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Téměř třicetileté tvůrčí putování Vladimíra Havlíka můžeme 
vnímat jako neustálý pohyb na rozhraní, jako nahlížení do 
různých prostorů, vstupy na jednotlivá území a návraty zpět – 
mnohdy již na jiném místě. Jeho aktivity v různých umělec-
kých proudech, tématech i technikách vedou k otázce, zda 
jej máme řadit k názorové i formální pluralitě postmoderního 
proudu. Je Havlík postmoderní umělec? Důvodů pro takové 
rozhodnutí by bylo dost – vždyť třeba jeho textové zlomky 
si zcela záměrně pohrávají s eklekticismem a lehkou ironií: 
„Eklektik v kostele poklekl / čistoty stylu se zalekl“, jiné se 
dotýkají přímo programových kategorií postmoderny: „Zda-
lipak se týkal ráje / problém centra a okraje“. Také rozpětí 
jeho výstav by příslušnost k postmoderně mohlo potvrzovat – 
jedna je založena na meditativních kresbách, jiná představí 
fotodokumentaci z akcí, příští předkládá počítačové tisky, 
vzápětí je tu geometrizující malba. Ale ve stejných bodech 
nacházíme rovněž rysy, pro něž můžeme Havlíka charakte-
rizovat jako novodobého příslušníka moderny – kresbami 
směřuje k úvahám o trvalých dějinných hodnotách, v akcích 
stmeluje lidi a vede je ke společným prožitkům, fotografic-

kými detaily rozvíjí modernistický zájem o tělovost a v geo-
metrické malbě využívající operativní možnosti počítače je 
přímým pokračovatelem těch nejlepších modernistických 
tradic abstraktivismu. Jakými směry se tedy ubírá Vladimír 
Havlík?

Každá etapa jeho tvorby je poznamenána tendencí k nale-
zení určitých nových hodnot či postupů – obsahových, for-
málních, prožitkových či komunikativních. V kolektivních 
akcích i v samotářské individuální kresbě naplňuje potvrzo-
váním již definovaných hodnot za současného objevování 
nových prvků zvláštně protikladnou tezi Zdeňka Neubauera, 
který v Přímluvci postmoderny z r. 1994 na straně 60 říká: 
„..vše moderní se prohlašovalo za pokrokové, a přitom chtělo 
být definitivní“. Právě snaha jít k podstatě jevů, použít vytří-
bený výtvarný postup a v sobě i v ostatních upevňovat víru 
v kvality našeho lidství – to jsou postoje, jimiž Havlík jistě 
patří do zahrady modernismu. Stejně tak je ovšem umělcem, 
který každou objevenou hodnotu vzápětí prověřuje určitým 
zpochybněním, geometrické kvality obrazů uvádí do pohybu 
netypickou instalací, meditativně, ba existenciálně oriento-

rozhraní nabízí nerovnou cestu

2 Pocta Kazimíru Malevičovi / Hommage à Kazimir Malevich, 1979
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vaný happening odlehčuje groteskními či ironizujícími prvky, 
vedle klasické tužkové kresby souběžně vytváří barevné tisky 
z počítače. Jako modernista směřuje k obecným pravdám. 
Jako postmodernista si je však dobře vědom, že ho zajímají 
pravdy různé, k nimž vedou cesty vždy jiným směrem a pro-
storem. Proto zůstává na rozhraní, a znovu tak může vykročit 
novým směrem. „Ukazuje se, že každá poznaná pravda je 
vždy jen pravdou toho, co nám umožňuje spatřit, a tím vždy 
zakrývá to ostatní,“ říká ve stejném díle na straně 67 Neu-
bauer. Tady je jedna z podstat umělecké tvorby – umělec 
nachází prostřednictvím detailů a dílčích sdělení velké prav-
dy světa, ale přitom si je vědom, že to je jen svět otištěný 
v jeho mysli, jeho vnitřní svět jako těkavé zrcadlení prožitků, 
poznání a úvah.

Jedním ze znaků, jimiž si teorie umění pomáhá při defino-
vání rozdílů mezi postmodernou a modernou, je pojem ori-
ginality. Někdejší zkreslující schematičnost vyhroceně pro-
tikladného tvrzení, že moderna požaduje originalitu a nová-
torství, zatímco postmoderna pojem originality odmítá a bez 
uzardění starší styly i díla eklekticky cituje, je však dnes už 
překonána. Spíše se objevují teoretické náhledy nacházejí-
cí takové rysy, které modernu a postmodernu sbližují, a to 
nejen v obecných tezích ideových a významových umělec-
kých záměrů, ale právě i v otázce originality. Když se ale 
spolu se Zdeňkem Pincem nad tímto protikladem zamyslí-
me, zjišťujeme, že kdesi v hloubi své podstaty jsou moderna 
i postmoderna ve stejném prostoru. „Tvořit znamená hledat 
to, co je původní, tedy to, co je nenové, co nějakým způso-
bem trvá ve změně, a ukazovat to v pluralitě nejrůznějších 
kontextů,“ říká Pinc ve stati Svět jako tvorba (sborník Filozo-
fické aspekty výtvarné výchovy, INSEA, Ústí n. L. 199�, s. 16). 
Tvorba je tedy vždy formou interpretace již existujících veřej-
ně vlastněných pravd i skutečností a informací autorských, 
nově vytvořených. 

Havlík v sobě vrství jednotlivé informace, prožitky, zapa-
matované obrazy z umění i ze života, ukládá do paměti svoje 
tvůrčí rozhodování, vzpomínky na díla i akce, „zálohuje“ vlast-
ní stanoviska. Jakoby jeho paměť byla obdobou paměťových 
souborů v počítači. Do této vrstevnaté a dlouhý časový úsek 
obsahující databáze se opakovaně vrací, studuje jednotli-
vé „soubory“, některé přejmenovává, přesouvá je do jiných 
složek. Kdyby bylo možné počítačové zacházení s údaji apli-
kovat na výtvarnou tvorbu, jistě by jednotlivé „soubory“ jen 
nepřesouval do nových „složek“, ale také by je „kopíroval“. 
Jedna věc by se pak objevovala vícekrát a pokaždé v jiných 
souvislostech. Bylo by to přímo „warholovské“ zmnožení ori-
ginálů. S kresbami či obrazy to nejde. Umělec tak ale pra-
cuje duchovně. Všechna díla i všechny úvahy jsou pro něj 
neustále aktuální a aktivní.

Havlíkovy pohledy z různých úhlů, jeho různorodé vyja-
dřovací prostředky a někdy zdánlivě zcela protichůdná 
témata – to není postmoderní izolované těkání mezi nesou-
visejícími samostatnými náměty. Je to spíše vícepohledovost 
v rámci stále stejného programu. I když v posledním období 
převažuje malba, neustále se v ní setkáváme s přesahujícími 

a hraničními prvky a znovu cítíme touhu po dialogu, zájem 
o aktivizaci diváka, potřebu vícevrstvého vyjádření. Havlík 
tak zůstává malířem skrytým za svoje obrazy, stejně jako je 
performerem, jenž osobně s nevšedním gestem pózuje před 
publikem. Pokračuje tak v pohybu na rozhraní, formuje nové 
prostory, snaží se posouvat hranice….

Radek Horáček
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„Performance pro mne mimo jiné byla ustanovením 
(byť jen dočasným) veřejného prostoru svobody, za kte-
rý jsem ručil svojí totální (duševní i tělesnou) účastí.
(z rozhovoru Deset let poté. Výtvarná výchova, �000, 
č. 3, s. 4) 
 
Meteorologicky přesně stanovený den jarní rovnodennos-
ti – �1. březen 1979. Park v Olomouci. Skupinka mladých 
lidí sedí v půlkruhu v trávě. Všichni mlčí. Zrcátky odrážejí slu-
neční paprsky do jediného bodu. Tím je obyčejný květináč 
naplněný hlínou. Teplo slunce zesílené lidskou přítomností 
i mlčenlivým soustředěním hlínu zahřívá. Jde o symbolickou 
dohodu, že semeno květiny, které je v květináči, díky spo-
lečnému rituálu vzklíčí. Ale rituály byly vždy především sym-
bolické. 

Tichý jarní sluneční obřad skončil tím, že jeho iniciátor Vla-
dimír Havlík vetknul do květináče vzrostlou květinu. Tím ges-
tem volně navázal na všechny tance a obřady dávných šama-
nů. Jako novodobý guru tak přátelsky dal podnět k ukončení 
akce. Lidé sklidili zrcátka a začali si povídat.

Na přelomu let 1978 a 1979 začíná pro Vladimíra Havlí-
ka nový životní rytmus. Věnuje se stále intenzivněji akčním 
výtvarným aktivitám. V březnu 1979 při happeningovém 
projektu Vítání jara už můžeme pocítit jeho typický „ruko-
pis“, kdy nezvyklý výtvarný postup a osobité metaforické 
téma jsou dílčími součástmi směřování k otevřenému 
dialogu. Podstatnější než samotný prvek koncentrování 
slunečních paprsků byla skutečnost, že se v parku sešla 
skupinka lidí k poetické činnosti, která navíc byla založe-
na na mimoslovní komunikaci a na společném směřování 

k nějakému cíli. Už tady je Havlík nositelem humanistické 
optimistické vize. Rovněž další jeho akční projekty v sobě 
mají vždy silnou básnickou metaforu, jejíž případný patos 
však umělec vždy dokáže narušit a doplnit dalšími vrstva-
mi – někdy tragikomickou groteskou, jindy hravou ironií, 
někdy dokonce prvky absurdního dramatu a jindy zase 
osobním lyrickým dovětkem. Velmi často také cítíme zvlášt-
ní neoddělitelné propojení protikladů, dané výraznými 
vztahy osobního a společného, soukromého a veřejného, 
meditativního a expresivního, metaforického a reálného. 
V silném důrazu na osobní vztahy, na dialog a na vytváření 
přátelských vazeb během happeningových akcí zosobňu-
je Havlík do jisté míry charakteristické znaky happeningů 
v tehdejším československém prostředí. V mnoha akcích 
je však oproti jiným umělcům výrazněji lyrický, prakticky 
nikdy mu nechybí silná metafora a více než kdokoli jiný 
velmi často zapojuje do svých akcí prvky jemného humoru. 
Není programově groteskně ironizující, jako třeba Vladimír 
Kordoš na Slovensku, nesměřuje k vznešené, ba patetic-
ké nadsázce, jako třeba Ivan Kafka, a když přistoupí i na 
meditativní nebo sociálně kritický projev, nikdy nezůstane 
vážný trvale, jako například Petr Štembera či Tomáš Ruller, 
ale nachází si vždy nějaký zlehčující prvek, nějaký hravý 
protiklad. Dokáže být vážný, ale pak sáhne k sebeironizu-
jícím krokům, naplno se otevře kolektivní akci, ale součas-
ně může zůstat uzavřen v privátním prostoru. Drží celibát 
a současně vykonává veřejné obřady.

A ještě jeden protiklad je pro Havlíkovu práci velmi pod-
statný. Jde o trvání díla. Kresba zůstává. Je dokončena, 
nikdo již do ní nemůže zasáhnout. Je výsledkem zcela osob-
ní a od ostatního dění izolované soustředěné ateliérové prá-
ce. Naopak kolektivní akce vyzývají ke spoluúčasti, odehrá-
vají se často na veřejnosti a mají vlastně pomíjivý charakter, 
takže po jejich ukončení zůstane snad jen fotodokumentace. 
Individuálně vytvářená kresba je ale současně komunikací 
s veřejným prostorem a s okamžikem zážitku, stejně jako 
je happeningová akce vytvářením společného prostoru pro 
určitý kolektivní zážitek. Více než malba nebo kresba je prá-
vě akce pro svou dějovost a vizuální či výrazovou různoro-
dost syntézou různých myšlenek, postupů, ba i výtvarných 
technik. Jde o tvůrčí princip, který využívá zvláštní prostor 
rozhraní mezi nejrůznějšími světy.

Happeningové aktivity a performance 70. a 80. let byly 
často spojeny s výraznou společenskou naléhavostí, často 
i s politickým nábojem. Havlíkův výraz „ustanovení veřejné 
svobody“, kdy umělec za akci „ručí“ svou vlastní zodpo-
vědností i osobními riziky, přesně postihuje asi nejzávaž-
nější rys českého akčního umění z doby před listopadem 
1989. Akční umělec let devadesátých je v jiné situaci – 

ustanovení veřejného prostoru svobody

4 Obrazy – Představy – Domy – Sny (Mušov) / Images – Ideas – Houses – 
Dreams (Mušov), 1979
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je chráněn institucí různých festivalů či výstav, odpovědnost 
za jeho veřejné akce nese organizátor či kurátor projektu. 
Sám Vladimír Havlík v rozhovoru v časopise Detail (1998, 
č. 5, s. 10–11) k situaci novější kriticky dodává: „Performeři 
„ví jak na to“, zmizela bezprostřednost, moment překvapení, 
dotek s neznámem, s nebezpečím perzekuce… to všech-
no utlumilo hloubku vizuální metafory.“ Je si však vědom, 
že pro širší veřejnost jsou všechny typické prvky akčního 
projevu i dnes velmi účinné. Zejména komunikace je u akcí 
právě pro jejich bezprostřednost podstatně výraznější 
než u malby či kresby. Možná i pro tuto potřebu okamžité 
osobní angažovanosti a možnosti setkat se s přímou reakcí 
publika uskutečňuje Havlík i v posledním desetiletí několik 
performancí, přestože zůstává převážně uzavřen v ateliéru 
a maluje obrazy.

Ukazuje se, že projevy patřící do akčního umění nachá-
zíme vlastně ve všech etapách jeho tvorby, byť v někte-
rých obdobích jsou jen souběžnou aktivitou vedle kresby 
nebo malby. Hlavní téma – komunikace – zůstává. Okouz-
lení nevšedností, nutnost vlastního aktivního činu, poeti-
zující atmosféra, intenzivní osobní prožitek – to vše byly 
rysy happeningů v sedmdesátých a osmdesátých letech. 
I dnes má dialog umělce s publikem svou zesílenou nalé-
havost. Zůstává intenzivní vnímání přírody, zůstává huma-
nistický náboj. Podobně jako kdysi u akce Svatba, při níž 
přesazení stromu a navazující parafráze svatebního rituálu 

pro přátele nebyly ani klasickým land artem, ale ani typic-
kým happeningem. Byl to zážitek. A v tomto směru i dnešní 
akce, kterými Havlík rozšiřuje svůj dialog s publikem, při-
nášejí jistý „veřejný prostor svobody“, prostor pro svobod-
nou komunikaci.

Radek Horáček

5 Exhibition / Exhibition, 1997



14

Soupis akcí vychází ze seznamu, jenž umělec vytvořil pro 
katalog, který vydal vlastním nákladem v roce 1990.1 Seznam 
dvaceti pěti tehdy uvedených prací� se na základě detailní-
ho průzkumu dostupné fotografické dokumentace podařilo 
v letech �003 a �006 rozšířit na konečných sedmdesát pět.3 
V řadě případů došlo ke zpřesnění či opravení již publiko-
vaných údajů (zejména v datování jednotlivých prací). Akce 
jsou řazeny chronologicky; jednotlivá katalogová hesla se 
skládají z názvu, místa konání, stručného popisu akce, auto-
ra fotografií a majitele fotodokumentace. Některá z hesel 
jsou doplněna údajem o reprodukování snímků v odborné 
literatuře a krátkými poetickými texty, jež sepsal autor na 
základě zážitku z akce.

Téměř veškerá dokumentace, která čítá několik stovek 
černobílých snímků,4 je v majetku Vladimíra Havlíka. Sestá-
vá ze čtyř souborů a z neutříděných fotografií. Často se 
objevuje stejný snímek (někdy různých velikostí) v autorem 
vybraných reprezentativních kolekcích i jednotlivě. Katalo-
gová hesla zaznamenávají, zda se dokumentace objevuje 
v některém z těchto výběrů; pokud se nachází pouze volně, 
uvádíme tento fakt pod názvem Archiv V. H., neutříděné foto-
grafie. Za samostatné kolekce považujeme: album, do něhož 
autor fotografie ukládal postupně, bezprostředně po usku-
tečněných akcích (Album);5 soubor vzniklý po první umělco-
vě výstavě v roce 1983 (Soubor 1983);6 krabici obsahující 
fotografie akcí z let 1978–198� (Fotodokumentace 79/84)7 
a kolekci vytvořenou pro výstavu v olomoucké Galerii pod 
podloubím v roce 1986 (Výstava 1986).8 

Havlíkovu akční tvorbu můžeme utřídit nejméně dvěma 
možnými způsoby: podle koncepce a z hlediska počtu zúčast-
něných. Akce buď předem vymýšlel nebo je vytvářel víceméně 
spontánně, intuitivně. Téměř jednu pětinu z popsaných prací 
představují happeningy, kterých se účastnilo více lidí; většinu 
prožíval sám či s partnerkou/partnerem za účasti fotografa. 
Pokud bychom měli umělcovu akční tvorbu rozdělit z hledis-
ka tradičních kategorií, pak téměř dvě třetiny tvoří land art 
nebo realizace úzce související s přírodou. O zbytek se dělí 
happening, performance a body artové práce. Striktní dělení 
je však značně problematické, neboť některé akce syntetizují 
více postupů, jiné se uvedeným kategorizacím vymykají.

