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„Věřím, že dobrá socha, tak jak jí rozumím já, dává tomu, kdo ji opravdu vidí, 
prostor k zastavení, k tomu, aby si uvědomil své možnosti, slabosti, radosti. 
Sochař si jen musí uvědomit, na co stačí a kam napřít síly. Vím ještě jedno: 
je zapotřebí pokory a svobody, aby byl vůbec prostor pro tvorbu. Teprve čas 
ukáže, co zůstane.“





KAMENY A DŘEVA 

JIŘÍHO SEIFERTA





LABYRINT / PROSTOR · 1969
bukové dřevo · 39 × 47 × 29 cm

č. k. 130 · foto: archiv J. S.



MOROVÝ SLOUP · 1968
pískovec · v. 250 cm

č. k. 005 · foto: V. Jón



ZVONICE PRO JANA PALACHA · 1969
pískovec · v. 420 cm

č. k. 008 · foto: O. Hájek



REGÁL · 70. léta
patinované dřevo · 164 × 70 × 33 cm

č. k. 178 · foto: O. Palán
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Jiří Seifert nikdy moc nemluvil — pokud nebylo potřeba. 
Když mluvil, pak stručně a přesvědčivě, a podobně i jed-
nal nebo psal: „Houba je hotova, namořil jsem ji a mám 
z ní radost, je za oknem na schodišti. Ráno do Hostinného. 
Tam spravil Venuši.“1 Jeho sochy jsou od jisté doby tva-
rově úsporné, není na nich víc modelace, než kolik je 
nezbytně potřeba. Mramor, pískovec, břidlici, opuku 
nebo dřevo vždy opracovával tak, jak si o to materiál 
sám řekl. Dobře je to vidět na práci s břidlicí: vytvářel 
z ní ploché medaile, opatřené z obou stran reliéfem 
a často také stručným nápisem vytesaným do kamene 
typickým autorským písmem. 

Takovým nápisům v kameni se v dobách antiky 
říkalo „inscriptio lapidaris“ — kamenný nápis. Zacho-
valo se nám z nich slovo „lapidární“, které znamená 
něco ve smyslu „stručný a podstatný“. To slovo se dobře 
hodí k povaze i umění sochaře Jiřího Seiferta. Možná 
lze namítnout, že dřevěný regál zaplněný předměty 
nebo medaile s reliéfem bohatě zřaseného závěsu není 
typicky „lapidárním“ tvarem. Kdyby Seifertovy regály 
a závěsy byly skutečnými předměty, byla by námitka 
oprávněná, ale ony nejsou. Jsou ztělesněním idejí, vztahů 
a emocí, které sdílíme s našimi předky a pokoušíme se 
je předat dál. 

Jiří Seifert nastoupil svou uměleckou dráhu na 
konci padesátých let 20. století, v době, která znamenala 
kulturněhistorický předěl jak pro západně orientovaný 
svět, tak v odlišném smyslu i pro politicky a kulturně 
izolované Československo. I skrze málo propustnou 

INSCRIPTIO
LAPIDARIS

MEDAILE v ruce J. S. · 80. léta 
břidlice · Ø 100 mm

foto: archiv J. S.



26

hranici k nám pomalu pronikaly rozvíjející se pozdně 
modernistické tendence k zobrazení společenského 
marasmu, ať už v podání figurativním, nebo abstraktně 
expresionistickém. Seifert si výzvy uměleckého vývoje 
nepochybně uvědomoval, zvolil však cestu pozitivní 
rezistence, budování oázy autenticity a života v pravdě, 
sdílené s rodinou a širokým okruhem přátel. Fyzická prá-
ce s kamenem mu zprostředkovávala hlubokou osobní 
zkušenost světa a vlastní existence, přítomnosti „tady 
a teď“. Jeho sochy nacházejí svůj předobraz i kontext 
v přírodě a obracejí se k mytickým kořenům lidské his-
torie, aniž by z nich přitom byla cítit nostalgie. Seifert 
se opírá nejen o organické formy přírody, ale především 
o její schopnost inspirovat, transformovat a regenerovat 
lidské tělo i duši. Pozorování přírody a její „napodobová-
ní“ je zároveň hledáním funkčních způsobů vzájemného 
soužití. V kontextu prudkého úpadku normalizované 
společnosti raných sedmdesátých let bylo Seifertovo 
zaujetí humanisticky zaměřeným a s přírodou spjatým 
uměním určitou obrannou reakcí. Cestou sebezapření 
a otevřeného dialogu s materiálem zkoumal principy, 
které udržovaly kulturu starých národů v kontaktu s pří-
rodou a od kterých má civilizace bezděčnou a stálou 
tendenci se vzdalovat. 

