sdružení
Bienále Brno. Studoval na Státní grafické škole v Praze
(prof. Rudolf Beneš) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (prof. Karel Svolinský).
Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze,
Moravské galerie v Brně, Museum narodowe Warszawa, Stadtmuseum München, The People’s Gallery Los
Angeles, Lahti Art Museum, The Museum of Modern Art
New York, The Museum of Modern Art Toyama,...
Získal řadu cen a ocenění – Bienále grafického
designu Brno 1964, Międzynarodowe Biennale Plakatu Warszawa 1966, National Award of the USA for the
Best Book of the Year – N. Y. 1996, Tokyo TDC Award
for the Poster Jaroslav Sůra – One man Exhibition
Tokyo 1999, Bronze Medal at the 6th International
Poster Triennial Toyama 2000 a řadu dalších.
Výstavu plakátů a grafiky J A R O S L A V S Ů R A Č E R N O B Í L E B A R E V N Ý ve výlohách paláce Dunaj, Národní třída 10,
Praha 1, uspořádala Asociace užité grafiky a grafického designu ve spolupráci se Sdružením Bienále Brno a Českou
advokátní komorou od března do května 2009, jako výstavu č. 14 výstavního programu G aLERIE ČAK a jako 54. výstavu
cyklu Brno – hlavní město grafického designu (SBB).| Katalog a plakát vydala Asociace užité grafiky a grafického designu
v edici GaLERIE pod pořadovým číslem 14 ve spolupráci se Sdružením Bienále Brno (příloha: SBB – čtvrtletník ze světa
designu) | Texty: Alice Oppová; 1/ a 2/ – rozhovor s J. a V. Sůrovými pro časopis Host (7/2007) vedl Břetislav Ditrych |
Design & photo © Karel Aubrecht, 2009 | Předtisková příprava Rapp, Nové Strašecí | Tisk Retip Červený Kostelec
Kontakty: www.augdesign.cz | www.sbb-bienalebrno.cz
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