Literatura obsahující reprodukce:
Ha! 1980 – Časopis HA!, �8. dubna 1980, nestr. 
Valoch 1986 – Jiří Valoch, Vladimír Havlík, Fotozáznamy, autorské 
knihy, kat. výstavy, Galerie pod podloubím, Olomouc 1986. 
Budapešť 1987 – Feledy Balázs, Művészet ma II. Nemzetközi kiállítás 
Budapest 1987. / Art of Today II. International Exhibition Budapest 
1987, kat. výstavy, Budapest Gallery, Budapest, 1987.
Revue fotografie 1987, Petr Klimpl – Antonín Dufek (rozhovor), Tělo 
v československé fotografii 1900–1986, Revue fotografie XXXI, 1987, 
č. 3, s. 67.

Hůla 1988 – Jiří Hůla, Vladimír Havlík, in: Gramorevue 6, 1988.
Havlík 1990 – Vladimír Havlík [Soupis akcí], [Olomouc], nákladem 
autora 1990. Texty Vladimír Havlík, Jiří Valoch, Jiří Hůla, Ivona Raima-
nová. 
Akční tvorba 1991 – Vladimír Havlík – Radek Horáček – Igor Zhoř, 
Akční tvorba, Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1991.
Hanácké noviny 1991 – Jiří Hůla – Ivona Raimanová – Jiří Valoch, 
Vladimír Havlík, Na neděli – příloha Hanáckých novin, �. �. 1991, s. 1.
Umění akce 1991 – Umění akce, kat. výstavy, Mánes, Praha 1991.
Horáček 1992 – Radek Horáček, Tvary tónů. Téma hudby ve výtvar-
ném projevu, [Brno 199�]. 
Minisalon 1992 – Joska Skalník, Minisalon, Praha, Jazzová sek-
ce – Artforum 199�. 
Galerie H 1994 – Partitury, kat. výstavy, [Galerie H, Kostelec nad 
Černými lesy 1994].
Daněk 1996 – Ladislav Daněk, Olomoucký okruh, in: Zakázané umě-
ní II, Výtvarné umění 1996, č. 1–�, s. 189–�16.
Umění zastaveného času 1996 –1997 – Ivan Neumann – Alena 
Potůčková – Jiří Šetlík, Umění zastaveného času. Akty, koncepty, udá-
losti, kat. výstavy, České muzeum výtvarných umění v Praze, Moravská 
galerie v Brně a Státní galerie v Chebu 1996 –1997.
Výstava 1998 – Vladimír Havlík – Marek Pokorný – Jiří Valoch, Vladi-
mír Havlík 1978–1998, kat. výstavy, Galerie JNJ Praha a Galerie Emila 
Filly Ústí nad Labem 1998.
Morganová 1999 – Pavlína Morganová, Akční umění, Olomouc 1999.
Pečinková 2000 – Jiří Luhan – Petr Pouba, Splátka na dluh, Praha 
�000. Úvodní text Pavla Pečinková. 
Ateliér 2004 – Michaela Gajdošová, V rozhovore s krajinou, Ateliér 
XVII, �004, č. �1, s. 1.
Horáček 2004 – Radek Horáček, V rytmu letu bělásků / Im Schmet-
terlingsklang, kat. výstavy, Dům umění města Brna, Galéria Z, Bratisla-
va a České centrum, Vídeň �004.

Zkratky:
čb. repr. – černobílá reprodukce
bar. repr. – barevná reprodukce
nestr. – nestránkováno

Soupis akcí v letech 1978–1989

6 Obydlí / The Dwelling, 1978
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1. Bez názvu (Bílá linie, červený čtverec), 1978
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Spolu s Radkem Horáčkem vytvořil v přírodním prostředí 
několik kompozic z bílých pruhů papíru a červeného čtver-
ce. Bílé linie vznikaly náhodně, vyhozením role papíru do 
vzduchu.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 
(� bar. diapozitivy)

2. Bez názvu (Geometrie na louce), 1978
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Z obdélníků, čtverců a pruhů z bílého, červeného a černého 
papíru sestavil na louce geometrickou kompozici, do níž 
včlenil červeno-bílou židli. V jiné variantě umístil bílé pruhy 
papíru do koruny osamělého ovocného stromu a jeho kmen 
obalil červeným papírem.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 
(3 bar. diapozitivy)

3. Bez názvu (Tělo v krajině), 1978
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Do pozměněné kompozice Bez názvu (Geometrie na lou-
ce) [č. kat. �] vstoupil oblečený pouze do červených trený-
rek a snažil se na danou situaci reagovat měněním poloh 
svého ležícího těla. V závěru došlo k zakrytí téměř celého 
trupu papírovými objekty.9

Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 
(� bar. diapozitivy)

4. Bez názvu (Bílý kvádr), 1978 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Do krajiny umístil bílý polystyrénový kvádr tak, aby kore-
spondoval s přírodním uskupením kamenů.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 

5. Obydlí, 1978 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Ve sněhovém převisu vyhloubil prostor, který označil tabul-
kou s číslem domu, v němž v Olomouci bydlel. Ve sněho-
vém obydlí zůstal několik desítek minut, poté se podepsal 
litím černé barvy do sněhu. Akce vznikla z potřeby vyrovnat 
se s přestěhováním se z rodné vesnice do města.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumentace 
79/84; Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 3 čb. repr.; Výstava 1998, 
nestr., 1 čb. repr.
Textový komentář:
Můj byt má číslo 17
Přestěhoval jsem se
/z Riegrovy ulice do Sněžné/

V novém bytě jsem nevydržel dlouho
Ukázalo se, že je neobyvatelný

6. Narušení bílé plochy, 1978
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Během krátké chvíle rozryl uhlířskou lopatou neporušenou 
sněhovou pláň.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Album

7. Cesta, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Zasněženou krajinou se vydal od rodného domu do polí, 
cestu si vymetal koštětem. 
Foto: Marta Havlíková
Dokumentace: Album

7 Bez názvu (Tělo v krajině) / Untitled (Body in the Landscape), 1978
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8. Pocta Kazimíru Malevičovi, 1979
Českomoravská vrchovina, břeh řeky Svratky, okolí obce 
Dalečín
Pod sníh doprostřed zamrzlé řeky ukryl arch černého papí-
ru. Obrys čtverce vyšlapal do sněhu a od února do dubna 
sledoval jeho proměnu.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumentace 
79/84
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 1 čb. repr.
Textový komentář:
1.  na zamrzlou řeku jsem položil černý papírový čtverec
 – černý čtverec na bílém pozadí
�. překryl jsem jej sněhem a vymezil vyšlapáním
 – bílý čtverec na bílém pozadí
3.  po čtrnácti dnech vítr zavál obrysy
 – tušený bílý čtverec na bílém pozadí
4.  tání a noční mrazy /po třech týdnech/
 – bílý čtverec na černém pozadí
5.  jarní tání /po čtrnácti dnech/
 – tušený černý čtverec na černém pozadí

9. Vítání jara, 1979
Olomouc, Bezručovy sady
Vítání jara uspořádal celkem třikrát, vždy přesně v den 
jarní rovnodennosti, �1. března. Skupina sezvaných lidí se 

sesedla do půlkruhu a pokoušela se o vyklíčení semen tím, 
že na ně společně svítila kapesními zrcátky. Happening 
autor ukončil symbolickým zapíchnutím rozkvetlé květiny 
namísto semínek. Poté šli účastníci pouštět papírové lodič-
ky po vodě nedalekého Mlýnského potoka.10

Foto: Radek Horáček a Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumentace 
79/84; Výstava 1986
Publikováno: Ha! 1980, nestr., � čb. originální fotografie, Hav-
lík 1990, nestr., � čb. repr.; Daněk 1996, s. 196, 1 čb. repr.

10. Komunikace, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Milovy
Za větrného počasí rozvíjel s partnerkou prostřednictvím 
dlouhých pruhů bílého papíru spontánní hru, která skončila 
zabalením dvojice do papíru. Smyslem akce bylo metafo-
rické vyjádření pouta mezi mužským a ženským principem 
a přírodou.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumentace 
79/84; Výstava 1986

11. Spánek, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Na polní cestě se nechal partnerkou zabalit do archů papí-
ru a pokusil se usnout. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84

12. Stíny, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Milovy
Společně s Ivou Suchou si střídavě zakrývali horní a dolní 
polovinu těla archy papíru. Skryté části se promítly jen 
podobě obrysů, čímž z těl vytvářely částečně nehmotné 
bytosti.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Fotodokumentace 79/84
Publikováno: Akční tvorba 1991, s. 90, 1 čb. repr.

13. Loučení, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Milovy
Pár se loučil s krajinou máváním archy papíru do údolí, kde 
nikdo nebyl. Jednalo se o metaforickou akci vyjadřující 
motiv loučení formou principu záměny ženy a krajiny.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 1 čb. repr.

14. Jako pták, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Milovy
Pobíhal po krajině, vyskakoval k nebi a mával rukama v tou-
ze vzlétnout.11

Foto: Radek Horáček 
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 

8 Spánek / Slumber, 1979
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15. Přehrátí J. S. Bacha větru, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
LP desku s nahrávkou Bachovy hudby vyhodil na louce 
proti větru.
Foto: Marta Havlíková
Dokumentace: Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., � čb. repr.

16. Daruj krev (Propagační akce pro zvířata), 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Na kmeny stromů vyvěsil spolu se sestrou Martou letáky 
vyzývající lesní zvěř k darování krve. 
Foto: Marta Havlíková a Vladimír Havlík
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

17. Spojení, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Po provedení akce Daruj krev (Propagační akce pro zvířata) 
[č. kat. 16] spojil dva stromy pruhem papíru.
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Album

18. Čítárna pro zvířata, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Do krmelce rozmístil knihy s loveckou tematikou.
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

19. V kleci, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Po skončení akce Čítárna pro zvířata [č. kat. 18] se nechal 
zavřít do ohrádky z pletiva, umístěné v zasněženém sadu. 
Po několik minut zde zakoušel pocity zvířete uvězněného 
v kleci.
Foto: Marta Havlíková
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

20. Obrazy – představy – domy – sny (Mušov), 1979
Mušov
Ve vybydlené jihomoravské vsi Mušov, jež byla později 
zatopena při stavbě vodní nádrže Nové mlýny, připravil ve 
spolupráci s Radkem Horáčkem pro své přátele několik 
happeningů. Zúčastnili se Rita Dlabalová, rozená Hos-
podarzová, Ladislav Daněk, Jindřich Marek, Pavel Netopil, 
Jaroslav Vacek a Zdeněk „Jakub“ Škrabal. Účastníci pojali 
vesnici jako prostor, v němž spontánně tvořili pomíjivé 
instalace a asambláže. Projekt chtěl mimo jiné upozor-
nit na boj brněnských archeologů s úřady o zachování 
významné gotické architektury – místního farního kostela 
sv. Leonarda.1�

Foto: Radek Horáček a Jaroslav Vacek
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 8 čb. repr. + textový 
komentář; Daněk 1996, s. 19�–195, 5 čb. repr.
Textový komentář:
místo opuštěné lidmi
dané prostředí a jeho proměny
kresby na zdech, asambláže, nalezené objekty
imaginace, intuice, improvizace
stopy…

21. Bez názvu (Proprání denního tisku), 1979
Vírská přehrada
Ve vodě, do níž nejprve nasypal prací prášek, propíral balík 
novin tak dlouho, až došlo ke slití textů. Jednotlivé listy 
pověsil na šňůru a nechal je sušit na slunci. Jedná se o jedi-
nou Havlíkovu akci, která explicitně reagovala na tehdejší 
politickou situaci.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983

22. Linie (Pocta R. Magrittovi), 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Latexovou barvou namaloval přes strom a skálu bílou linii, 
která z určitého úhlu působila tak, jako by byly oba objekty 
situovány vedle sebe v jednom prostorovém plánu. Lidským 
zásahem tak dosáhl sloučení přírodních elementů.
Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Album; Fotodokumentace 79/84; Výstava 
1986
Publikováno: Valoch 1986, nestr., 4 čb. repr.; Havlík 1990, 
nestr., 4 čb. repr.; Daněk 1996, s. 197, � čb. repr. na zábě-
ru z vernisáže výstavy

23. Linie II, 1979
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Podobně jako v akci Linie (Pocta R. Magrittovi) [č. kat. ��], 
která se udála ve stejný den, natřel větve spadlého stromu 
tak, aby vytvořil bílou linii spojující korunu stromu. 
Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumentace 
79/84

9 Stíny / Shadows, 1979
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24. Akce Černá ruka, 1979
Olomouc, Žerotínovo náměstí
Pozdě v noci otiskl svou ruku namočenou v černé barvě na 
několik oken přízemních bytů.
Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Soubor 1983

25. Ztotožnění, 1979
Olomouc
V centru města napodoboval postoje barokních soch nebo 
figur namalovaných na dopravních značkách. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983

26. Hmatové malby, 1979–1980 
Českomoravská vrchovina, chata u Havlíčkova Brodu
V rámci oslav příchodu Nového roku umístil do zatemněné 
místnosti velké archy papíru a nádoby s barvami. Účastníci 
oslavy mohli kdykoliv do místnosti vstoupit a prsty malovat 
na připravený papír. Malba posléze spontánně expandovala 
na tváře a těla.
Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák 
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 
(5 bar. diapozitivů)

27. Záznam jarního tání, 1980 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Mezi stromy zavěsil plachtu, která zachytávala tající sníh.
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84

28. Zahřívání stromu (Vítání jara), 1980
Olomouc, Bezručovy sady
Stejně jako předchozí rok sezval na �1. března skupinu lidí 
do parku. Byla však zima a nikdo kromě fotografa nepřišel. 
Zavrhl tedy vymyšlený program a spontánně začal zahřívat 
strom.13

Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Album
Publikováno: Ha! 1980, nestr., � čb. originální fotografie 
+ textový komentář; Havlík 1990, nestr., � čb. repr.; Umění 
zastaveného času 1996–1997, s. 37, 1 čb. repr.
Textový komentář:
�1. březen
mělo přijít jaro
ale je zima, sníh a mráz…
jdu do parku a zahřívám strom
nerozkvetl

29. Bez názvu (Zavlažování), 1980 
Svatý Kopeček u Olomouce
Hadicí umístěnou v rozkroku zalil rostliny pěstované ve 
skleníku.
Foto: Pavel Netopil
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

30. Nabídka pomoci, 1980 
Nyklovice
Nechal se vyfotografovat v různých grimasách v orientálním 
účesu. Snímky pak použil jako průkazky pro své přátele, 
jimiž jejich prostřednictvím nabízel pomoc v nouzi. Na zadní 
straně průkazu bylo napsáno: 
až ti bude nejhůř,
budeš sám a bude
ti smutno…
napiš mi a nebo
přijdi… budu
se ti snažit ze
všech sil pomoci
—
Vladimír Havlík
Nyklovice č. 57
Foto: Marta Havlíková
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

31. Vlasy na tváři, 1980 
Nyklovice
Zkoumal možnosti vymezování částí své tváře pomocí pra-
menů vlasů.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; součástí neutříděných foto-
grafií arch slepený z 9 snímků

32. Partitura pro obličej, 1980
Nyklovice
Na obličej si černou tuší namaloval pět horizontálních linií 
dohromady tvořících notovou osnovu. Mimickými pohyby 
měnil podobu partitury. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; součástí neutříděných foto-
grafií arch slepený z 1� snímků

10 Partitura pro pole / Score for Field, 1980
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33. Partitura pro tělo, 1980
Nyklovice
Na hruď a paže si namaloval pět horizontálních linií, jejichž 
podobu měnil pohybem těla.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983

34. Partitura pro ruce, 1980
Nyklovice
Notovou osnovou z černých linií pokryl své ruce od koneč-
ků prstů až k lokti.14

Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983
Publikováno: Akční tvorba 1991, s. 71, 1 čb. repr.; Horáček 
199�, nestr., 1 čb. repr.; Galerie H 1994, nestr., � čb. repr.