Přibližně od začátku sedmdesátých let se Jiří 
Seifert začal zabývat restaurováním sbírky antických 
odlitků Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Ga-
lerii antického umění v Hostinném. Pečlivé studium 
antických forem ho vedlo k přijetí některých klasických 
tvůrčích postupů. Dynamičnost a monumentalitu so-
chy v tomto období obohatil o taktilnost a smyslnost 
povrchu i subtilnější modelaci tvaru. Tento posun mu 
umožnil nový materiál — mramor, který v té době so-
chař pro sebe objevil. Oproti dosud převážně použí-
vanému pískovci mu jemnější a tvrdší kámen nabídl 
změnu formálního rejstříku, ale také ideovou vazbu na 
klasické umění. Jednou z nejtypičtějších forem, které Jiří 
Seifert v této souvislosti přejímá, je draperie. Obvykle 
jde o jakýsi kus látky přehozený přes vodorovnou tyč, 
o ubrus nebo prostěradlo, ale někdy také cumel nebo 

CHRÁMEK · 1968
břidlice

č. k. 135 · foto: O. Palán



TURNOV 

PRAHA

1932—1959
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Jiří Seifert se narodil 5. září 1932 v Praze, brzy po jeho 
narození se ale Seifertovi přestěhovali do Turnova, kde 
otec (Jiří Seifert starší) získal místo gymnaziálního profe-
sora. Nejdelší část svého dětství i dospívání tak Jiří prožil 
v Českém ráji — v krajině, kde voda v rytmu geologické-
ho času vymlela do zemského povrchu hluboké reliéfy 
a vytvořila pískovcová skalní města. Tady, ve skalách 
Českého ráje, lze vystopovat počátky sochařova vztahu 
ke kameni, kterého se tu na svých výpravách od mala 
dotýkal a učil se rozumět jeho vlastnostem. Jiří Seifert 
později vzpomíná: 

„Asi poprvé jsem si uvědomil, co umí kámen, když 
mně otec ukázal, jak házet žabky po hladině. Později jsem se 
s kamenem důvěrně sblížil při lezení v pískovcových skalách 
v okolí Turnova. Tato zkušenost, získaná tělesným stykem, 
je asi pro mne nejdůležitější. Teprve potom přicházelo po-
znávání kamene jako sochařského materiálu.“10

Seifertův pracovní postup byl analogický přírod-
ním procesům. Tvaroval sochy odebíráním materie z po-
vrchu do hloubky přírodního bloku. Modelování tvaru 
z hlíny ho nikdy nepřitahovalo. Přirozený skrytý tvar 
a strukturu hledal pomalým a citlivým opracováváním 
kamene nebo dřeva. Mnohokrát definoval svou práci 
jako dialog s materiálem, s jeho povahou a strukturou. 
Seifertova tvorba byla určena jeho vztahem ke kame-
ni „jako ke skutečnému, individuálně existujícímu, svým 
způsobem živoucímu produktu mateřské přírody“.11 Proto 
bývalo také při hledání tvaru podstatné vědomí místa, 
odkud konkrétní kámen pocházel, a pochopitelně také 

LÉTA MLÁDÍ 
MEZI SKALAMI

Hruboskalsko · Adamovo lože

kolem roku 1930

foto: Sbírka Scheufler S1.04
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místa určení výsledné sochy. Naďa Řeháková u příleži-
tosti Seifertovy výstavy v Mánesu roku 1993 napsala: 
„[U] Seiferta vidíme obrovský cit pro materiál. U jeho věcí 
máme dojem, že tak, jak jsou udělány, je mohla vytvořit 
příroda. U soch, které jsou inspirované přírodním tvarem […] 
máte pocit, že je neopracovávaly nástroje, ale přímo ruka. 
Jako by sochařova ruka nahrazovala jakési přírodní dělání, 
které kámen formuje. Vzduch, vítr, voda — počasí, po řadu 
let dodává kameni určitý tvar a u Seifertových soch máte 
tentýž pocit.“ 12

Seifertův otec na turnovském gymnáziu vyučoval země-
pis a tělocvik — s výjimkou válečných let až do převratu 
roku 1948, kdy byl z ideologických důvodů propuštěn. 
Poté učil na střední škole v Jablonci nad Nisou. Matka 
Jiřina, rozená Kondrová, byla také učitelkou, po narození 
syna však zůstala v domácnosti. Její rodina pocházela 
z Plzeňska, od Nepomuku, kde Seifertův pradědeček 
vlastnil povoznictví. Jeho syn, Jiřího dědeček Jan Kondr, 
tam byl přednostou železniční stanice, později ale pře-
sídlil do Prahy, kde se stal jedním z vedoucích pracovníků 
na tehdejším Wilsonově nádraží. Ve třicátých letech si 
dal postavit dům v Řevnicích, v němž později zakotvil 
Jiří se svou vlastní rodinou.

V Turnově bydleli Seifertovi v domě obchodníka 
Ladislava Karouška, s jehož mladším synem, sochařem 
a horolezcem Valeriánem Karouškem, podnikal Jiří zmí-
něné výpravy do blízkého skalního města. Oba sochaři 
zůstali přáteli až do Valeriánovy tragické smrti pod la-
vinou v peruánských Andách v roce 1970. 

Za války byl otec Seifert totálně nasazen a malý Jiří 
byl svěřen prarodičům, kteří bydleli „na Mělníce“ v zá-
jezdním domě zvaném Hamburk. Také dědeček z otcovy 
strany pracoval u železnice — byl strojvedoucím; Jiří 
na něj vždy vzpomínal s velkou láskou. Léta v Mělníku 
zůstala pro Jiřího spojena také s blízkým Labem, kde 
v létě rád a hodně plaval. 