35. Partitura pro les, 1980
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
V lese rozmístil pět rovnoběžných linií z bílého papíru.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983

36. Partitura pro pole, 1980
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Přes zorané pole položil pět pruhů papíru a nechal sezvané 
přátele představující pomyslné noty, aby se po ploše volně 
pohybovali.15

Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983

37. Akce pro Jakuba, 1980 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Zdeňku „Jakubu“ Škrabalovi, který se chystal na absolvo-
vání povinného vojenského cvičení, přikázal pohybovat se 
pouze vojenskou chůzí. Škrabal odpochodoval do polí a už 
se nevrátil. 
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

38. Socha svobody, 1980
SSSR, Soči
Na přístavním molu u Černého moře zaujal na několik minut 
postoj Sochy svobody. 
Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 

39. Barvení kaluží, 1980
SSSR, Krasnodar
Za asistence spolužáků se před studentskými kolejemi 
pokusil temperami obarvit několik kaluží. V závěru došlo 
i k přetření toulavého psa na červeno.16 
Foto: Vladimír Havlík, Zdeněk „Eda“ Cupák a ruský student 
Vova
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie (14 bar. 
diapozitivů)

40. Strašáci, 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Na zasněžený svah rozmístil za pomoci přátel staré oble-
čení navěšené na dřevěných konstrukcích. V krajně nepří-
znivém zimním počasí došlo k znejistění samotných akté-
rů – v husté mlze nakonec nemohli rozpoznat, co je člověk 
a co figurína. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; 
Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 3 čb. repr. + textový 
komentář; Akční tvorba 1991, s. 76, � čb. repr.
Textový komentář: 
pustá bílá pláň
sníh, vítr, mlha a mráz
lidé skuteční a lidé přízrační
strašáci

41. Kontrolovaný pád, 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Vrhl se střemhlav ze zasněžené skály.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

42. Sedm koncertů v Lipníku nad Bečvou 17, 1981
Lipník nad Bečvou, byt-ateliér Pavla Netopila
Akce, jež byla součástí improvizované jednodenní výstavy 
několika studentů brněnské a olomoucké univerzity a čle-
nů přerovského Fotoklubu,18 začala v neoploceném sadu 
nedaleko vesnice Osek nad Bečvou, kde se uskutečnila 
zmíněná výstava. Havlík nejprve zvonil zvonečkem, podle 
not čichal k růžím, které posléze rozdal přítomným dívkám, 
čtyřikrát vystřelil z poplašné pistole a rozstřikoval lesní vůni. 
Následně se performance přesunula do interiéru, kde si 
stříhal vlasy, foukal do pouťové frkačky a rozhazoval barev-
né konfety. Koncerty předváděl oblečený ve fraku, veškeré 

11 Socha svobody / Statue of Liberty, 1980
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rekvizity měl uložené v pouzdru na housle. Jednotlivé části 
provedl podle předem připravených partitur.19

Foto: Jaroslav Vacek
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

43. Koncert pro dešťovou kapku, 1981
Lipník nad Bečvou, byt-ateliér Pavla Netopila
S nataženou dlaní čekal tak dlouho, dokud do ní z větve 
stromu nespadla kapka vody.�0

Foto: Pavel Netopil
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

44. Kterak se státi andělem, 1981
Olomouc, Riegrova ulice 17
Po přečtení rozhovoru s hudebníkem Sun Ra, uveřejněném 
v časopisu Jazz �5, se rozhodl, že se bude po několik dní 
živit pouze duchovní potravou. Sun Ra tvrdil, že pokrmem 
andělů v nebi je pohled na obraz, poslech písně či básně, 
tanec nebo pouhý úsměv. Stravu Havlík nahradil uměním 
poprvé v pátek �0. �. Následující středu, kdy nadšení vystří-
dalo úplné vyčerpání, akci ukončil.�1

Bez fotodokumentace��

45. Květiny pod sněhem, 1981
Olomouc, Čechovy sady
Na základě sázky s kamarádem šel do parku a holýma 
rukama rozhrnoval sníh tak dlouho, dokud nenašel sedmi-
krásku.�3

Foto: Jiří „George“ Janeček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

46. Hudba pro Maleviče, 1981 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Na notovou osnovu z provázků, nataženou mezi dvěma 
stromy, zavěsil černý čtverec.
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84

47. Přírodní partitura, 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Mezi část provázků z partitury užité v Hudbě pro Maleviče 
[č. kat. 46] umístil větvičky, které rozrušily přísnou strukturu 
notové osnovy. 
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84

12 Stolní květina / Table Bouquet, 1981 13 Rohožka / Mat, 1981
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48. Sad (Vítání jara), 1981 
Olomouc, Náměstí Míru (dnes Horní náměstí) a Svatý 
Kopeček u Olomouce
Spolu s přáteli rozdával v centru města sněženky kolem-
jdoucím ženám. Cestou z Olomouce na Svatý Kopeček 
sledovali účastníci akce „film o jaru“ díváním se z okna 
autobusu přes růžový celofán ve tvaru televizní obrazovky; 
došlo i k zapojení okolních cestujících. V ovocném sadu 
pak umělec zavázal účastníkům happeningu oči šátkem 
a nechal je delší dobu vnímat prostor bez pomoci zraku. 
Aktéry svolal zvonečkem, každého z nich políbil a sejmul 
mu šátek. Akci zaznamenali dva fotografové, z nichž jeden 
(Radek Horáček) snímky pořizoval se zakrytýma očima. 
Foto: Radek Horáček a Jiří „George“ Janeček
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumentace 
79/84; Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 4 čb. repr.
Textový komentář:
…na louce mezi stromy
se zavázanýma očima
dotýkání se: trávy, hlíny, 
kmenů nebo větví stromů,
sebe navzájem…
potom cinkání zvonku,
polibek a sejmutí šátku

49. Cesta II, 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Koštětem si vymetal cestu loukou posetou odkvetlými pam-
peliškami.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie  
(4 bar. diapozitivy)

50. Vymezení (Místo, kde nic neroste), 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Na louce hustě porostlé odkvetlými pampeliškami ohraničil 
bílou papírovou páskou místo, na němž se žádné nevyskytovaly. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie  
(� bar. diapozitivy)

51. Ukončení léta, 1981 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Po několik minut sfoukával chmýří z pampelišek, na které 
dosáhl z místa, kde na louce ležel. Následně sfoukl chmýří 
z natrhané kytice odkvetlých pampelišek a tím symbolicky 
ukončil léto.�4

Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 
(� bar. diapozitivy)

52. Malá záměna, 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Na sousedních hromadách šedého a hnědého štěrku 

vyznačil čtverce stejných rozměrů a jejich obsah vyměnil.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie 
(� bar. diapozitivy)

53. Hudba pro vítr, 1981
Olomouc, Bezručovy sady
Mezi dva stromy natáhl horizontálně pět pruhů papíru. Vítr, 
který papírové pásy vzdouval, tak pomyslně podle této parti-
tury „hrál“. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84

54. Psychologická hudba, 1981 
Olomouc, Bezručovy sady
V aleji lemující břeh Mlýnského potoka umístil mezi stromy 
pruhy papíru tak, že tvořily velkou notovou osnovu. Donutil 
tak náhodné chodce na překážku reagovat. Někteří vzali 
akci jako hru, většina však spolupracovat odmítla. Psycho-
logická hudba měla ozvláštnit náhodným účastníkům běžný 
den a zkoumat jejich reakce na narušení zaběhnutého 
modelu světa.�5

Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; 
Výstava 1986

14 Vymezení II / Demarcation II, 198�



��

55. Pokusná květina, 1981 
Olomouc, Riegrova ulice
Uprostřed ulice vyjmul dlažební kostku a místo ní zasadil 
narcis. Květina zde vydržela pouze několik dní. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983
Publikováno: Havlík 1990, nestr., � čb. repr.

56. Záměna, 1981
Olomouc, Náměstí Míru (dnes Horní náměstí), Riegrova 
ulice 17 a Bezručovy sady
Z dlažby náměstí vyňal betonovou dlaždici. Čtverec stejných 
rozměrů vyřízl i z koberce ve svém bytu a z trávníku v parku. 
Původně je chtěl každý den měnit do té doby, než by se 
dostaly zpět na svá původní místa. Zamýšlený postup však 
přerušila policie, která jej obvinila z krádeže dlaždice.�6

Foto: Radek Horáček a Vladimír Havlík
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; 
Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., � čb. repr.

57. Stolní květina, 1981
Olomouc, Riegrova ulice 17 
Čtverec vyříznutý z trávníku v rámci akce Záměna [č. kat. 
56] umístil po jejím předčasném ukončení na stůl v kuchy-
ni svého bytu. Několik dní čtverec zaléval, takže na něm 
vykvetly sedmikrásky.
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Album

58. Rohožka, 1981 
Olomouc, Riegrova ulice 17 
Po skončení akce Stolní květina [č. kat. 57] položil čtverec 
trávy před dveře svého bytu. 
Foto: Vladimír Havlík
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

59. Konfrontace – bolest stromu a bolest člověka, 1981 
Olomouc, Bezručovy sady a Riegrova ulice 17
Pět pruhů papíru, které představovaly notovou osnovou, 
připevnil na obvod kmene břízy a pak je zapaloval. Totéž 
učinil na vlastní hrudi. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; 
součástí neutříděných fotografií arch slepený z 10 snímků

60. Dva bílé sloupy, 1981
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Spolu se sestrou Martou natřel na bílo dva sloupy elek-
trického vedení protínajícího louku, na níž byla umístěna 
hromada bílého hnojiva. Kompozici doplnil bílým čtvercem 
namalovaným na kmeni vzdáleného stromu.
Foto: Marta Havlíková a Vladimír Havlík
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

61. Ohně na řece, 1981 
Českomoravská vrchovina, řeka Svratka, okolí obce Dalečín
Společně s přáteli zažehl oheň na vrcholcích pěti kamen-
ných mohyl, které umístil doprostřed řeky Svratky. Po prou-
du pustil malé vory s hořícími pochodněmi, jež proplouvaly 
kruhem mohyl a pokračovaly dál. Akce se účastnila také 
skupina náhodných kolemjdoucích, kteří mlčky sdíleli 
magický okamžik.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; 
Výstava 1986
Publikováno: Havlík 1990, nestr., 3 čb. repr. + textový 
komentář; Akční tvorba 1991, s. 9�, 1 čb. repr.; Ateliér 
�004, s. 1, 1 čb. repr.; Horáček �004, nestr., 3 čb. repr.
Textový komentář:
Stmívá se
Uprostřed řeky vzplanou ohně
na kamenných mohylách
Po proudu připlouvají ohně
na malých dřevěných vorech

setkání, míjení – proměny světla
trvání a plynutí

Ohně dohasínají, mizí
Jen tma, ticho a první hvězdy
Mlčení a vzpomínka na Herakleita

15 Záměna II (Velká frotáž) / Exchange II (Large Frottage), 1984



�3

62. Holičství, 1981
Olomouc, Náměstí Míru (dnes Horní náměstí)
Nechal si zkrátit dlouhé vlasy, které vnímal jako symbol své 
svobody a nezávislosti. Fotograf na něho po celou dobu 
čekal venku a zaznamenal jeho vstup do holičství, fasádu 
budovy v době, kdy byl aktér uvnitř a odchod po ostříhání. 
Foto: Zdeněk „Eda“ Cupák
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

63. Čtverec – kámen, voda, mráz, led, 1981–1982
Českomoravská vrchovina, řeka Svratka, okolí obce Dalečín
Uprostřed proudu řeky Svratky vytvořil čtverec z kamenů 
a pozoroval jeho proměny od zimy do jara. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Výstava 1986; Muze-
um umění Olomouc – Muzeum moderního umění
Publikováno: Valoch 1986, nestr., � čb. repr. + 1 čb. repr. 
na obálce; Hůla 1988, nestr., 1 čb. repr.; Havlík 1990,  
nestr., 3 čb. repr.; Akční tvorba 1991, s. 87, 4 čb. repr.; 
Výstava 1998, nestr., 1 čb. repr.

64. Vymezení I, 1982
Opatovice (u Hranic na Moravě)
Nejprve vymezoval prostor přeskupováním uskladněného 
sena, poté jako materiál použil černé uhlí a sůl, z nichž 
vytvořil dva čtverce. 
Foto: Pavel Netopil
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie

65. Vymezení II, 1982 
Praha, Stromovka
Akce proběhla v rámci výstavy Setkání v červnu 198� v are-
álu tenisových dvorců TJ Sparty.�7 Havlík přispěl vymezením 
dvou vzájemně se konfrontujících obdélníků trávy: zelené 
(čerstvé) a žluté (suché), které tvořily společný obdélník 
ohraničený provázkem. Ten přetínal celý útvar i diagonálně. 
Druhou diagonálu vytvořil autor pomocí přesazení suché 
a zelené trávy (negativně k podkladu).
Foto: Jaroslav Vacek
Dokumentace: Fotodokumentace 79/84; Výstava 1986

66. Otisk v dešti, 1982 
Dalečín 
Lehl si na rozpálenou dlažbu těsně před sprškou letního 
deště a zkoumal působení studené vody a rozpálené dlažby 
na své tělo. Výsledkem byl negativní otisk těla, který po jeho 
odchodu opět splynul s okolím. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; 
Výstava 1986
Publikováno: Revue fotografie 1987, s. 67, 1 čb. repr. 
[v popisce mylně připsáno M. Krénovi]; Havlík 1990, nestr., 
� čb. repr. + textový komentář; Akční tvorba 1991, s. 73, � 
čb. repr.

Textový komentář:
Několik minut před počátkem letního deště
jsem si lehl na sluncem prohřátý chodník…
/shora – voda, chlad/ zespodu – kámen, teplo/

67. Pokus o spánek, 1982 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Zabalil se do koberce trávníku v touze splynout s přírodou. 
Při snaze usnout v lůně Matky Země dospěl k poznání, že 
se přikrývka podobá spíše hrobu.
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84; Výsta-
va 1986; Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního 
umění; Soukromé sbírky, Brno; Soukromá sbírka, Olomouc
Publikováno: Valoch 1986, nestr., � čb. repr.; Budapešť 
1987, s. 4�, � čb. repr.; Hůla 1988, nestr., 1 čb. repr.; Akční 
tvorba 1991, s. 41, � čb. repr.; Havlík 1990, nestr., � čb. 
repr. + textový komentář a dedikace Chalupeckému; Hanác-
ké noviny 1991, s. 1, 3 čb. repr.; Umění akce 1991, nestr., 
� čb. repr. + textový komentář; Výstava 1998, nestr., � čb. 
repr.; Morganová 1999, s. 198, � čb. repr.; Pečinková �000, 
s. �4�, 1 čb. repr.
Textový komentář:�8

Jakoby pohřbený, jakoby mrtvý
Přikrytý loukou…
Tíha hlíny a tíha vědomí. Vůně trávy
Zdálo by se: nejpřirozenější způsob spánku
Přesto – neusnul jsem

68. Přivolávání podzimu, 1982
Českomoravská vrchovina, okolí obce Dalečín
Louku plnou odkvetlých pampelišek „zametl“ koštětem. 
Foto: Radek Horáček
Dokumentace: Soubor 1983; Fotodokumentace 79/84
Textový komentář:
louka
odkvetlé bílé pampelišky
stačí pouze

– přivolat vítr
– zamést poslední stopy léta

69. Svatba, 1982 
Českomoravská vrchovina, okolí obce Nyklovice
Happening spočíval v sezdání opuštěného smrku s mladou 
břízou. Havlík sezval přátele, kteří přesně nevěděli, čí svat-
by se účastní. Společně vykopali v kilometr vzdáleném bře-
zovém háji stromek, který zasadili vedle osamělého smrku. 
Po slavnostním aktu následovala svatební hostina. Bříza 
po několika týdnech uschla. Smutný fakt dovedl autora 
ke kritické sebereflexi a ztrátě motivace pro pořádání akcí 
v přírodě.�9

Foto: Radek Horáček 
Dokumentace: Album; Soubor 1983; Fotodokumenta-
ce 79/84; Výstava 1986; Soukromá sbírka, Salcburk, 
Rakousko



Publikováno: Havlík 1990, nestr., 5 čb. repr.; Umění akce 
1991, nestr., 4 čb. repr.; Výstava 1998, nestr., � čb. repr.; 
Morganová 1999, s. 183, 4 čb. repr.