Po skončení války se celá rodina sešla znovu v Tur-
nově a v roce 1946 se rodičům Seifertovým narodila 
dcera, Jiřího o čtrnáct let mladší sestra Liběna. Jiří začal 

BŘEZEN 1980 DENÍK J. S.

3  Ráno sněhový poprašek a zima! Celý den jsem 

dělal na medaili TURNOV a žlábek na reversu, 

Ø 125 mm. Dělal jsem pilně do 18 hodin.

ZÁŘÍ 1995 

27  Myslím na rodiče, na to, jak jsem s nimi svázán 

a při tom velmi vzdálen. Ta vzdálená blízkost 

je téma žití, ale i pokus pro moji práci. To jsou 

některé kameny, ty, co snad mají sílu magie.

KOČKA · 1959 
rakouský vápenec · č. k. 039 · foto: O. Hájek



LIBEREC

1960—1969





ZVÍŘE V KABINETU · 1962
břidlice · d. 45 cm 

č. k. 056 · foto: archiv J. S.



METAMORFÓZA a VLNA · 1964
pískovec · v. 86 a 84 cm

č. k. 086 a 087 · foto: O. Palán



ŘEVNICE

1970—1989





PLOUTEV / VLNA · 1972
slivenecký mramor · 19 × 45 × 16 cm

č. k. 166 · foto: O. Palán



ZLÉ ZVÍŘE II · 1970
slivenecký mramor · 60 × 32 cm

č. k. 155 · foto: archiv J. S.
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Zahrada v Řevnicích · 70. léta
foto: O. Hájek

ZABYDLOVÁNÍ 
A DOTÝKÁNÍ

Jak už bylo zmíněno, v rámci vlny normalizačních opat-
ření byla Hana Seifertová roku 1970 za své občanské 
postoje a kulturní iniciativy propuštěna z místa ředitelky 
Oblastní galerie v Liberci. Hana a Jiří Seifertovi museli 
jakožto politicky nespolehlivé osoby opustit Liberec 
a hledat si nový domov. 

Útočiště nalezli v domě prarodičů Jiřího Seiferta 
v Řevnicích, kde se pak odehrálo druhé, v mnoha ohle-
dech naprosto odlišné dějství jejich společného ži-
vota i Seifertovy tvorby. Hana Seifertová získala díky 
přímluvě historika umění Jiřího Mašína a profesnímu 
uznání jejích uměleckohistorických i kurátorských akti- 
vit z Liberce téměř okamžitě nabídku zaměstnání ve 
Sbírce starého umění Národní galerie v Praze. Pro Jiřího 
nastala naopak doba izolace, existenčních potíží, tvůr-
čích krizí a nulových možností vystavovat či realizovat 
velké sochy. Postupně se však Řevnice v normalizačních 
sedmdesátých letech staly spontánním místem setkává-
ní přátel, jako byli například manželé Roubíčkovi, Adriena 
Šimotová, Alena Šrámková, Eva Brodská, manželé 
Janouškovi, Emila Medková s dcerou, vzácně Kolíbalovi, 
často františkán Zdeněk Bouše, historik umění Jiří Mašín 
a další přátelé. Od hledání konkrétních forem práce 
ve veřejném prostoru — ve významu fyzickém i jakož-
to demokratické platformy —, od pořádání kulturních 
událostí a navazování mezinárodních kontaktů se život 
náhle a nečekaně stočil k řešení existenčních problé-
mů, frustrujícímu hledání práce a k denní rutině péče 
o dům, kamna, zahradu a domácnost. Nucený odklon od 

SRPEN 1981 DENÍK J. S.

31 Ráno vstal brzo s Hanou, snídaně venku, je to 

krása chutnat doma. Začal jsem na misce, abych 

udělal něco užitečného domů. Dělám s přestáv-

kami, vlastně se flákám a víc sedím pod bukem.
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veřejného života a příklon k privátnímu vtiskl Seifertově 
práci nový rozměr: absence „velkých“ témat a měřítek 
a omezené materiálové možnosti vedly Jiřího Seiferta 
k vnitřní koncentraci, která ještě více než dříve posunula 
do centra pozornosti dialog s kamenem. Seifert se nyní 
mohl v tvorbě soustředit na „přirozený řád věcí“, na hle-
dání podstaty přírodních materiálů a procesů. Na mini- 
málním prostoru a zároveň v téměř neomezeném čase 
se zaměřil na co nejdokonalejší tvar. 

Zabydlování v novém domově přineslo navíc 
Seifertovi, citlivému vůči prostředí a zejména přírodě, 
která ho zde obklopovala mnohem bezprostředněji 
a naléhavěji, také množství silných smyslových zážitků, 
zkušeností a asociací. Místní brdská krajina, Seifertovi 
vzdáleně povědomá z dětství, měla zcela odlišný cha-
rakter, strukturu i světelnost, skrývala nové materiály 
a rezonovala v něm odlišně od drsnějšího horského 
prostředí Liberecka.