70. Krabička, 1984
Olomouc – Nové Sady, břeh řeky Moravy
Po proudu řeky poslal dřevěnou krabičku, kterou – jako 
řada dalších umělců – obdržel od Josky Skalníka, aby ji 
výtvarně pojednal v rámci akce Minisalon. Dovnitř vložil 
vodotěsné průhledné pouzdro s ručně psaným textem 
v české a anglické verzi, který vyzýval případného nálezce 
k doručení předmětu adresátovi.30

Foto: Lenka Daňková
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie
Publikováno: Minisalon 199�, s. 1�9, 1 bar. repr. později 
vytvořeného textového záznamu akce

71. 20 čtverců bílých, 20 čtverců černých, 1984
Olomouc, Vídeňská ulice
Do staré kotelny osvětlené pouze svíčkami, rozmístil dva-
cet bílých keramických dlaždic. Ke každé z nich postavil 
plechovku s černou barvou a štětec, aby ji mohli účastníci 
akce pomalovat.
Bez dokumentace31

72. Záměna II (Velká frotáž), 1984
Olomouc, Riegrova ulice 17 a Václavské náměstí
Ve vystěhovaném pokoji svého bytu provedl na pásy mili-
metrového papíru frotáž celé podlahy o celkovém rozměru 
15 m�. Po několika dnech uspořádal pro své přátele na 
náměstí před katedrálou sv. Václava happening, který spo-
číval ve společném frotážování dlažby. Posléze obě kresby 
stejné velikosti zaměnil; do veřejného prostoru umístil zá-
znam intimní akce v soukromí a naopak.3�

Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie33

Foto: Ivan Lučan a Vladimír Havlík 

73. Taneček, 1985
Olomouc, Bezručovy sady
Spolu s partnerkou divoce tančil v glorietu městského par-
ku. Akcí, doprovázenou hlasitou reprodukovanou hudbou, 
chtěl narušit poklidné nedělní odpoledne.
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie
Foto: Ivan Lučan

74. Ztotožnění II, 1988
Olomouc
Gesty, postoji či mimickým výrazem napodoboval sochy sto-
jící v exteriéru, exponáty Vlastivědného muzea nebo rostliny 
v parku. Přes podobný princip se od Ztotožnění [kat. č. �5] 
tato akce odlišuje. Je už určitou předzvěstí změny charakte-
ru Havlíkových akcí v 90. letech.
Dokumentace: Archiv V. H., neutříděné fotografie (3 bar. 
fotografie)
Foto: Yuka Kito

75. Mezistátní setkání proběhlo v přátelské atmosféře, 
1989
Nové Zámky (dnes Slovenská republika)
Na velký stůl rozmístil dvanáct talířů s mýdlovou vodou, 
pomůcky na vytváření bublin a československé a maďarské 
vlajky. Akce se odehrála v rámci II. mezinárodného festivalu 
experimentálného umenia.
Dokumentace: nedohledána
Foto: Studio ERTE, organizátor festivalu

Poznámky
1 Vladimír Havlík [Soupis akcí], [Olomouc], nákladem autora 1990. 

Texty Vladimír Havlík, Jiří Valoch, Jiří Hůla, Ivona Raimanová. Kata-
log vznikl v pěti xeroxových kopiích ve formátu A5; později autor 
vydal dalších pět kusů ve formátu A4 s titulem Vladimír Havlík. 
Akce.  Seznam akcí, doplněný o místo konání, otiskla Pavlína 
Morganová, Akční umění, Olomouc 1999, s. �17–�18.

� Soupis obsahuje:
1. Obydlí /1978/
�. Vítání jara /1978/
3. Spánek /1979/
4. Obrazy – Představy – Domy – Sny /Mušov 1979/
5. Komunikace /1979/
6. Pocta Kazimíru Malevičovi /1979/
7. Cesta /1979/
8. Zahřívání stromu / Vítání jara 1979/
9. Bez názvu /Proprání denního tisku 1979/
10. Linie – Pocta R. Magrittovi /1979/
11. Strašáci /1980/
1�. Šest koncertů v Lipníku nad Bečvou /1980/
13. Přehrátí J. S. Bacha větru /1980/
14. Sad /Vítání jara 1981/
15. Hudba pro vítr /1981/
16. Psychologická hudba /1981/
17. Pokusná květina /1981/
18. Záměna /1981/
19. Konfrontace – Bolest stromu a bolest člověka /1981/
�0. Ohně na řece /1981/
�1. Čtverec – kámen, voda, mráz, led /1981–198�/
��. Otisk v dešti /198�/
�3. Přivolávání podzimu /198�/
�4. Pokus o spánek /198�/
�5. Svatba /198�/

3 Vřele děkuji Vladimíru Havlíkovi a Ladislavu Daňkovi za nezištnou 
pomoc a cenné rady, které mi při sestavování tohoto soupisu 
poskytli.

4 V několika případech byla akce zaznamenána na barevný film 
nebo se dochovala pouze ve formě diapozitivů. Tento fakt je uve-
den přímo u jednotlivých katalogových položek.

5 Fotografie 90x130 mm v albu 455x160 mm s nápisem Album na 
přední straně, 50 stran, �01 fotografií.

6 Fotografie různých rozměrů nalepené na papíru 150x�15 mm, 
shromážděné v pořadači �00x�80x75 mm, 75 stran, 1�1 fotografií.

7 Krabice na rentgenové snímky s nápisem Fotodokumentace 
79/84, 117 fotografií a � archy o 5 fotografiích, rozměry snímků se 
liší (nejčastěji �40x300 mm, 195x�85 mm a 180x �35 mm).

8 Tvoří ji 8� fotografií různých rozměrů (15 archů ze slepených foto-
grafií a 3 snímky samostatné). K souboru patřil také dnes ztracený 
arch o � fotografiích zaznamenávající akci Pokusná květina [č. 
kat. 55]. Společným rysem těchto záznamů je fotografie zvětšená 
i s perforovanými okraji filmu, které zdůrazňují dokumentárnost 
snímku.
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9 Akce Bez názvu (Bílá linie, červený čtverec), Bez názvu (Geomet-
rie na louce) a Bez názvu (Tělo v krajině) [č. kat. 1–3] se odehrály 
ve stejný den. Spoluautorem těchto raných prací byl spolužák 
z gymnázia Radek Horáček.

10 Happening popsal Vladimír Havlík v časopise HA! z �8. dubna 1980: 
„V parku odpoledne. Je půl čtvrté, unavení lidé se vracejí z práce. 
Sedíme v kruhu, uprostřed je květináč, v něm hlína, v ní semínka. 
Zrcátka v našich rukou přivolávají teplo, sílu, SLUNCE sestupuje 
mezi nás, dává život první jarní květině… Skládáme a zdobíme lodičky 
POSELSTVÍ návratu slunce, návratu jara, lásky, života… Odplouvají 
po řece, jen pomalu, jen zvolna. Nesou poselství dál…“

11 Akce Spánek, Stíny, Loučení a Jako pták [č. kat. 11–14] se ode-
hrály ve stejný den.

1� Více Ladislav Daněk, Olomoucký okruh, in: Zakázané umění II, 
Výtvarné umění 1996, č. 1–�, s. �0�.

13 Text Vladimíra Havlíka uveřejněný �8. dubna 1980 v časopise HA!: 
„Napadl sníh. Pět stupňů pod nulou. Stromům je zima… Přistupuji 
k prokřehlému stromku a beru do dlaní jeho útlý kmen. Snažím 
se mu předat co nejvíce tepla a energie /nevnímat okolí/. Cítím, 
jak se teplota mého těla vyrovnává s teplotou těla stromku. Cítím, 
jak pod kůrou proudí míza /chtěl bych, aby se smísila s mou krví, 
abychom – strom a já – vytvořili jeden organismus, jedno tělo/. 
Stromek se probouzí k životu, sílí,… avšak ruce jsou prokřehlé, 
ztrácím teplo. Odtrhuji zmrzlé ruce od kmene a strkám je rychle do 
kapes. Odcházím…“

14 Partitury pro obličej, tělo a ruce [č. kat. 3�–34] se uskutečnily 
v jeden den.

15 Partitury pro les a pole [č. kat. 35–36] se odehrály ve stejný den.
16 Akce se spolu se Sochou svobody [č. kat. 38] uskutečnila během 

půlročního stipendijního pobytu na univerzitě v Krasnodaru (od 
září 1980 do února 1981).

17 Dosud bylo uváděno pouze šest koncertů (např. Havlík 1990 /cit. 
v pozn. č. 1/, nestr.; Morganová 1999 /cit. v pozn. č. 1/, s. �17, 
datace do roku 1980), případně pět (Daněk 1996 / cit. v pozn. 
č. 1�/, s. �0�). K rozšíření došlo na základě nalezení originálních 
partitur datovaných 7. �. 1981.

18 Více Daněk 1996 /cit. v pozn. č. 1�/, s. �0�.
19 Partitury (přeložené notové listy o rozměru 345x5�0 mm) obsahují 

grafický či textový návod akce: 
Koncert č. 1: 
dlouhé / monotónní / cinkání / zvonečku
Koncert č. �: graficky vyjádřen rytmus čichání k růži, 4 věty
Koncert č. 3: 4 čáry značí výstřely z poplašné pistole
Koncert č. 4: graficky vyjádřena délka stisku tlačítka spreje a výška 
rozprašování, 5 vět
Koncert č. 5: rytmus stříhání vlasů vyznačen otisky bramborového 
razítka ve tvaru nůžek, kresba hlavy s rozvrženým postupem
Koncert č. 6: 
patnáctiminutové / sólo pro / pouťovou / frkačku
Koncert č. 7:
…je-li zábava v plném proudu (nejlépe blíží-li se ke svému konci) 
objeví se znenadání uprostřed již poněkud společensky unave-
ných „diváků“ účinkující s pouzdrem na housle, rychle je otevře 
a rozhodí mezi překvapené „posluchače“ několik hrstí barevných 
konfetů…

�0 Spontánní akce se uskutečnila v rámci performance Sedm koncer-
tů v Lipníku nad Bečvou [č. kat. 4�].

�1 Ukázka z jídelníčku (první a poslední den): 
�0. �.
snídaně: Vítězslav Nezval – Edison
přesnídávka: úsměv Rity
oběd: Bob Dylan – Blowin‘In The Wind
svačina: Jiří Suchý – básně z knihy Med ve vlasech
večeře: písničky (Rockování s J. Černým)

�5. �. 
snídaně: únava a prázdno a tíseň
přesnídávka: a vyčerpání úplný
oběd: hovězí polévka
svačina: Capt. Beefheart – Safe a Milk
večeře: guláš a pivo…

�� Akce nebyla fotograficky dokumentována, dokládá ji dvoustránko-
vý strojopis v majetku Vladimíra Havlíka, obsahující popis projektu 
a následný záznam jeho realizace s ručně dopisovaným sezna-
mem zkonzumovaného umění. 

�3 Květinu posléze posvačil v rámci akce Kterak se státi andělem [č. 
kat. 44].

�4 Cesta II, Vymezení (Místo, kde nic neroste) a Ukončení léta [č. kat. 
49–51] se odehrály ve stejný den.

�5 Akce navázala na Hudbu pro vítr [č. kat. 53], která se uskutečnila 
ve stejný den na stejném místě.

�6 Akce začala ve stejný den jako Pokusná květina [kat. č. 55].
�7 Více Rozhovor Marcely Pánkové s Ivanem Kafkou, in: Zakázané 

umění II, Výtvarné umění 1996, č. 1–�, s. �3–�9.
�8 Havlík akci zpětně dedikoval Jindřichu Chalupeckému (1910–

1990), zasažen zprávou o jeho úmrtí. Do katalogu Havlík 1990 
/cit. v pozn. č. 1/ jeho autor připsal: Artist must go underground/ 
(in memoriam Jindřichu Chalupeckému). Pokus o spánek s Cha-
lupeckým primárně nesouvisel.

�9 Dodatečně vzniklo svatební oznámení a lepená vzpomínková brožu-
ra s výběrem fotografií, které obdrželi všichni účastníci akce. Výběr 
snímků v jednotlivých exemplářích byl určen podle toho, na kterých 
fotografiích byl obdarovaný účastník zachycen. (V archivu Vladimíra 
Havlíka je brožura o rozměru 105x150 mm, 33 stran, 38 fotografií. 
Další exempláře, které se mají nacházet v soukromých sbírkách 
v Brně, Bratislavě, Olomouci, případně dalších městech, nebyly 
autorkou dohledány.) Oznámení sestávalo z fotografie opentlených 
větviček obou stromů pořízené v den obřadu a z textu:

Bříza bradavičnatá a Smrk ztepilý
Betu la  verrucosa a Picea excelsa
byli oddáni v září 198�
na louce u Nyklovic

30 Krabička k Joskovi Skalníkovi nedoputovala, dochoval se později 
vytvořený strojopis (papír, 185x185 mm), který byl spolu s fotodo-
kumentací vystavován:
„Do krabičky jsem upevnil vodotěsné, průhledné pouzdro, které 
obsahovalo dopis tohoto znění:
Olomouc �. 1�. 1984
Milý příteli, zašli prosím nalezenou krabičku na adresu:
Joska Skalník
U letenského sadu 10
170 00 Praha 7
Uveď čas a místo nálezu
Děkuji
Vladimír Havlík
/následovala anglická verze/
Za Olomoucí jsem krabičku pustil po řece Moravě.“

31 K nezdokumentování nedošlo záměrně, akce byla nafotografována 
aparátem se špatně založeným filmem.

3� Tato několikadenní akce navázala na starší Záměnu [č. kat. 56], 
pracující s podobnými prvky. O rok později vytvořil z frotáže podla-
hy objekt Kniha o podlaze mého pokoje.

33 Obě akce byly omylem zaznamenány na jeden film, snímky tak po 
vyvolání překvapivě spojily obě frotáže také ve fotodokumentaci. 
Vznikly magické fotografie, na nichž se obě kresby překrývají. 

Soupis zpracovala ve spolupráci s autorem Terezie Nekvindová
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�6

16 Kontrolovaný pád / Controlled Fall, 1981



�7

17 Narušení bílé plochy / White Field Disturbance, 1978



�8

18 Obydlí / The Dwelling, 1978



�9

19 Strašáci / Scarecrows, 1981



30

20 Pocta Kazimíru Malevičovi / Hommage a Kazimir Malevich, 1979



31

21 Čtverec – kámen, voda, mráz, led / Rectangle – Stone, Water, Frost, Ice, 1981–198�



3�

22 Ohně na řece / Fires on the River, 1981



33

23 Přivolávání podzimu / Calling Autumn, 198�



34

24 Daruj krev (propagační akce pro zvířata) / Give Blood (publicity event for animals), 1979



35

25 Čítárna pro zvířata / Reading Room for Animals, 1979



36

26 Bez názvu (Proprání denního tisku) / Untitled (Washing the Daily News), 1979



37

27 Akce pro Jakuba / Performance for Jakub, 1980



38

28 Obrazy – Představy – Domy – Sny (Mušov) / Images – Ideas – Houses – Dreams (Mušov), 1979



39



40

29 Pokusná květina / Trial Flower, 1981



41

30 Záměna / Exchange, 1981



4�

31 Otisk v dešti / Print in the Rain, 1981



43

32 Pokus o spánek / Attempt to Sleep, 198�



44

33 Linie (Pocta Magrittovi) / Line (Hommage à Magritte), 1979



45

34 Komunikace / Communication, 1979



46

35 Přírodní partitura / Natural Score, 1981
36 Záznam jarního tání / Documentation of Spring Thaw, 1980



47

37 Hudba pro Maleviče / Music for Malevich, 1981



48

38 Partitura pro tělo / Musical Score for the Body, 1980



49

39 Partitura pro ruce / Score for Hands, 1980



50

40 Partitura pro obličej / Score for the Face, 1980



51

41 Konfrontace – bolest stromu a bolest člověka / Confrontation – The Pain of Trees and 
the Pain of Man, 1981



5�

42 Hudba pro vítr / Music for the Wind, 1981
43 Psychologická hudba / Psychological Music, 1981



53

44 Přehrátí J. S. Bacha větru / The Wind Playing Back J. S. Bach, 1979



54

45 Sedm koncertů v Lipníku nad Bečvou / Seven Concerts in Lipník nad Bečvou, 1981



55

46 Koncert pro dešťovou kapku / Concert for a Raindrop, 1981



56

47 Zahřívání stromu (Vítání jara) / Warming Up a Tree (Welcoming Spring), 1980



57

48 Vítání jara / Welcoming Spring, 1979



58

49 Sad (Vítání jara) / Orchard (Welcoming Spring), 1981



59



60

50 Svatba / Wedding, 198�



61



6�

51 Krabička / Box, 1984



63

Věk nevinnosti, kdy emocionalita a určitá naivita Havlíkových 
akcí souvisela s neznalostí nebo jen částečnou informovanos-
tí o trendech světového umění, začátkem 90. let pomalu končí. 
Havlík se ve své tvorbě vždy a záměrně vyhýbal silnému proni-
kání politického podtextu do svých aktivit (snad jen s výjimkou 
performance Proprání denního tisku, 1979). I když byl v opo-
zici proti oficiálnímu umění (akce Krabička, Minisalón Jazzové 
sekce, 1984), jeho tvorba směřovala spíše k vyjádření vlast-
ních pocitů a stavů podmíněných osobní životní situací (náhlá 
dospělost, odchod z domova a odtržení od přírody, hledání 
nového místa k životu, otázka mezilidských vztahů). Akce, hap-
peningy, performance pro něj vždy představovaly osvobozující 
aktivitu, pevně usazenou v lokální životní realitě. Mezinárodní 
konfrontace nebyla pro Havlíka v danou chvíli tak podstatná 
jako osobní zkušenost, prožitek. Ve svých raných aktivitách 
nechápal izolaci a nedostatek informací o současném umění 
ve  světě jako handicap, nemusel se přizpůsobovat a konfron-
tovat s dobovými trendy. Ve svých, v kladném slova smyslu, 
naivně upřímných akcích zůstal svobodný, originální. 

Myšlenku radostné akce – happeningu – vnáší počát-
kem 90. let i do několika společných akcí se svými studen-
ty z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. V roce 1991 realizoval rozsáhlý hap-
pening Bílé vánoce v olomoucké Galerii pod podloubím. Pro-
sklená vstupní část galerie umožňovala pohled kolemjdoucích 
do vnitřního prostoru, kde celý týden před Vánoci žila skupi-
na studentů. Reakce na předvánoční shon byla důsledná: 
úmyslně zpomalené pohyby protagonistů akce kontrastovaly 
s neurotickým předvánočním pobíháním a sháněním chodců. 
Venku shon, v galerii klid. Vše, včetně podlahy, oděvů a použí-
vaných předmětů bylo v bílé barvě. Po celou dobu se v galerii 
vedly odlehčené besedy, účastníci popíjeli čaj z bílých šálků, 
některé dívky pletly společně bílou šálu, jejíž celková délka 
dosáhla v závěru úctyhodných čtyř metrů. Prostoru dominoval 
bílý vánoční stromek obalený vatou, který také sehrál nejdra-
matičtější roli v celé akci – vznítil se a než jej účastníci akce 
uhasili, diváci zvenčí se zájmem požár pozorovali v domnění, 
že se jedná o předem připravený program. Akci tak po jejím 
ukončení, kromě kuse zachované amatérské fotodokumenta-
ce, určitou dobu připomínala černá skvrna na stropě. 

Poté následovala další společná práce se studenty – Bře-
zový háj. V tomto případě se Havlík vrátil ke svým počátečním 
land artovým akcím. Rovněž navázal na vlastní experimenty 
s fenoménem bílé barvy (např. �0 čtverců bílých, �0 čtver-
ců černých, 1984). Pokus o časově i prostorově omezenou 
harmonizaci dvou zdrojů bílé barvy – přirozeně světlé kůry 
bříz a průmyslově vyběleného oděvu účastnic akce – odka-
zuje zčásti k předcházejícímu „vánočnímu“ happeningu, kde 
bílá fungovala jako symbolické zhmotnění představy o klidu 
a usebrání. V případě Březového háje, kdy ve spolupráci s dva-

ceti asistentkami vytvořil několik geometrických sestav z jejich 
bíle oděných těl v podrostu lesa, ji navíc použil i ke zdůraznění 
čistoty přírodního prostředí a nevinnosti mládí jako takového, 
což bylo zřetelné už i u starších konceptů v přírodě. Následo-
val happening Kontakty (199�). Cílem kolektivní hry studentů  
bylo dočasně zafixovat za pomocí bílých (opět) dřevěných tyčí 
vazby k přírodninám (stromy, keře, rostliny) a lidským výtvorům 
(zbytky hradební zdi, pilíře katedrály apod.). Účastníci akce se 
zároveň pokoušeli naznačit posloupnost vzájemných vztahů.

Zcela odlišné zaměření mělo demonstrativní vystoupení 
s Václavem Stratilem. Oba umělci připravili simulovaný sou-
boj v boxu, kterým chtěli parodovat legendární boxerský zápas 
Josepha Beuyse a jeho studenta za přímou demokracii, jehož 
analýza byla součástí přednášky o výstavě Dokumenta IX v olo-
mouckém Divadle Hudby. Stratil, který se na performanci po 
celý den připravoval, se však shodou okolností těsně před 
vystoupením stal účastníkem skutečného napadení. Zraněný 
a rozčílený pak při vystoupení přestal imitovat boj a Havlíka 
fyzicky inzultoval. Humorný podtón a paradoxní vyvrchole-
ní zmíněného podniku zcela korespondovalo s Havlíkovými 

Druhá vlna akcí Vladimíra Havlíka a jejich soupis

52 Bílé vánoce / White Christmas, 1991
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staršími aktivitami, které v jiné oborové rovině vyústily v řadu 
drobnějších ironických artefaktů (např. objekty Vincentovy 
vodovky, /1981–8�/, Lucio Fontana /břitva Lucio Fontany/, 
/1981–8�/ a autorské knihy JOSEPH BEUYS, 1985, YVES 
KLEIN, 1985).

Vlastní, sólové akce však v 90. letech zcela specificky 
reagují na změny společenského situace, na teoretiky zdů-
razňovanou nutnost působení umění ve veřejném prosto-
ru a propagovanou důležitost sociálních témat. Naprosto 
novou situací je pro něj hostování na festivalech „na objed-
návku“ před pozvaným a poučeným obecenstvem. Okamžik, 
kdy netvoří z okamžitého a vlastního popudu, ale má sehrát 
předem promyšlenou suitu, je pro Havlíka velkou výzvou. 

Performance Ten, který tančí s labutěmi, kterou předvedl 
Havlík v roce 199� v Piešťanech, ještě balancuje na pome-
zí mezi privátní akcí a veřejným vystoupením. Poprvé se zde 
představil v dlouhém černém plášti, který se pro další dekádu 
stane naprosto nezbytnou rekvizitou jeho veřejných produk-
cí. Za přihlížení uměnímilovných diváků se Havlík pohyboval, 
posléze i roztančil na břehu řeky mezi labutěmi, o nichž v tom 
okamžiku vůbec netušil, jak můžou být nebezpečné. Jeho 
kdysi idylické pokusy o spojení s přírodou (viz třeba Zahří-
vání stromu/ Vítání jara, 1979 nebo Pokus o spánek, 198�) 
jsou náhle ohroženy setkáním se silným a nevyzpytatelným 
protivníkem – jiným živým tvorem. Předpokládaného střetu 
se však diváci nedočkali. Naopak, toto vystoupení v Havlíkovi 
jen prohloubilo pochybnosti o budoucnosti a smyslu akčního 
umění, které se začíná podobat divadelnímu kusu nebo kaba-
retu. Stále více pociťuje rozdíl mezi akcí v přírodě a v galerii či 
na festivalu. Chybí mu bezprostřednost, spontaneita. Rozpor 
mezi intimitou dosavadních činů a nově požadovaným vystou-
pením vedou Havlíka k delší odmlce a ironizaci veřejných 
vystoupení svých i ostatních kolegů. Sporadicky připravuje 
vystoupení na vernisážích vlastních výstav (Široký úsměv, 
1993, Obrázky z cest, 1994, TOŠ – IBA, 1996).

Východiskem z krize se stává v roce 1997 znovu nalezená 
figura performera – exhibicionisty v dlouhém černém plášti, 
jehož identitu Havlík při veřejných prezentacích dočasně pře-
bírá. Jejím vytvořením reaguje na stesky kurátorů o nezájmu 
publika o současné umění, o neschopnosti vtáhnout diváka 
do uměleckého díla a naopak o komplikacích dostat umění 
do občanského prostoru. Při svém prvním (Exhibition, 1997), 
ale i dalších vystoupeních využívá momentu překvapení. Před 
diváky náhle a dramaticky rozevírá kabát a nekompromisně 
jim na 30 sekund vnucuje pohled na obraz zavěšený v okolí 
podbřišku. Na vlastním těle tak postupně odhaluje 18 obrazů 
různé velikosti (�0 x �0 cm až 90 x 65 cm). Během výměny 
obrazů se promítají diapozitivy stromů z olomouckého parku, 
za nimiž se obvykle ukrývají / mohou ukrývat exhibicionisté. 
Akce navodila v prostoru galerie uvolněnou atmosféru dopro-
vázenou okamžitým hodnocením odkrývaných obrazů.

V roce 1998 se Havlík zúčastnil s performancí Public Exhi-
bition Festivalu akčního umění Malamut v Ostravě. Okamžitá 
pouliční výstava obrazů byla verzí předcházející akce, nově 
situovaná přímo do veřejného prostoru, na frekventované ost-

ravské náměstí v centru města. Očekávaný ohlas veřejnosti 
se ke zklamání aktéra nedostavil, vlažný zájem nebo úplnou 
ignoraci kolemjdoucích  minimálně vyvážilo jen několik pozi-
tivních reakcí, které byly naopak velmi vřelé a radostné.

Třetí variantu „exhibicionisty“ připravil Havlík jako dopro-
vodnou akci k výstavě Tělo jako důkaz pod názvem Demon-
strativní odhalení. Není bez zajímavosti připomenout, že 
postava v dlouhém černém plášti se na určitou dobu sta-
la i průvodcem a iniciátorem krátkých ilustrativních vstupů 
v televizním pořadu Salon moravskoslezský, který byl zamě-
řen na propagaci kulturního dění ve zmíněném regionu. 

V roce �004, v průběhu studijního pobytu na St. Cloud Uni-
versity v Minnesotě, uspořádal Havlík při slavnostním zahájení 
své výstavy v univerzitní galerii akci, která se vracela k počát-
kům jeho tvorby a zároveň byla syntézou všech dosavadních 
pokusů s vymezováním místa a vztahů. Havlík vizuálně, černou 
lepící páskou propojil vystavené grafiky (počítačem upravené 
půdorysy chrámů) s kresbou raketoplánu Challenger na stěně, 
který za sebou navíc vleče jako přívažek orbitální stanici. Myš-
lenka chrámu jako vesmírné lodi (odtud název výstavy HOLY 
PLANe) se zrodila z Havlíkova dlouholetého zájmu o sakrální 
architekturu a její formální podobnost s technicky dokonalými 
létajícími vesmírnými stroji (což se mu potvrdilo i při návště-
vě muzea Air and Space ve Washingtonu). V průběhu verni-
sáže Havlík ohraničil pruhy lepící pásky prostor kolem osoby 
zahajující výstavu a od něj vedl spojnici k sobě. Lepící páskou 
označil své místo a naznačil spojení s dalším účastníkem verni-
sáže. Posléze se v galerii rozběhlo štafetové předávání pásky 
spojené s vyznačováním vlastního stanoviště jednotlivých náv-
štěvníků a jejich propojování. Akce pokračovala až do vytvoře-
ní sítě vztahů mezi všemi návštěvníky. Výsledkem happeningu, 
při němž účastníci postupně společnými silami vytvářeli mapu 
řádu rodícího se z chaosu, mělo být, podle dalšího možného 
výkladu názvu výstavy, schéma božího plánu. Po odchodu 
všech aktérů zůstala podlaha galerie pokryta geometrickou 
strukturou. Fyzicky zafixovaná skladba vztahů připomínala na 
první pohled nervovou soustavu plnou zápojů neuronů, možný 
byl i odkaz k provázanosti internetové sítě. 

Schopnost aktuálně se vyjádřit k dění kolem sebe i ve 
světě prokázal Havlík v zatím své poslední performanci Doma 

53 Umění překladu / The Art of Translation, 1994
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vše v pořádku z roku �006. Při akci v polorozbořeném domě 
v maďarské Pécsi, kde předváděl v prostředí nebezpečných 
ruin běžné a vesměs klidné denní rituály, obvykle příslušné 
danému prostoru (snídaně v kuchyni, sprchování v koupel-
ně, vykonání potřeby na toaletě apod.) se projevil nejen jako 
bystrý pozorovatel, ale i jako autor, který je schopen zobecnit 
palčivé téma rozvráceného a zničeného domova. Na rozdíl 
od starších akcí, kde nadsazenými gesty jen vtipně reagoval 
na daný prostor (viz např. Ztotožnění II, 1988) se zpočátku 
nevážně míněné představení změnilo ve znepokojivou vizu-
ální demonstraci beznaděje lidí bez zázemí. Důsledné ztvár-
nění situace, s níž se v denním zpravodajství nesetkáváme 
a ve svých myšlenkách ji ignorujeme, je zřetelnou obžalobou 
lidské lhostejnosti a pokrytectví. 

Souvislosti a průběh shora popsaných aktivit Vladimí-
ra Havlíka naznačují několik rovin, v nichž se formoval jeho 
výtvarný a ideový postoj v rámci soudobého výtvarného 
umění. Nejenom registruje změny, které logicky souvisejí 
s nutnou emancipací vlastního života a osamostatněním, 
ale je schopen je komentovat akcí, činem. V prostoru měs-
ta, v němž se zpočátku učí žít, jeho aktivity nemají srovnání, 
rovněž v širším měřítku domácí výtvarné scény lze jen stěží 
najít adekvátně všestranného umělce. Primární je pro něj 
touha vyjádřit se, oslovit a navázat vztahy, jejichž struktura 
je stejně důležitá jako proces jejich utváření. Nezatěžuje se 
potřebou být zakontextován, tvoří v autonomním, svobod-
ném prostoru. Jeho aktivity jsou emocionálně nabité, vtip-
né. Změny společenského klimatu na přelomu 80. a 90. let, 
které mimo jiné provází rozmach komercí podmíněné potře-
by vizuality a pokles zájmu o tzv. vysoké umění, nápaditě 
komentuje svými individuálními vystoupeními (Široký úsměv, 
Exhibice, TOŠ – IBA). Netají se pochybnostmi o smyslu 
vlastní tvorby v nově vznikající dominantně konzumní a agre-
sivní společnosti a postupně se odklání od možností akce. 
V realizaci HOLY PLANe se Havlíkovi podařilo propojit jeho 
dosavadní výboje na poli konceptuální a malířské (kresebné, 
grafické) tvorby a jeho vlastního pohledu na akční umění. 
Zatím poslední intervencí do veřejného prostoru (Doma 
vše v pořádku) naznačil další úhel pohledu své akční tvorby, 
která, jak se zdá, směřuje k neverbální korekci zažitých ste-
reotypů a svébytnému komentování záměrně opomíjených 
společenských témat.

Štěpánka Bielezsová

76. Bílé vánoce, 1991 
Galerie pod podloubím, Olomouc
Pětidenní happening se skupinou vybraných studentů UP 
Olomouc ve veřejném prostoru galerie, který se motivicky 
vázal k fenoménu Vánoc. Zdůraznění symboliky bílé barvy 
jako nositelky klidu. Umělecký koncept se sociologickými 
prvky – možnost veřejnosti téměř nepřetržitě sledovat 
a komentovat akci. 
Fotografický záznam akce: Milena Valušková

77. Ten, který tančí s labutěmi, 1992
Nábřeží Váhu, Piešťany, SR
Riskantní akce s nebezpečnými živými ptáky. Reakce na 
„porevoluční” vlnu šamanismu a přírodního mysticismu. Fyzic-
ké ztvárnění jména, vytvořeného po vzoru přezdívek indián-
ských bojovníků. Nečekaná symbióza se zvířecími partnery. 
Fotografický záznam akce: Jana Šindelová (In: Kozelka, 
Milan. Vertikální nostalgie. Olomoucká literární a umělec-
ká scéna 90. let a současnosti. Olomouc, Votobia �00�, 
s. 83–85.)

78. Březový háj, 1992
Březový les u Hodonína
Happening navazující na Havlíkovy rané pokusy v oblas-
ti land artu. Vytvoření několika geometrických sestav z bíle 
oděných těl (účast asi �0 studentek učitelství pro základní 
školu). Pokus o časově omezenou harmonizaci dvou zdrojů 
bílé barvy (kůra bříz a oděv účastnic akce), zdůraznění 
aspektu čistoty a nevinnosti.
Fotografický záznam akce: Tomáš Jemelka

79. Kontakty, 1992
Bezručovy sady, Olomouc
Happening pro skupinu studentů. Kolektivní hra s cílem 
dočasně zafixovat za pomocí bílých dřevěných tyčí vazby k pří-
rodninám (stromy, keře, rostliny) a lidským výtvorům (zbytky 
hradební zdi, pilíře katedrály apod.). Účastníci akce se záro-
veň pokoušeli naznačit posloupnost vzájemných vztahů.
Fotografický záznam akce: Vladimír Havlík

80. Boxerský zápas pro Josepha Beuyse, 1992
Divadlo hudby, Olomouc
Společná performance Vladimíra Havlíka a Václava Stratila. 
Demonstrace legendárního boxerského zápasu Josepha 
Beuyse a jeho studenta za přímou demokracii, jehož analýza 
byla součástí přednášky Petra Jochmanna o výstavě 
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Dokumenta IX v olomouckém Divadle Hudby. Stratil, který se 
na performanci celý den připravoval, se však shodou okolností 
těsně před vystoupením stal účastníkem skutečného napadení. 
Při vystoupení přestal imitovat boj a Havlíka fyzicky inzultoval.
Fotografický záznam akce: nezachoval se

81. Široký úsměv, 1993
Performance na vernisáži výstavy Vladimír Havlík. Můry, 
kozy, veverky. Vlastivědné muzeum v Olomouci – Studio V, 
Olomouc
Performance autora při příležitosti vítání návštěvníků verni-
sáže s předem připravenou pomůckou – s fotografií zvětše-
ných smyslných ženských rtů přes obličej. Pokus o navoze-
ní přátelských kontaktů v nečekané situaci. 
Fotografický záznam akce: Zdeněk Sodoma

82. Znaková řeč, 1993
Performance na vernisáži výstavy Vladimír Havlík. Leda 
s labutí. Galerie Caesar, Olomouc
Společná performance Stanislava Denka a Vladimíra Havlí-
ka. Havlík gesty v improvizované znakové řeči bezprostřed-
ně reagoval na pasáže z vlastní poezie, kterou jeho přítel 
Denk recitoval na vernisáži. 
Fotografický záznam akce: Zdeněk Sodoma 

83. Umění překladu, 1994
Happening na vernisáži výstavy Vladimír Havlík. Obrázky 
z cest. Galerie Fiducia, Frýdek-Místek
Happening autora a tří překladatelů. Diapozitivy z cest pro-
mítané přímo na autorovu hruď. Bezprostřední komentář 
k snímkům. Informace je okamžitě překládaná do ruštiny, 
dále z ruštiny do angličtiny a na závěr z angličtiny do japon-
štiny. Parodie povrchního turismu. Reflexe nebezpečí zkres-
lení informací a vzniku nedorozumění.
Fotografický záznam akce: Ivo Sumec

84. Bílý prach, 1994 
Malamut 94– Performance Meeting. 1. ročník mezinárodní-
ho festivalu. Ostrava
Happening s osmi studenty. Po dobu asi 30 minut na 
sebe mužská část účinkujících nechala od dívek sypat 
sádru. Pokus vnést trochu jasu, bílé barvy, do industriálního 
a zašedlého prostředí velkoměsta. Další z akcí, v níž Havlík 
pracoval s fenoménem bílé barvy.
Fotografický záznam akce: MF Dnes

85. TOŠ – IBA, 1996
Performance na vernisáži Vladimír Havlík. Windows 96. 
Dům umění města Brna – Galerie Jaroslava Krále, Brno
Performance vtipně reagující na vtíravé způsoby reklam 
a předváděcích akcí. Z recyklovaných materiálů vytvořil 
Havlík přímo na vernisáži objekt – notebook TOŠ – IBA, 
ovládaný plyšovou myší. Tiskátky z brambor vytvářel oka-
mžité autorské tisky pro návštěvníky vernisáže. 
Fotografický záznam akce: Radek Horáček

86. Exhibition, 1997
A.K.T. – I. Performance Meeting. Galerie U dobrého pastý-
ře, Brno.
První z řady akcí, v nichž Havlík vystupoval v převleku exhibici-
onisty. Postupná prezentace svých vlastních obrazů ukrytých 
pod dlouhým černým pláštěm. Propojení momentu překvape-
ní při rozevření kabátu s předvedením obrazu, zavěšeného na 
opasku. Specifická demonstrace uměleckého díla, která svou 
doslovností zlehčuje dobový požadavek na funkčnost umění 
ve veřejném prostoru. Navázaní kontaktu s návštěvníky galerie.
Fotografický záznam akce: Radek Horáček a Irena Armuti-
disová (Fotodokumentace In: A.K.T. – I. Performance Mee-
ting (katalog). Galerie U dobrého pastýře, Brno, 1997.)