Jak Seifert sám později s odstupem uvedl, jeho 
bezprostřední potřebou bylo si neznámé předměty 
a krajinu v přeneseném i doslovném smyslu ohmatat. 
I proto se v tomto období prohlubují výrazná smyslo-
vost a fyzičnost zacházení se dřevem i kamenem — na 
některých sochách se začínají objevovat otisky prstů 
nebo chodidel. Právě pro toto období nejvíce platí slo-
va, kterými popsala Seifertův přístup historička umění 
Miroslava Hájek: „Seifertův vztah k materiálu byl vášnivý, 
přímo vyžadoval tělesný kontakt s kamenem. V první fázi 
byly jeho otisky rukou a nohou evidentně figurativní. Později 
abstrahoval doteky prstů do vyhloubených kanelur, které 
nejenže rozehrají povrch sochy, opticky ho dematerializují, 
ale také přímo vyzývají diváka k hmatovému zážitku.“50

Se smyslovou zkušeností s novým místem, vyme-
zeným především krajinou a objekty v ní rozmístěnými, 
bezprostředně souvisí také odlišné zacházení s časem 
a prostorem. Soustředěná atmosféra života mimo 
město umožnila Seifertovi vnímat čas (více než skrze 
společenské dění, které implikuje spíše vnímání jeho 
absence) prostřednictvím přirozených přírodních rytmů 
a přejmout některé z těchto procesů i do své práce. 

PROSINEC 1985  DENÍK J. S.

18 Ráno zase šly tři srnky přes zahradu v dešti a byly 

jako zjevení, které skoro každé ráno je mi dáno. 

Dopoledne jsem dělal ještě na modelu kašničky. 

Čím jsem starší, tím mám raději úkol, který mi je 

blízký, a těší mne rozprostřít možnosti a potom 

volit, ubírat, koncentrovat a pomalu zhmotňovat 

možnost. Ten proces volby a ukázňování po férii 

nápadů je nejkrásnější, a potom je druhá část, 

udělání nápadu ve skutek, tam prožiji zoufalství 

z nešikovnosti a radosti z překonávání.

SLOUPEK S OTISKEM RUKY · 1977
jugoslávský mramor · č. k. 187

foto: K. Kalivoda

LEBKA · 1972
opuka · č. k. 162 · foto: archiv J. S.
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ŘEVNICE 

ČECHY 

EVROPA

1990—1999
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SOUSTŘEĎOVÁNÍ · 1990
serpentin · v. 25 cm

č. k. 285 · foto: O. Hájek



POMNÍK POMNÍKŮM · 1990
vápenec, 3 části · v. 80, 68 a 69 cm

č. k. 283 · foto: O. Hájek
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Menší práce (MISKY, LOĎKY, OBĚTNÍ KAMENY) a dvě 
velké architektonické realizace, k nimž dostal Jiří Seifert 
v devadesátých letech konečně opět příležitost, spojuje 
téma vody.

Dvůr Českého centra 
v Paříži

Již roku 1989 oslovil Seiferta architekt Zdeněk Zavřel 
s nabídkou podílet se na nové podobě vnitřního dvora 
Českého centra v Paříži, jehož budova měla být komplet-
ně přestavěna. Upravený Zavřelův projekt se nakonec 
realizoval až v letech 1994—1997 a Jiří Seifert k němu při-
spěl návrhem čelní stěny dvora, kde vzniklo široké mra-
morové schodiště se dvěma monumentálními a přitom 
elegantně prohnutými kamennými vodními žlaby po 
stranách. Jednotlivé komponenty realizace z králického 
mramoru opracoval Seifert spolu s Jaroslavem Řehnou 
přímo v Králíkách. Výmluvně popisuje ve vzpomínkovém 
textu svůj dojem z realizace spolupracující architekt Jiří 
Zavřel: „Výsledkem jsou dva nádherné mramorové bloky, 
jež vtiskují nenásilně prostoru dvora pochopitelné měřítko. 
Voda, jež neslyšně proudí po jejich povrchu, dává kameni 
průzračnou barvu, ale hlavně jej přivádí k životu. Když jsem 
poprvé hotové dno uviděl, byl jsem fascinován samozřejmos-
tí tohoto antidesignu. Když jsem ho nedávno uviděl znovu 
po delší době, připadalo mi, jako by tam bylo odjakživa.“72 

MRAMOR A VODA

DUBEN 1995 DENÍK J. S.

17 Celý den byl klidný a odpoledne přijel Z. Zavřel 

a nabídl úkol parter a cestičku vody v „tarásku“. 

Jsem rád!! Sopko udělá stěny.

ŘÍJEN 1996 

23 Ráno jsem dobrušoval A4 a začal řezat po obě-

dě A3. […] Kámen zaštipuje, ale jde to se z toho 

vyhrabat, má krásnou barevnost. 

KVĚTEN 1997 

21 Ráno do centra a čekání na pana Richtera, přijel 

s montérem v 10,30 h. Začali jsme napouštět 

a hladina byla vysoká!!! Našel jsem řešení, proříz-

nout prvek a snížení hladiny, dělali jsme do 19, 20 

a potom to fungovalo!!! Záklopka na vtoku! 