87. Public Exhibition, 1997
Malamut 97–Performance Meeting. 4. ročník mezinárodní-
ho festivalu, Ostrava.
Obměna předchozí akce Exhibition, tentokrát na frekvento-
vaném ostravském náměstí. Akce sledující cíl uplatnit umě-
ní ve veřejném prostoru byla dokončena za minimálního 
zájmu veřejnosti. 
Fotografický záznam akce: MF Dnes

88. Demonstrativní odhalení, 1998
Doprovodná akce k výstavě Tělo jako důkaz, Muzeum umě-
ní Olomouc
Třetí verze Exhibice, provedená v galerijním prostoru před 
dominantně ženským publikem. Okamžité navázání vzájem-
ně vstřícného kontaktu, podpora a zájem o průběh exhibice 
ze strany diváků a divaček.
Fotografický záznam akce: Tomáš Jemelka

89. HOLY PLANe, 2004
Happening na vernisáži výstavy Vladimír Havlík. Kiehle Gal-
lery, St. Cloud, Minnesota, USA
Happening komentující a doplňující vystavené exponáty. 
Hmotné zafixování sítě vztahů návštěvníků galerie a autora, 
potažmo jeho děl. Nově vzniklá geometrická struktura vzta-
hů na podlaze galerie součástí výstavy. 
Fotografický záznam akce: Ted Sherarts

90. Doma vše v pořádku, 2006
Pécs, Maďarsko
V sutinách demolovaného domu autor simuloval běžné 
každodenní činnosti (spánek, sprchování, snídaně,…). 
Důraz na kontrastní vyznění akce – klidné denní stereotypy 
v nebezpečném prostředí. 
Fotografický záznam akce: maďarský student a Vladimír 
Havlík

Soupis zpracovala ve spolupráci s autorem 
Štěpánka Bieleszová
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Hned několik zásadních okolností lze považovat za důvod, 
proč právě do knižních objektů a různých projevů vizuální 
poezie vtělil Vladimír Havlík tolik sdělení, osobní tvůrčí ener-
gie i prožitků. Především je tu dobový kontext, kdy tvorba 
komorní, velmi privátně laděná a rozměrově i výtvarnou 
podobou jaksi „neoficiální“ byla důležitou součástí umě-
leckého života. Stejně důležité je, že autorská kniha v sobě 
nesla mnohem více vrstev komunikace, než kterýkoliv jiný typ 
výtvarného projevu. Dala se posílat běžnou poštou, byla akč-
ní, protože autor i divák v ní mohli listovat a svým prohlížením 
se tedy sami podíleli na rytmu jejího působení – divák se tak 
stával spolutvůrcem. Autorské knihy byly nesmírně tvárným 
prostorem pro interpretaci doby, pro projekci osobních vnitř-
ních světů, ale také pro dialog s různými uměleckými odkazy, 
včetně přesahu k jiným výtvarným technikám. Rovněž vizuál-
ní poezie svou často konceptovou podstatou v sobě nesla 
odkazy na jiné typy výtvarného projevu – vždyť už nejraněj-
ší Havlíkovy realizace výrazně poukazují na práci s barvou, 
jsou určitou interpretací podnětů z dějin umění a pracují 
s kompozicí, s linií či prostorem. V epoše, kdy polooficiální 
a neoficiální výstavy, ale zejména soukromá setkání umělců 
a teoretiků mívaly větší uměleckou či historicko umělec-
kou závažnost než výstavy ve státem zřizovaných výstavních 
síních, byly knižní objekty velmi účinné – především proto, 
že při komorním soukromém kontaktu nebyly jako vrcholně 
estetický předmět nedotknutelně vystaveny v nepřístupné 
vitríně, ale naopak žily skutečným životem. Divákovi – ať už 
to byl kolega, teoretik či jiný zájemce – tak byly zpřístupně-
ny všechny vrstvy smyslových vjemů, včetně doteků a fak-
tického listování. Svou vážnou roli hrála tehdy i materiálová 

dostupnost – autorskou knihu můžeme vnímat jako určitý 
zástupný tělový fenomén – listy papíru, knihy, sešity, tužky – 
to vše byly přímo a bez jakýchkoli překážek či specializova-
ných příprav okamžitě použitelné pomůcky. Podobně mluví 
o „dostupnosti těla“ jako vyjadřovacího výtvarného „materi-
álu“ v televizním dokumentu Zakázané umění Petr Štembe-
ra, když říká, že „tělo bylo nejsnáz po ruce“. Komunikace 
umělce s vnitřním i vnějším světem, s uměleckými podněty, 
s osobními kontexty umělecké komunity a v zástupné podo-
bě také s kontexty umělecko technologickými má v kategorii 
autorské knihy nevídanou šíři možností. Vždyť si vzpomeňte 
na práce Kocmanovy, Knížákovy, ale i Valochovy, Chatrného, 
Wojnarovy, Šejnovy či Havlíkovy, kolikrát citují různé výtvar-
né techniky, kolikrát se dotýkají sochy, malířských postupů 
a jiných uměleckých vazeb. Autorská kniha je v tomto smyslu 
výsostně konceptuálním dílem, které ve znakově informační 
rovině tlumočí závažné obsahy, intelektuální průzkumy, emo-
ce, ale evokuje i smyslové vizuální vjemy.

Je tedy přirozené, že Vladimír Havlík v několika etapách 
své tvorby principy autorské knihy používá – uvědomme si, 
že než se posunul k malířskému projevu, prožil patnáct let 
tvorby, kterou především koncipoval jako otevřenou komuni-
kaci, v níž samotný výtvarný proces buď směřuje k divákovi 
a jeho reakci, nebo je přímo v interakci s divákem – spolutvůr-
cem vytvářen. Rozpětí přesahů autorské knihy bychom mohli 
s lehkou nadsázkou vymezit od velkoformátové malby až po 
politický manifest. Vzpomeneme-li na Boudníkův „explosiona-
lismus“, představíme-li si značně rozměrné skládané či rolova-
né „knihy“ Vlaďky Sedlákové, tak Havlíkova Kniha o podlaze 
mého pokoje (15 čtverečních metrů frotáže na milimetrovém 
papíru!) nebo jeho paralelní deníky vytvářené s řadou dalších 
výtvarných přátel tuto „rozkročenost“ potvrzují, ale současně 
v tomto ukotvení mají i svůj přirozený umělecký kontext. 

Kam ale Havlíkovy projevy v oblasti autorské knihy dospě-
ly? Zůstaly osobním dialogem, nebo přesáhly do širších sou-
vislostí? Opakovaně se ukazuje zvláštní okolnost, která je 
syntézou dobových i osobních příčin. Prakticky nikdy, když 
se knize Vladimír Havlík intenzivně věnoval, neuspořádal 
výstavu, která by aktuální tvorbu výrazněji prezentovala. Snad 
jen dnes už legendární výstava fotozáznamů z akcí a autor-
ských knih v nevelkém prostoru olomoucké Galerie pod 
podloubím v roce 1986 představila umělcovy autorské knihy 
poměrně aktuálně, byť tehdy přece jen v jistém „stínu“ doku-
mentací akcí. Výstavy vždy přišly v jiném období nebo sledo-
valy jinou tematiku. Jeho knižní objekty se tak staly určitým 
dokumentem doby – to ukázala přehledná výstava českých 
představitelů autorské knihy, uspořádaná Petrem Babákem 
na počátku 90. let v brněnské Galerii mladých. Řada Havlí-
kových knih nebyla vůbec nikdy vystavena – mnohdy z důvo-
dů čistě technických, neboť nabídnout privátní možnost lis-

knihy, poezie, objekty a vizuální komunikace

63 Manipulace s Prostorovou knihou / Manipulations with a Spatial Book, 
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tování ve veřejném prostoru galerie znamená jistě faktickou 
devastaci knihy. Bohatostí obsahů, ale také svým rozsahem 
představuje autorská kniha vedle vizuální poezie velmi pod-
statnou položku na Havlíkově umělecké cestě. Nekonvenč-
ností, poetičností, ale také intenzitou kontaktu s divákem je 
tento typ tvorby podobně „naladěn“ jako akce (ne náhodou 
je autor nejintenzivněji vytvářel na počátku osmdesátých let 
paralelně). Knihy i vizuální poezie jsou však svou podstatou 
výrazněji komorní. I dnes, když se s nimi setkáváme ve výstav-
ní vitríně a listování jednotlivými stránkami nám není dopřá-
no, představují tato díla citlivý soukromý dialog.

Poměrně výrazné pokračování našla díla z oblasti vizuál-
ní poezie, která Vladimír Havlík vytvářel již od konce sedmde-
sátých let minulého století. V několika katalogových prezen-
tacích i na několika výstavách (mj. Béhemót, Opava) vkládá 
umělec do výstavního prostoru svoje textové zlomky, které 
mimořádně vynikají syntézou jazykové kultury a vícevrstev-
ných významů. Počátky práce s vizualitou textu nacházíme 
v řadě drobných prací již v roce 1979, ovšem předzname-
náním jsou kresebné a otiskované abstraktní znaky a vymý-
vané tušové kresby s fragmenty písma z let 1977–1979. 
V textových kolážích, objektových realizacích a zejména 
v autorských knihách pracuje v osmdesátých letech umělec 
s písmem vlastně soustavně, a dokonce i v meditativní kres-
bě počátku let devadesátých se v práci s tematikou chrá-
mových půdorysů jako dílčí reminiscence ojediněle nějaký 
převzatý nápis objevuje. Postupně se ale různé zkratkovité 

texty, často formované do živých jednoduchých rýmů, vyčle-
ňují jako samostatný souběžný proud. Najdeme v nich lehce 
znevažující tón, ale v duchu postmoderny se v nich objevuje 
současně jemná ironie, citace dějin umění, stejně jako for-
mování velkých pravd i hlubokých úvah. Typická Havlíkova 
touha po komunikaci vede zcela přirozeně k začleňování tex-
tových zlomků do instalací a mezi obrazy. S velkou pravděpo-
dobností se dá očekávat, že se texty časem objeví i v malbě 
samotné...

Radek Horáček

64 Barevná proměnlivá hudba / Coloured Transformational Music, 198�
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I. Knihy – deníky

1. Hapticus (paralelní deník /barevné dny, barevné poci-
ty, barevné doteky), 1979–1980
záznam autorského projektu – společného deníku 8 přátel (popis na 
první straně deníku strojopisem: HAPTICUS / paralelní deník// barev-
né dny/ barevné pocity/ barevné doteky// pod tím soupis účastní-
ků projektu: Alena / Bratislava// Eda / Brno// George / Olomouc// 
Laďa / Přerov// Lenka / Havlíčkův Brod// Rita / Olomouc// Radek / 
Dalečín// Vladimír / Nyklovice / a popis časového rozpětí projektu: 17. 
1�. 1979–5. 1. 1980), kroužkový blok (zelený plastový obal), 40 listů 
s každodenními textovými a malířskými nebo kreslířskými záznamy jed-
notlivých účastníků, ��5 x 170 x 30 mm
neznačeno

2. Bez názvu (Hapticus /paralelní deník/), 1979
záznam autorského projektu – společného deníku 8 přátel (z období ��. 
1�. 1979–�6. 1�. 1979), kroužkový blok (červený plastový obal), 41 listů 
s každodenními textovými a malířskými nebo kreslířskými záznamy jed-
notlivých účastníků, ��5 x 170 x 30 mm
neznačeno

3. Bez názvu (Hapticus /paralelní deník/), 1979
záznam autorského projektu – společného deníku 8 přátel (z období �7. 
1�. 1979–31. 1�. 1979), kroužkový blok (modrý plastový obal), 4� listů 
s každodenními textovými a malířskými nebo kreslířskými záznamy jed-
notlivých účastníků, ��5 x 170 x 30 mm
neznačeno

4. Bez názvu (Hapticus /paralelní deník/), 1980
záznam autorského projektu – společného deníku 8 přátel (z období 
1. 1. 1980–5. 1. 1980), kroužkový blok (černý plastový obal), 39 listů 
s každodenními textovými a malířskými záznamy jednotlivých účastníků, 
��5 x 170 x 30 mm
neznačeno

5. Table diary, 1986
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul černým 
propisotem: table diary), uvnitř �8 listů z rozřezaného balícího papíru, 
který tvořil původně celek, s denními kresebnými a písemnými záznamy 
autora, 185 x 131 mm
značeno na některých listech otiskem razítka: Vladimír Havlík / Riegro-
va 17 / 77� 00 Olomouc, zadní obálka uprostřed s razítkem časového 
údaje o vzniku knihy: 14. srpna 1986/ �6. října 1986

6. Bez názvu (Table diary), 1986
obálka z bílého rýsovacího kartonu pokrytá denními záznamy autora 
(pero, fix, propalování, skvrny), uvnitř 6 listů tvrdého papíru, který tvo-
řil původně celek, s denními kresebnými a písemnými záznamy autora, 
barevné struktury, skvrny, �16 x 154 mm
značeno na některých listech otiskem razítka: Vladimír Havlík / Riegrova 
17 / 77� 00 Olomouc a razítkem s časovým údajem o vzniku knihy: 3. 
února 1986

7. Bez názvu (Table diary), nedat. (1986)
obálka z balícího papíru pokrytá denními záznamy autora (tužka, vos-
kový pastel, fix, skvrny), uvnitř 14 listů nepravidelně nařezaných z balí-
cího papíru, který tvořil původně celek, s denními kresebnými a písem-
nými záznamy autora, barevné struktury, skvrny, tuš, voskový pastel, 
�14 x 148 mm
značeno na některých listech otiskem razítka: Vladimír Havlík / Riegrova 
17 / 77� 00 Olomouc 

8. Bez názvu (Table diary), nedat. (1986)
obálka z balícího papíru pokrytá denními záznamy autora (tužka, barev-
né tužky, voskový pastel, fix, skvrny), uvnitř 6 listů nařezaných z balícího 
papíru, který tvořil původně celek, s denními kresebnými a písemný-
mi záznamy autora, barevné struktury, skvrny, tuš, fix, voskový pastel, 
�15 x 15� mm
značeno na některých listech otiskem razítka: Vladimír Havlík / Riegrova 
17 / 77� 00 Olomouc 

9. Bez názvu (Table diary), nedat. (1986)
obálka z balícího papíru pokrytá denními záznamy autora (voskový pas-
tel, fix, skvrny, propalování), uvnitř 6 listů nařezaných z balícího papíru, 
který tvořil původně celek, s denními kresebnými a písemnými záznamy 
autora, barevné struktury, skvrny, tuš, fix, voskový pastel, propalování, 
nálepka, poštovní známka, �13 x 154 mm
značeno na některých listech otiskem razítka: Vladimír Havlík / Riegrova 
17 / 77� 00 Olomouc, razítkem Czechoslovakia a razítkem s časovým 
údajem o vzniku knihy: 14. srpna 1986

II. Hudební knihy

10. patnáct partitur pro barevný klavír, 1977
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul strojopisem: patnáct partitur pro barevný klavír, na zadní stra-
ně uprostřed dole strojopisem: vladimír havlík), uvnitř 15 volných listů 
s kresbami barevnými fixy, 19� x 15� mm
značeno na rubu prvního listu vlevo dole tužkou: VH 77

autorské knihy 1977–1997

65 Torzální informace imaginárních sbírek konvizní poezie / Torsal 
Information of Imaginary Collections of Convis Poetry, 1978
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11. Music book, 1980
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky vpravo dole 
titul černým propisotem: MUSIC BOOK), uvnitř smotaný pruh alobalové 
fólie, 345 x 109 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 80

12. nekonečná hudba, 1980
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky vpravo dole titul strojopisem: nekonečná 
hudba / vladimír havlík a lineární kresba tuší), stejný motiv kresby tuší 
prostupuje všemi stranami, �1� x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 80

13. barevná proměnlivá hudba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: barevná 
proměnlivá hudba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
1 červená a 5 černých nití v 6 směrech, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 8�

14. prostorová kresba (prostorová hudba), 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: pro-
storová kresba), uvnitř 1� bílých křídových listů, kterými prochází černá 
niť v 5 směrech, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

III. Příběhové, procesuální a temporální knihy

15. Balada pro voči, 1977 
skládačka, obálka bílý karton (na přední straně obálky dole titul psaný 
černou tuší v červeném pásu voskového pastelu BALADA PRO VOČI, 
na vnitřní straně obálky barevný průmyslový tisk – původně pamětní list 
k narození dítěte), uvnitř �� volně vložených listů černého, červeného 
a bílého papíru z bloku s nalepenými fotografiemi, poštovními známkami, 
kresbami, písmem tuší a červeným voskovým pastelem, 155 x 156 mm
značeno na 3. straně obálky vpravo dole tuší: 7. 1�. 1977. 