ČERVEN 1997 

21 Paříž — zahájení. Spali jsme ve starém hotýlku! 

Remeš zase síla a vznešenost. Chagallovo okno!!! 

[…] Veselí se Zdeňkem!! Věc se drží! 

RAMPY s vodním prvkem, detail · 1997 
králický mramor · č. k. · 022 foto: archiv J. S.
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Kašna na nádvoří 
Kaunického paláce 

Další a poslední zakázkou, opět využívající vodní živel, 
byla celková úprava nádvoří Kaunického paláce v Pan-
ské ulici v Praze, provedená podle vlastního návrhu. 
Uprostřed nově vydlážděného nádvoří vytvořil Seifert 
velkou kruhovou kašnu se všemi částmi ručně tvarova-
nými (technicky a manuálně mu opět pomáhal Jaroslav 
Řehna). Na jejím vrcholu je umístěn jeden ze Seiferto-
vých charakteristických sloupků z mramoru, po jehož 
povrchu proudí voda do rozlehlého přízemního bazénu. 
Zakomponování fontány do celku celého nádvoří ocenil 
například Jiří T. Kotalík:

„[…] Objekt fontány je třeba chápat především jako 
ohnisko geometrického řádu dlažby celého nádvoří, kterou 
Seifert také navrhoval. Z jednotlivých segmentů monumen-
tálních kružnic vychází vnitřní logika celku, postavená na 
odhadu správné míry věcí, rozměrů a horizontů. […] Z nej-
různějších pohledů fontána nenásilně zaplňuje a ovládá celý 
prostor, zapadá do panoramatických souvislostí dvorních 
prospektů, a přitom nabízí možnost vnímat vlastní sochu 
fontány v přirozeném horizontu lidské perspektivy.“73

KAŠNA na nádvoří Kaunického paláce v Praze
1991 · mramor · č. k. 024 · foto: archiv J. S.

63 Zoubek, Olbram: Setkání s Jiřím 

Seifertem. Listy S. V. U. Mánes III, 

1999, č. 2, s. 3.

64 Spielmann, P., O sochách ze dřeva 

a kamene, op. cit.

65 Seifertová, Hana: Sochařské 

sympozium Syke u Brém 1991. 

/ Das Symposium Formen für 

Europa, Formen aus Stein. Ateliér, 

1992, č. 2, s. 9.

66 Džbán 1994. Rabasova galerie 

Rakovník, 4.—31. července, 

3. ročník. Dostupné [on-line] z: 

www.rabasgallery.cz/dzban/ 

[cit. 4. 1. 2019]. 

67 Žulové sympozium Milevsko 1995 

(kat. symp.). Milevsko 1995.

68 Dřevosochařské sympozium 

park Stromovka. Woodsculpture 

symposium Stromovka (kat. symp.). 

České Budějovice 1996.

69 Jiří Seifert, Sochy, 2001, op. cit.

70 Srov. Jiří Seifert, Skulptura (kat. výst.; 

text Olga Malá). GHMP, Praha 1989.

71 Jiří Seifert in: Nedělník, František: 

Sloup — Lotova žena. Zpravodaj 

města Bystřice pod Hostýnem 6, 

1996, s. 17n.

72 Zavřel, Zdeněk: S Jiřím Seifertem 

v Paříži. Stavba, 2003, č. 5, 

s. 34—41. 
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MOŘSKÁ MEDAILE 7. 12. 1984 ·

břidlice · Ø 108 mm · foto: O. Palán

DENÍK Jiřího Seiferta · prosinec 1984
foto: O. Bouška



DOPIS · 80. léta
břidlice · 150 × 70 mm

foto: archiv J. S.



BEZ NÁZVU · 1997
lavírovaná kresba tuší · 420 × 297 mm
foto: Museum Bochum, Inv. Nr. 3761



BEZ NÁZVU · 1996
lavírovaná kresba tuší · 420 × 297 mm

repro z: Jiří Seifert · Medaile a kresby (kat. výst.), Liberec 2002



MRZNE · 1998
lavírovaná kresba tuší · 297 × 420 mm

repro z: Jiří Seifert · Medaile a kresby (kat. výst.), Liberec 2002



EGEJSKÉ VARIACE · 1999
lavírovaná kresba · 420 × 297 mm

repro z: Jiří Seifert. Kresby (kat. výst.), Praha 2000



163

KRESBY

Vedle všech již zmíněných poloh díla Jiřího Seiferta, 
jejichž těžiště spočívá ve volné sochařské tvorbě, je 
potřeba zmínit ještě další podstatnou složku autoro-
vých tvůrčích projevů, a sice kresbu. Existují dva druhy 
kreseb — na konkrétních sochách jen nepřímo závislé 
kresby většího formátu, většinou kolorované čajem, 
a kresby záznamové, respektive skici, které se nacházejí 
především v umělcových denících. 