16. Pocta geometrii I., 1977
přebal z tvrdého bílého papíru (na vnitřní straně obálky barevný prů-
myslový tisk – původně pamětní list k narození dítěte, na hřbetě černým 
fixem: VLADIMÍR HAVLÍK POCTA GEOMETRII I.), uvnitř trhací blok 
sešitý kancelářskou sešívačkou, 14 listů s geometrickými otisky červe-
né, modré a černé barvy, �15 x 157 mm
značeno na druhém listu bloku vpravo dole tužkou: Havlík 1977

17. Evoluce I, 1978
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: EVO-
LUCE I), uvnitř 6 listů bílého papíru, kresba černou tuší a červenými 
a modrými pastelkami, 109 x 78 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Havlík 
1978, na poslední straně obálky uprostřed dole strojopisem: vladimír 
havlík

18. Evoluce II, 1978
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: EVO-
LUCE II), uvnitř 6 listů bílého papíru, kresba černou tuší a červenou 
pastelkou, 107 x 78 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Havlík 
1978, na poslední straně obálky uprostřed dole strojopisem: vladimír 
havlík

19. The imagination, 1978
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky vpravo dole titul strojopisem: THE IMAGI-
NATION), uvnitř 5� bílých listů, kresba černou tuší, 107 x 74 x 5 mm
značeno tuší na �. listu: THE / IMAGINATION / V. Havlík a na před-
poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: březen 1978, na zadní 
straně obálka vlevo dole strojopisem: VLADIMÍR HAVLÍK

20. Dějiny obnošeného života, 1978
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka bílý karton (na 
přední straně obálky uprostřed dole titul černou tuší: DĚJINY OBNO-
ŠENÉHO ŽIVOTA / HAVLÍK), uvnitř knižní blok 1� listů bílého papíru, 
na každé straně kapitola vymezená nadpisem a kresbami tuší a červe-
ným voskovým pastelem, �1� x 149 mm
značeno na 3. straně knižního bloku vpravo dole tuší: DĚJINY OBNO-
ŠENÉHO ŽIVOTA V. Havlík 78

21. Bez názvu, 1978
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopi-
sem: Bez názvu), uvnitř 8 bílých listů, kresby tuší a červenou a modrou 
pastelkou, 110 x 77 mm
značeno na předposledním straně obálky uprostřed dole tužkou: Havlík 
1978

66 Patnáct partitur pro barevný klavír / Fifteen Scores for Coloured Piano, 
1977
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22. Torzální informace imaginárních sbírek konvizní 
poezie, 1978 
sešitová brožura s lepenou vazbou, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky napravo titul strojopisem: TORZÁLNÍ / INFOR-
MACE / IMAGINÁRNÍCH / SBÍREK / KONVIZNÍ / POEZIE, na hřbe-
tu vazby titul strojopisem: TORZÁLNÍ INFORMACE IMAGINÁRNÍCH 
SBÍREK, na zadní straně vlevo dole strojopisem: VLADIMÍR HAVLÍK, 
uvnitř 37 bílých listů se strojopisnými autorskými vizuálními básněmi, 
106 x 77 x 4 mm
značeno na posledním listě brožury vpravo dole tužkou: �0.–�5. 1�. 
1978, značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem  
VLADIMÍR HAVLÍK

23. sedm konvizní poezie, nedat. (1978)
sešitová brožura lepená z  bílého rýsovacího kartonu (na přední stra-
ně obálky vpravo dole titul strojopisem: sedm konvizní poezie), uvnitř 
�0 bílých listů s nepravidelnými plochami strojopisu a jeho zrcadlových 
otisků vzniklých opačným vložením kopírovacího papíru, �13 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: vladimír havlík

24. něco konvizní poezie, nedat. (1978)
obal z bílého rýsovacího kartonu (na přední i poslední straně obálky 
úhlopříčně titul strojopisem: něco konvizní poezie), uvnitř 14 volných 
listů kancelářského papíru, na každém listu v rámečku provedeném tuší 
je vizuální báseň vytvořena strojopisem, 30� x �1� mm
značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: vladimír havlík

25. Svítání/ stmívání, 1979
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky strojopi-
sem: SVÍTÁNÍ / SVÍTÁNÍ, na zadní straně strojopisem: STMÍVÁNÍ / 
STMÍVÁNÍ), uvnitř 11 volných listů, kresba tuší, 106 x 108 mm
značeno na předposledním straně obálky vpravo dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ �5. 9. 79

26. Básně pro uklidnění, 1979
lepená vazba (použitý trhací blok), obálka z bílého rýsovacího kartonu 
a lepenky (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: 
BÁSNĚ PRO UKLIDNĚNÍ), uvnitř 11 listů značených uprostřed dole 
strojopisem : báseň pro uklidnění č. s příslušným číslem 1–18, některá 
čísla chybí, byla vytržena a zničena „pro uklidnění“, 150 x 104 x 4 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole strojopisem: vladimír 
havlík, pod tím tužkou: vladimír havlík/ 79

27. Černé moře, nedat. (1979) 
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky strojopisem: 
ČERNÉ MOŘE), uvnitř 8 volných dvojlistů, kresba tuší, 105 x 87 mm
neznačeno

28. modročervené schodiště / červenomodré schodiště, 
nedat. (1979)
oboustranná, sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka 
z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul 
strojopisem: modročervené schodiště, po otočení knihy o 180% na zad-
ní straně obálky uprostřed dole titul strojopisem : červenomodré scho-
diště), uvnitř 10 listů, kresba tuší a modrým voskovým pastelem (k první 
části titulu), dále kresba tuší a červeným voskovým pastelem (k druhé 
části titulu), �1� x 151 mm
neznačeno

29. Kniha, která se snaží zachytit pohyb času, 1979
lepená vazba, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky titul strojopisem: Kniha, která se snaží zachytit pohyb času/ Vladi-
mír Havlík, na hřbetě vazby strojopisem: Kniha, která se snaží zachytit 
pohyb času), uvnitř �8 listů se strojopisnými autorskými vizuálními bás-
němi, kresba tuší, 8� x 76 x 6 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole strojopisem: nyklo-
vice 1979

30. stvoření světa, nedat. (1979)
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky titul stro-
jopisem: stvoření světa / vladimír havlík, na zadní straně strojopisem: 
???????? ????? / vladimír havlík), uvnitř 11 volných listů, kresba tuší, 
106 x 108 mm
neznačeno

31. dokumentace vzniku jednoho grafického listu 
(20 grafických listů), nedat. (1979–1980)
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul strojopisem: dokumentace vzniku jednoho grafického listu / 
(�0 grafických listů), uvnitř �0 volných listů jednotlivých etap téhož gra-
fického tisku, �15 x 150 mm
neznačeno

32. reading about drawing / drawing about reading, 1980
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: reading 
about drawing / drawing about reading), uvnitř 16 bílých listů křídového 
papíru a 16 listů karbonového papíru, �15 x 151 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 80

33. příběh kruhu, nedat. (1980)
vazba sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul černým propisotem: 
příběh kruhu), uvnitř 8 listů pauzovacího papíru s fázovanou kresbou 
kruhu tuší, �38 x 168 mm
neznačeno
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34. báseň o dešti, nedat. (1980)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: báseň 
o dešti), uvnitř 18 listů nařezaných z alobalové fólie, text autorské básně 
strojopisem – na každé straně v postupně klesající úrovni jedno slovo 
z básně o dešti, 170 x 109 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole strojopisem: vladimír 
havlík

35. tři krát šest zrcadlových haikú maleb, nedat. (1980) 
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky upro-
střed dole titul strojopisem: tři krát šest zrcadlových haikú maleb),  
uvnitř 18 volných listů žlutého, modrého, nebo zeleného papíru, každý 
list s dvěmi kruhovými otvory nepravidelně raženými na vertikální osu, 
15� x 106 mm
značeno na druhé straně obálky uprostřed dole strojopisem: dr. jiřímu 
valochovi, značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: 
vladimír havlík

36. Stars, 1982
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z černého 
papíru (na přední straně obálky uprostřed dole titul bílým propisotem: 
STARS), uvnitř 6 bílých listů s tušovými kresbami hvězd, �14 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

37. devět zimních krajin, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: devět 
zimních krajin, po otočení knihy o 180% na poslední straně obálky upro-
střed dole titul strojopisem: devět zimních krajin), uvnitř 8 bílých listů kří-
dového papíru, kterými prochází černá niť v jednom směru, pevnější nap-
nutí nitě tvoří geometrickou kresbu, bodová perforace, �10 x 150 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 8�

38. Zimní horizonty, 1982
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky vpravo dole 
titul černým propisotem: ZIMNÍ HORIZONTY), uvnitř 18 volných listů 
s plastickou strukturou, nařezaných z balícího papíru, 300 x �15 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

39. Zimní krajiny, 1982
lepená vazba, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky vpravo dole titul černým propisotem: ZIMNÍ KRAJINY), uvnitř 10 růz-
ně natržených listů tvrdého papíru, �10 x 300 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

40. Bez názvu (Door diary), 1982–1988 
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu, u některých exemplářů orámována černým rámečkem 
tuší, uvnitř 16 až 36 listů rozstřihnutého balícího papíru se záznamy 
a vzkazy tužkou, modrou a zelenou propisovací tužkou, barevnými fixy, 
propalováním, perforacemi, podlepenými papírovou lepící páskou, stro-
jopisem, nálepkami s fragmenty slov a menšími lístky se vzkazem přiši-
tým kancelářskou sešívačkou, 300 x 1�0 mm
značeno na obalu černým razítkem v rámečku i bez rámečku s časovým 
rozmezím používání deníku 
(13 exemplářů)

41. Kdysi kdosi asi cosi, nedat. (1982–1985)
soubor autorských knih, čtyři průhledné plastové obaly spojené kance-
lářskou sponkou, uvnitř každého obalu vložen jeden suchý list stromu, 
na každém listu stromu jeden z titulů černým propisotem: KDYSI KDO-
SI ASI COSI, 3�0 x �34 mm
neznačeno

42. hmatová kniha, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího karto-
nu (na přední straně obálky vpravo dole titul strojopisem: hmatová kniha), 
uvnitř �0 listů z rozřezané zmačkané aluminiové fólie, 175 x �03 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík 1984

43. dva dny ze života slunce, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího karto-
nu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: dva dny ze 
života slunce), uvnitř 10 bílých listů, kterými prochází barvené nitě ve dvou 
směrech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou kresbu, �11 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík 84

44. Jarní krajiny, 1984
sešitová brožura ručně sešitá světle zelenou nití, obálka z bílého rýsova-
cího kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul černým propi-
sotem: JARNÍ KRAJINY), uvnitř 8 do zelena barvených listů nařezaných 
z jemného balícího papíru, �4� x 168 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

45. The book about the river, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: the book about 
the river), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází svazek 4 mod-
rých nití v jednom směru, volnější napnutí nití tvoří meandry, �13 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84
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46. kniha o ohni, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul černým propisotem: 
kniha o ohni), uvnitř 14 bílých ohněm opálených listů, 150 x 108 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

47. kniha o ohni, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul černým propiso-
tem: kniha o ohni), uvnitř 4 bílé ohněm opálené listy tvrdého papíru, 
150 x 108 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

48. kniha o moři, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: kniha 
o moři), uvnitř 8 bílých křídových listů, kterými prochází modrá chemlo-
nová niť, �1� x 150 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 1984

49. zase jeden rok, nedat. (1984)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: zase 
jeden rok), uvnitř 6 bílých křídových listů, kterými prochází barvená niť 
v jednom směru, volnější napnutí nitě tvoří meandry, 151 x 105 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Pf 85/ Vla-
dimír Havlík 
(dalších 8 exemplářů rozesláno v roce 1984 přátelům jako přání k nové-
mu roku)

50. one year again, nedat. (1984)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: one year 
again), uvnitř 6 bílých křídových listů, kterými prochází barvená niť v jed-
nom směru, volnější napnutí nitě tvoří meandry, 151 x 107 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Pf 85/ Vla-
dimír Havlík

51. one year again, nedat. (1984)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: one year 
again), uvnitř 6 bílých křídových listů, kterými prochází 4 barevné nitě 
(jasně červená, žlutá, fialová, tmavě červená) ve 4 směrech, různé nap-
nutí nití tvoří meandry, 151 x 107 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85 

52. modrá cesta hvězdnou oblohou, nedat. (1984)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul tuší: modrá ces-
ta hvězdnou oblohou, pod titulem strojopisem: černá variabilní kresba, 
přeškrtnuto tuší), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází mod-
rá niť, kresba tuší, �10 x 150 mm
neznačeno

53. Bez názvu (Barevná kresba), nedat. (1984–1985)
soubor autorských knih, pět průhledných plastových obalů spojených 
universálním patentem, uvnitř každého obalu vloženy tři různobarevné 
vyšívací bavlnky, 350 x ��� mm
neznačeno

54. Bez názvu (Barevná kresba), nedat. (1984–1985)
soubor autorských knih, tři průhledné plastové obaly spojené universál-
ním patentem, uvnitř každého obalu vloženy čtyři různobarevné nebo 
čtyřbarevné barvené vyšívací bavlnky, 105 x 8� mm
neznačeno

55. 28 colours, 1985
obálka z bílého kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul 
černým propisotem: �8 COLOURS), uvnitř na obou stranách je nale-
pena číslovaná (1–�8) stupnice natřená černou tuší, s �8 vzorky barev-
ných odstínů aluminiové fólie, �10 x 99 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 85

56. Kniha o podlaze mého pokoje, 1985
mezi dvěmi celoplátěnými deskami je složeno do harmonikové skládač-
ky 144 stran zeleného milimetrového papíru s tužkovou frotáží podlahy 
celého pokoje (na přední straně uprostřed nahoře tištěný titul: kniha 
o podlaze mého pokoje), 357 x �6� x �7 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 1985
příloha 1: 
3 černobílé fotografie skládané na způsob leporela, papírová lepící pás-
ka, 505 x �15 mm 
značeno na rubu dole tužkou: Kniha o podlaze mého pokoje (dokumen-
tace) / Vladimír Havlík 1984
majetek Muzea umění Olomouc – Muzea moderního umění
Inv. č.: L 440a
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příloha �:
� černobílé fotografie skládané na způsob leporela, papírová lepící pás-
ka, 448 x 180 mm 
značeno na rubu dole tužkou: Kniha o podlaze mého pokoje (dokumen-
tace) / (akce trvala 14 hod.) Vladimír Havlík 1985
majetek Muzea umění Olomouc – Muzea moderního umění
Inv. č.: L 440b

57. Do bezpečí, 1985
obálka z bílého kartonu (na přední straně obálky vpravo dole titul strojo-
pisem: DO BEZPEČÍ), uvnitř 6 listů bílého kartonu s rámečkem prove-
deným tuší, zelené papíry, nálepky s motivem slunéčka sedmitečného, 
�96 x 108 mm
značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: vladimír hav-
lík/ tužkou: Ha 85