Sochařská kresba je obvykle považována za jakýsi 
záznam procesu hledání výsledného tvaru při vzniku 
sochy.74 Seifert ji tímto způsobem využíval jen zřídka, 
byla pro něho spíše záznamem sochařské myšlenky 
nebo dokonce poznámkou o vzhledu hotového díla 
(zpravidla medailí). Již během studií prokázal velkou 
zdatnost v kreslířských technikách v kurzech Jana Bau-
cha a i z pozdějších dob existují záznamy jednodu-
chých, ale bravurních přípravných skic k jednotlivým 
pracem. 

Samostatné kresby, přestože jsou velmi sochařské 
ve smyslu plasticky vykresleného objemu, mají také 
významnou malířskou kvalitu. Jsou kresleny téměř vý-
hradně tuší nebo sépií a lavírovány čajem, což dává tva-
rům výrazný objem.75 Práce na kresbách v devadesátých 
letech do značné míry nahrazuje dřívější systematické 
ukládání momentálních nápadů, myšlenek a prožitků 
do medailérské tvorby, což pravděpodobně souviselo 
se Seifertovou nemocí, která ho v průběhu posledních 
let postupně připravovala o velkou část fyzické ener-
gie. Náměty kreseb se na rozdíl od medailí soustřeďují 

Z ROZHOVORU S J. S. U PŘÍLEŽITOSTI VÝSTAVY „KRES-

BA ČLENŮ S. V. U. MÁNES“, 199776

Kresbu chápu jako nedílnou součást sochařské 

práce a v ní hledám možnosti sochy.

Odkdy kreslíte? Jak často?

Od dětství! Denně s přestávkami.

Mají Vaše kresby definitivní podobu, nebo slouží jako skici 

a studie?

Mají pro mne definitivní podobu, ale jsou to zá-

roveň studie, tedy žijí samostatným životem.

Považujete kresbu za rovnocennou ostatním výtvarným 

technikám?

Samozřejmě.

Jaké má přednosti?

Pohotovost v čase a dvojrozměrnost.

Používáte netradiční techniky?

Lavírovaná kresba čajem, přírodní inkoust, sépie.

Čím a na co kreslíte?

Perem tuší, sépií, tužkou, formát je běžný, ale 

kreslím i projekty 1 : 1.

Pracujete s kresbou i v prostoru?

V ploše.

Máte vzory?

Ano, podvědomě renesanční francouzská kresba, 

v mládí jsem ji kopíroval.

Charakterizujte své kresby.

Sochařské.

Kreslíte tradiční náměty?

Co je tradiční námět? Sám pro sebe to takto 

nedělím.
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téměř výhradně na realizované nebo naopak technicky 
nerealizovatelné návrhy soch nebo varianty těch již 
realizovaných.

V závěru Seifertova života, kdy jeho zdravotní 
stav omezuje možnost práce s kamenem, kreseb znač-
ně přibývá. Kresby mu připomínají starší sochařské 
práce, které opět evokují jisté životní situace, setkání 
a duševní stavy. Kresby důsledně datoval a doplňoval 
o četné přípisy a subjektivní postřehy (např. VELIKO-
NOCE, VZPOMÍNKA NA KRÉTU aj.).77 Kreslícím socha-
řem nazvala Jiřího Seiferta Naďa Řeháková: „O Seifer-
tových kresbách se málo ví, avšak patří do jeho tvorby jak 
početností, tak úrovní. Byl kreslící sochař a vytvořil svými 
kresbami paralelní proud k vlastnímu sochařskému dílu. 
Také v kresbách myslel na kámen, kreslil sochy v jejich 
plném objemu. Nejsou to přípravné studie ani letmé skici. 
Někdy si jimi ujasňoval budoucí sochu v proporcích — to 
byl právě případ LOTOVY ŽENY, kreslil ji z různých po-
hledů. […]

Všechny kresby na první pohled prozrazují sochaře, 
mají pevnou, uzavřenou formu. Seifert měl jistou ruku, 
uměl vyznačit tvar v dlouhých liniích. Tyto kresby, plastic-
ké bez stínování, provedl několika tahy přírodní sépií. Jiný 
způsob kresby je podrobnější. Nakreslené tvary vymodelo-
val stínováním. Kreslil perem, nejčastěji keramickým, jeho 
tenké linky lze rozmývat. Stínování volným šrafováním 
zesiloval rozmytím a lavírováním. Rozmýval čajem, tím 
dostaly kresby teplý tón ve žlutích a okrech, světla na vr-
cholcích tvaru prosvítala z podkladu bílého papíru. Na ploše 
listu je obvykle umístěn jeden masivní tvar, někdy volné 
sousoší nebo záběr téže sochy z různých stran. Seifert si 
i na kresbách ověřoval prostorovost, trojdimenzionálnost. 
Nakreslené tvary vzbuzují dojem těžké hmoty kamene, 
jsou to kresby soch.

Soubor kreseb je dokladem umělcovy invenčnosti, 
měl mysl připoutanou k tvorbě. Podle připojených dat se 
potvrzuje jeho neustálá nezbytnost vytvářet. […] Kreslit 
nepřestal ani v červenci. Svou pevností a jasně vyjádřenou 
formou kresby nijak nenaznačují, že vznikly v posledních 
dnech umělcova života.“78

ČERVEN 1985 DENÍK J. S.

14 Dopoledne pilně dělám na kanelurách sloup-

ku, ten jsem si nakreslil hned, jak jsem dostal 

pozvání na konkurz do Jugoslávie. Dělal jsem 

nejprve podle té kresby, a když jsem to udělal, 

tak se ukázalo, jak daleko je od kresby k soše. 

Musel jsem pracovat s plochou, promodelovat 

ji, a teprve se z toho začalo něco klubat. Ale není 

to monumentální. Kresba je opravdu jen záznam 

nápadu.

LEDEN 1996 

22 Už se neskonale těším na jaro a práci s kame-

nem. Včera mi Hana řekla nahlas to, co vím od 

Vánoc: Kreslím věci již udělané a v nich si ujasňuji, 

co bych teď udělal jinak, ale nemůžu a neumím 

projektovat nápady bez kontaktu s kamenem. 

Jsem s tím tak svázán, že zimu už jenom proto 

nemám rád.

BEZ NÁZVU · 1995
lavírovaná kresba tuší

repro z: Jiří Seifert, Tvorba z posledních let, 1995—1996
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Velká část početného souboru jedinečných Seifer-
tových kreseb byla buď silně poškozena, nebo zničena 
povodní v roce 2002. V dobrém stavu se zachovaly ty, 
které rozdal přátelům, a kresby z deníků. 

LEDEN 1997 DENÍK J. S.

12 Hana i já jsme zaspali. Dopoledne ještě kreslím 

jednou sněhové ohnutí a potom to přenáším do 

rotace. Hana jela před obědem do Prahy. K obědu 

vařím kaši a ryby. Odpoledne kreslím novoročen-

ku pro Rákosníky. Je to veliká variace na kámen, 

který jim dám.

PLOUTEV · 1996
králický mramor · č. k. 382 · foto: O. Palán
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Medaile jsou zvláštní kapitolou Seifertovy tvorby. Jsou 
to malé sochařské formy, vytvářené z břidlice, mají ve 
většině případů kruhový nebo oválný tvar a jsou téměř 
vždy z obou stran reliéfně pojednané. Obvykle také 
nesou stručný nápis vytesaný do kamene vlastním ty-
pem písma. Malé břidlicové destičky různé tloušťky jsou 
vytvářeny technikou postupného pronikání do struk-
tury kamene způsobem o nic méně sochařským než 
u volných soch. Eva Petrová tuto část Seifertova díla 
charakterizuje slovy:  

„Jeho dílo je provázeno vnitřními pouty. Samostatnou 
kapitolu v něm tvoří unikátní břidlicové medaile a s nimi 
související plakety, určené pro meditaci a znovu dotýkané 
člověkem, jehož prsty se nejednou zabořily do jejich tvrdé-
ho povrchu a zanechaly v něm podivuhodný reliéf doteku. 
Řasení plochy, její zvlnění a pokrytí symboly labyrintů, uzlů, 
draperií, lidských znamení a lidských setkání, nejednou vi-
děných v konkrétnosti znaků milostných výzev a splynutí, 
vytvářejí lidský časoprostor. Většina jeho medailí spojuje tvar 
se slovem, stává se nositelem lidské řeči, moudrosti a poezie 
či prostého sdělení nebo přátelského gesta. Jednu z medailí 
vytvořil na slova Vladimíra Holana: ‚Vlna, kde ryba pouští 
hudbu / z paměti oblázků‘.“ 79

Břidlicové medaile navíc vyžadují obzvláště cit-
livou komunikaci s kamenem, neustálý kompromisní 
dialog, neboť břidlice je velmi křehká a při práci stále 
hrozí její rozlomení. K jejímu opracování používal Seifert 
i zubařská dlátka a rydla. Trpělivým dialogem s břidli-
cí se naučil „modelovat“ její povrch natolik plasticky 

MEDAILE

PROSINEC 1984 DENÍK J. S.

17 Začal jsem silnou medaili a sníh mne to nechal 

nahrubo dodělat, ale od 10 hod sněží silně. Přišly 

peníze za kopii Týna. Dělám pilně na medaili do 

17 hod a je hotova. Ø 112 mm. Je tlustá a zkouším 

se dostat přes horu do objektu.

LEDEN 1980 

21 UMPRUM museum koupilo tři medaile, mám 

radost!!! Do večera dodělal medaili pro sebe!! 

Ø 110 mm. Myslím, že jsem šáhl zase dál v tom 

co je a co není!!! 

LISTOPAD 1984

9 Jsem rád, že je doma zase jedna zavázaná medai-

le. Těší mne, že při variaci cítím znovu to napětí, 

není to jenom výroba, dělám to vždy znovu.



ZÁVĚR
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Lidé a sochy v zahradě
Seifertovy sochy, přinejmenším ty, které byly vytvořeny 
v sedmdesátých až devadesátých letech, působí lehce, 
kompaktně a organicky, jako by vznikaly samy od sebe 
tak snadno, jako vyrůstá plod na stromě nebo květina 
v zahradě. Dokonalá stvoření, schopná přinášet užitek 
a potěšení všem, kdo o ně stojí. Z množství výpovědí, 
uvedených porůznu i v předchozích kapitolách této 
knihy, se zdá, jako by veškerá práce spočívala v nalézání 
rovnováhy mezi nároky materiálu a sochařovou vůlí dát 
jasný tvar kameni i celému svému životu. Ze zápisů v Sei-
fertových denících může zpočátku čtenář nabýt dojem, 
že zápolení s kamenem není o nic náročnější než běžná 
rutina zatápění v kamnech. Teprve z letmých zmínek 
o bolavé ruce, únavě a nedostatku dechu začíná vysví-
tat, že práce s tvrdými a těžkými bloky kamene je i pro 
něj velká dřina. Navíc zřetelně vyvstává to, co při studiu 
jeho díla nemusí být hned zřejmé: obrovská intenzita 
práce. Varianty vět „Od rána pilně na medaili… (sloupku, 
ubruse…)“ jsou nejčastějšími Seifertovými zápisy. Pokud 

Zahrada v Řevnicích · 90. léta
foto: M. Jaroš

BŘEZEN 1987 DENÍK J. S.

20 Venku je kolem 0 ̊ C celý den. Reju na aversu jarní. 

večer je hotova Ø 100 mm

21 Hana dělá na zahradě listí, já dobrušuju medaili 

na hladko, nebudu ji napouštět. Večer utahaný 

spat. Odpoledne jsme vypili kávu pod bukem!

DUBEN 1987

30 Buk pustil první listy! Pozdě odpoledne je „pol-

štář“ skoro hotov, chybí ještě doleštit některá 

místa a možná něco přemodelovat. Zkusím na 

něj něco položit.
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zůstaneme jen u typického fenoménu břidlicových me-
dailí, pak například v diáři pro rok 1981 zmiňuje — vedle 
práce na množství menších soch, velké realizaci pro Li-
berec a restaurátorské práce — vytvoření šedesáti osmi 
medailí. To vše společně s péčí o dům a rodinu (Jiří měl 
rodiče v Turnově, Hana maminku v Táboře) a bohatým 
společenským a kulturním životem. 

Zjistit rozsah Seifertovy tvůrčí činnosti je však 
téměř nemožné. Medaile a sošky se rozkutálely: Jiří 
Seifert většinu svých menších děl prostě rozdal. Neboť 
obdarovávat a pracovat pro druhé bylo pro Seiferta 
vždycky samozřejmostí.

Rozdávání medailí a drobných sošek mělo však 
v době, kdy nebylo možné se veřejně realizovat — vy-
stavovat, prodávat nebo se účastnit sympozií — ještě 
jeden rozměr. Byl to určitý způsob umělecké existence. 
Desítky domácností mají na svých stolcích, knihovnách 
a komodách stálé expozice Seifertových medailí, balíčků, 
závěsů a dalších drobných sošek. 

Jiří Seifert při svém pevném zakotvení ve vzta-
hu k přírodě a v potřebě lidsky intimních rovin duševní 
i fyzické existence („jako svědek všeho, co činí člověka 
člověkem“83) vypadá mezi svými současníky spíše jako 
solitér. Řada tendencí jeho tvorby ho však úzce spojuje 
s dalšími umělci, zejména s těmi, k nimž měl i osobní 
vztah. Zmiňovali jsme se už o mimořádném vlivu a přá-
telství Karla Prantla, zakladatele sochařských sympozií, 
člověka, kterého si Seifert hluboce vážil pro „přísnou 
uměleckou etiku“ a hluboce humanistické ideje a od 
něhož lze jistě odvozovat určitou Seifertovu tendenci 
k jednoduchosti a kompaktnosti tvaru.

Avšak mnohem více než k dalším sochařům, s ni-
miž se přátelsky setkával na kamenosochařských sym-
poziích (Zdeněk Palcr, Miloslav Chlupáč, Vladimír Preclík, 
Jan Koblasa a jiní), je prokazatelná Seifertova afinita 
k okruhu skupiny UB 12, a to nejen k sochařům, ale 
ještě více k její malířské sekci. S většinou členů skupiny 
se Seifert dobře znal už ze studií na UMPRUM. Členy 
pražské skupiny, která se zformovala postupně v prů-
běhu padesátých let (první společná výstava se konala 

LEDEN 1985 

18 Po obědě fofr kolem kamen a ve 14. hod odjezd 

do Prahy, kde přijedou Prantlovi. Setkání to bylo 

nádherné, jako by čas zmrzl. 

20 Před obědem přijeli Miloš Chlupáč a Prantlovi. 

Bylo to nádherné sezení, kde humanitní myš-

lení Karla P. zářilo jako kouzelný kámen, který 

udělal do hor z modré brazilské žuly. Odjeli až 

po osmé hodině. Rýsuje se naděje sympoziální 

práce v žule. Moje práce se jim snad zdála dobrá 

— opravdu. Utě jsem dal medailičku.

PROSINEC 1982 DENÍK J. S.

27 Pilně na přívěscích a páskové sponě. Žiji jen pro 

dárky přátelům…

MALÝ BALÍK · 1986
slivenecký mramor · č. k. 241 · foto: O. Palán

V ateliéru J. S. · 80. léta
foto: archiv J. S.
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