58. Colours of KOH-I-NOOR, 1985
sešitová brožura ručně sešitá oranžovou nití, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul černým 
propisotem: COLOURS OF KOH-I-NOOR), uvnitř 1� stran celoploš-
ně pokrytých malbou voskovým pastelem, každá strana jinou barvou, 
�10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 1985

59. one year again, 1985
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: one 
year again), uvnitř 1� bílých křídových listů, kterými prochází barvená niť 
v jednom směru, volnější napnutí nitě tvoří meandry, �13 x 153 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85 

60. jeden barevný den, 1985
sešitová brožura ručně sešitá nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: jeden barevný 
den), uvnitř 6 bílých listů, kterými prochází barvená niť v jednom směru, 
�14 x 151 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

61. sea, 1985
sešitová brožura ručně sešitá růžovou nití, (na přední straně obálky 
uprostřed titul černým propisotem: sea), obálka i 6 listů uvnitř z rozře-
zaného bílého ručního papíru pokrytých různobarevnou akvarelovou 
malbou – otiskem, 151 x 104mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

62. sky, 2004
sešitová brožura ručně sešitá bledě modrou nití, (na přední straně obál-
ky uprostřed dole titul bílou barvou: SKY), obálka i 6 listů uvnitř z tvr-
dého bílého papíru s mapami bledě modré barvy nanesené sprejem, 
�11 x 148 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík / �004 / HOMMAGE À GEOFF HENDRICKS

IV. Prostorové knihy

63. definice nekonečna, nedat. (1980)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: definice 

nekonečna), na obálce lineární kresba tuší, uvnitř 8 listů kancelářského 
papíru s lineární kresbou tuší pokračující středem jednotlivých stran, 
�13 x 15� mm
neznačeno

64. definice nekonečna, nedat. (1980)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: definice neko-
nečna), na obálce lineární kresba tuší, uvnitř 8 listů kancelářského papíru 
s lineární kresbou tuší pokračující na jednotlivých stranách, �1� x 151 mm
neznačeno

65. definice nekonečna, nedat. (1980)
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopi-
sem: definice nekonečna / vladimír havlík), na obálce lineární kresba 
tuší, uvnitř 8 listů kancelářského papíru s lineární kresbou tuší pokraču-
jící na jednotlivých stranách, �1� x 151 mm
neznačeno
(zachované � exempláře)

66. prostorová kresba, 1981
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole na šikmo titul strojopi-
sem: prostorová kresba), na obálce lineární kresba tuší, uvnitř 1� listů 
kancelářského papíru s lineární kresbou tuší pokračující na jednotlivých 
stranách, �10 x 150 mm
značeno na třetí straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Havlík 
81
Majetek J. H. Kocmana

67. prostorová kresba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: prostoro-
vá kresba), uvnitř 10 listů křídového papíru, kterými prochází 5 černých 
nití vždy rovnoběžně v jednom směru, napnutí nitě tvoří geometrickou 
kresbu, �11 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

70 Bez názvu (Barevná kresba) / Untitled (Coloured Drawing), nedat. / 
undated (1984–1985)
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68. Bez názvu (Zvuková kniha), 1980
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka ze zeleného kartonu, 
uvnitř 8 listů z rozřezané aluminiové fólie, uprostřed perforovaných 
� dírkami děrovačem, prošité šedou nití zavázanou na konci do uzlíku, 
34� x 199 mm
značeno na přední straně obalu uprostřed dole tužkou: Vladimír Havlík/ 
80

69. Coloured variable drawing, 1982 
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka bílý rýsovací karton (na 
přední straně obálky uprostřed dole titul černým propisotem: COLOU-
RED VARIABLE DRAWING), uvnitř knižní blok 1� listů bílého křído-
vého papíru, na každé dvoustranně dvě různě velké a různobarevné 
kruhové plochy spojené vícebarevnou nití, napětí nití je volnější, vytváří 
meandry, �11 x 141 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

70. černobílá variabilní kresba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černo-
bílá variabilní kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá a bílá niť ve dvou směrech, volnější napnutí nití tvoří meandry, 
�1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

71. černá variabilní kresba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 

variabilní kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází čer-
ná niť, bodová perforace, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�
(zachované � exempláře)

72. černá variabilní kresba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
variabilní kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází čer-
ná niť, bodová perforace, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�
(zachované � exempláře)

73. černá splývající kresba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího karto-
nu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá splý-
vající kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 3 černé 
nitě ve 3 směrech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou kresbu, která 
se projektuje do tušové geometrické kresby na pozadí, �10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�
(dalších asi 10 exemplářů rozesláno v roce 198� přátelům jako přání 
k novému roku)

74. černá křížící se kresba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
křížící se kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 6 
černých nití v 6 směrech, pevnější napnutí nití vytváří geometrickou 
kresbu, �1� x 151 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

75. barevná proměnlivá hudba, 1982
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: barevná 
proměnlivá hudba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými rovnoběžně 
prochází 6 černých nití, pevnější napnutí nití vytváří geometrickou kres-
bu notové osnovy, kterou vždy úhlopříčně protíná, nebo míjí červená niť, 
�10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 8�

76. Bez názvu (Červená kresba), 1982–1984
harmoniková skládačka s 9 lomy z bílého rýsovacího kartonu, kterou 
úhlopříčně prochází červená niť bez uzlíků na koncích, dlouhá 7�0 mm, 
�40 x 91 mm
neznačeno

77. Bez názvu (Modrá kresba), nedat. (1982–1984)
harmoniková skládačka s 6 lomy z bílého rýsovacího kartonu, kterou 
úhlopříčně prochází modrá chemlonová niť bez uzlíků na koncích, dlou-
há 1000 mm, 1�1 x 91 mm
neznačeno

78. Bez názvu (Červená kresba), nedat. (1982–1984)
harmoniková skládačka s 6 lomy z bílého rýsovacího kartonu, kterou 
úhlopříčně prochází červená niť s uzlíky na koncích, dlouhá 300 mm, 
1�1 x 91 mm
neznačeno

71 Kdysi kdosi asi cosi / Sometime Someone Some Something, nedat. / 
undated (198�–1985)
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79. černá splývající kresba, nedat. (1982 )
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
splývající kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
3 černé nitě ve 3 směrech, pevnější napnutí nití vytváří geometrickou 
kresbu, která se projektuje do tušové geometrické kresby na pozadí, 
�1� x 15� mm
neznačeno
(zachovaných je asi dalších 5 exemplářů) 

80. černá proměnlivá kresba, nedat. (1982)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť, kresba tuší, �10 x 150 mm
neznačeno

81. černá proměnlivá kresba, nedat. (1982)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť, bodová perforace, �1� x 150 mm
neznačeno

82. černá proměnlivá kresba, nedat. (1982)
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť, kresba tuší, �10 x 150 mm
neznačeno

83. černá proměnlivá kresba, nedat. (1982 )
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť, bodová perforace, �11 x 150 mm
neznačeno

84. prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: prostoro-
vá kresba), uvnitř 6 bílých skládaných listů, přes které vede geometrická 
kresba tuší, �13 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

85. prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: prosto-
rová kresba), uvnitř 6 bílých skládaných listů, přes které vede lineární 
kresba tuší, �1� x 153 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

86. prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: prosto-
rová kresba), všemi stranami obálky prochází lineární kresba tuší, uvnitř 
1� bílých listů, lineární kresba tuší pokračující na jednotlivých stranách, 
�13 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

87. prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: prosto-
rová kresba), všemi stranami obálky prochází lineární kresba tuší, uvnitř 
10 bílých listů, lineární kresba tuší pokračující na jednotlivých stranách, 
�13 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

88. prostorová kresba, 1983/1992
sešitová brožura ručně sešitá nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: prostorová 
kresba, všemi stranami obálky prochází lineární kresba tuší, uvnitř 10 
listů průhledných fólií (původně 10 listů papíru vyměněno v roce 199� 
za fólie), kresba fixem, �13 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

89. černá proměnlivá kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochá-
zí 3 černé nitě ve třech směrech, nitě jsou ukončené uzlíky na první 
a poslední straně, na každé dvoustraně jsou korespondující vpichy spo-
jeny černými liniemi rýsovanými tuší, �10 x 150 mm
značeno na třetí straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír
Havlík 83
Majetek J. H. Kocmana

72 Sea / Sea, 1985
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90. černá prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
prostorová kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
� černé nitě v dvou směrech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou 
kresbu, bodová perforace, �10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

91. černá proměnlivá kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 8 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť v jednom směru, volnější napnutí nitě tvoří meandry spolu 
s kresbou tuše, �1� x 149 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83
(dalších asi 10 exemplářů rozesláno v roce 1983 přátelům jako přání 
k novému roku)

92. černá proměnlivá kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť v jednom směru, pevnější napnutí nitě tvoří geometrickou 
kresbu na pozadí sítě bodové perforace stránek, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83
(zachované � exempláře)

93. černá proměnlivá kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
� černé nitě ve dvou směrech, pevnější napnutí nitě tvoří geometrickou 
kresbu na pozadí sítě bodové perforace stránek, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

94. barevná proměnlivá kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: barevná 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
5 barevných nití (žlutá, oranžová, červená, dva odstíny fialové) v pěti smě-
rech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou kresbu, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

95. trojbarevná variabilní kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: 
trojbarevná variabilní kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými 
prochází červená, žlutá a zelená niť ve třech směrech, pevnější napnutí 
nití tvoří geometrickou kresbu, �1� x 151 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

96. trojbarevná variabilní kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: 
trojbarevná variabilní kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými 
prochází červená, žlutá a zelená niť v jednom směru společně, volnější 
napnutí nití tvoří meandry, �13 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

97. poznámky pro trojbarevnou kresbu, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití (ve formě poznámek k trojbarev-
né variabilní kresbě I., II.), obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední 
straně obálky uprostřed dole titul tuší: poznámky pro / trojbarevnou 
hudbu), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází černá niť, kres-
by tužkou a barevnými fixy (červená, zelená, žlutá), �13 x 151 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

98. černá prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
prostorová kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 9 
černých nití v devíti směrech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou 
kresbu, �13 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

99. černá prostorová kresba, 1983
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
prostorová kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
3 černé nitě ve třech směrech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou 
kresbu, která se projektuje do tušové geometrické kresby na pozadí, 
�13 x 15� mm 
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 83

100. PF 84, 1983
harmoniková skládačka z bílého kartonu s šesti lomy, kterou prochází 
niť zauzlovaná na první a poslední straně, 90 x 1�5 mm
značeno na přední straně uprostřed dole tužkou: PF 84 Vladimír Havlík
Majetek J. H. Kocmana

73 Leonid Ochrymčuk / Leonid Ochrymchuk, 1985
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101. vývoj probíhá v kruhu, nedat. (1983)
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: vladimír 
havlík – vývoj probíhá v kruhu), všemi stranami obálky prochází lineární 
kresba tuší, uvnitř �0 bílých listů pauzovacího papíru s lineární kresbou 
tuší pokračující na jednotlivých stranách, �13 x 151 mm
neznačeno

102. mnohobarevná proměnlivá kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: mno-
hobarevná proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, který-
mi prochází 3 barevné nitě (žlutá, modrá, červená) ve třech směrech, 
pevnější nebo volnější napnutí nití tvoří geometrickou kresbu, která se 
projektuje do barevné geometrické kresby na pozadí (barva nitě kore-
sponduje s barvou svého stínu), �10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

103. černá prostorová kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
prostorová kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 3 
černé nitě ve třech směrech, pevnější nebo volnější napnutí nití tvoří 
geometrickou kresbu, která se projektuje do tušové geometrické kres-
by na pozadí, �10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

104. černá proměnlivá kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá 
proměnlivá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
černá niť v jednom směru, volnější napnutí nitě tvoří meandry spolu 
s kresbou tuše, �10 x 150 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 84
(zachované � exempláře)

105. černá prostorová kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá prostoro-
vá kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 3 černé nitě 
ve třech směrech, pevnější napnutí nití tvoří geometrickou kresbu, která 
se projektuje do tušové geometrické kresby na pozadí, �10 x 150 mm
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 84

106. černobílá prostorová kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černobí-
lá prostorová kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází 
3 černobíle barvené nitě ve třech směrech, pevnější napnutí nití tvoří 
geometrickou kresbu, která se projektuje do tušové geometrické kres-
by na pozadí, �10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

107. Bez názvu (Pětibarevná kresba), 1984
průhledný plastový obal na notový sešit, jeho podlouhlý formát je dva-
krát přeložen, v jedné krajní kapse jsou uloženy vyšívací bavlnky dvou 
barev, v druhé krajní kapse pak vyšívací bavlnky tří barev, 168 x 1�3 mm
neznačeno

108. bílá stínovaná kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: bílá stí-
novaná kresba), uvnitř 10 bílých křídových listů, kterými prochází bílá niť 
v jednom směru, �14 x 153 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

109. Bez názvu (Vícebarevná kresba), 
nedat. (1984–1999)
17 průhledných plastových obalů sešitých silonovou nití, v každém uza-
vřeném obalu jsou jedna nebo dvě odlišně barevné nitě, 148 x 99 mm
neznačeno

110. černá ztrácející se kresba, 1984
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
(na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: černá ztrácející 
se kresba), uvnitř 8 bílých křídových listů, kterými prochází černobíle barve-
ná niť v jednom směru, volnější napnutí nití tvoří meandry, �13 x 153 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

111. step inside trough the night, nedat. (1984)
sešitová brožura ručně sešitá černou nití, obálka z černého kartonu (na 
přední straně obálky uprostřed dole titul bílým propisotem: step inside / 
trough the night), uvnitř 1� černých listů, kterými prochází černobíle barve-
ná niť v jednom směru, volnější napnutí nitě tvoří meandry, �17 x 154 mm
neznačeno 
(inverzní varianta předchozí černé ztrácející se kresby)

74 Joseph Beuys / Joseph Beuys, 1985
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112. Variabilní barevná kniha, 1990
vzorník 66 listů barevných papírů spojených uprostřed nahoře šroubem, 
�35 x 60 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 90 / VARIABILNÍ / BAREVNÁ / KNIHA

V. Ironické knihy

113. spolupracovník armády, nedat. (1975)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky uprostřed dole titul psacím strojem: spolupracovník armády), uvnitř 
členský průkaz Svazu pro spolupráci s armádou (SVAZARM) přišitý kan-
celářskou sešívačkou ke hřbetu obálky, 1�1 x 8� mm
neznačeno

114. 100 piv, nedat. (1978–1985) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed titul psacím strojem: 100 PIV), uvnitř blok 100 ks poukázek 
na 1 pivo, 5� x 119 x 8 mm
neznačeno

115. 8 obědů 1 večeře, nedat. (1978–1985) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: 8 obědů / 1 večeře), uvnitř na pravé 
straně 8 stravenek na oběd a 1 stravenka na večeři přilepené lepidlem 
k obálce, 150 x 106 mm
neznačeno

116. zhoršení zraku, nedat. (1978–1985)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul psacím strojem: zhoršení zraku), uvnitř na pravé stra-
ně žádanka k lékařskému vyšetření zraku přilepená lepidlem k obálce, 
149 x 106 mm
neznačeno

117. Sedm malých operací, 1979
obal z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul propisotem: SEDM MALÝCH OPERACÍ), uvnitř 7 listů černé-
ho kartonu s nalepenými obrázky z anatomického atlasu, každý je výtvar-
ně doplněn koláží, 300 x �10 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vl. Havlík 79

118. Naočkovaný, nedat. (1979) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky uprostřed dole titul psacím strojem: NAOČKOVANÝ), uvnitř očko-
vací průkaz autora přišitý kancelářskou sešívačkou ke hřbetu obálky, 
105 x 73 mm
neznačeno

119. Jak jsem slíbil, co jsem nesplnil, nedat. (1979) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul psacím strojem: jak jsem slíbil, / co jsem nesplnil), 
uvnitř pionýrská průkazka autora přilepená lepidlem k pravé straně obál-
ky, 94 x 68 mm
neznačeno

120. jak jsem se pokusil býti zdatným, nedat. (1979) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul psacím strojem: jak jsem se pokusil býti zdatným), 
uvnitř záznamní knížka autora, coby uchazeče o odznak zdatnosti přišitý 
kancelářskou sešívačkou ke hřbetu obálky, 147 x 104 mm
neznačeno

121. ano nevim co vecer (betti not in leipzig), nedat. (1979)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky vlevo dole titul psacím strojem: ano nevim co vecer / (betti not in 
leipzig), uvnitř � listy telegramu přišitého kancelářskou sešívačkou ke 
hřbetu obálky, 160 x 111 mm
neznačeno

122. přítel sovětského filmu, nedat. (1979) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul psacím strojem: přítel sovětského filmu), uvnitř prů-
kaz Klubu přátel sovětského filmu přišitý kancelářskou sešívačkou ke 
hřbetu obálky, 1�� x 83 mm
neznačeno

123. Poem about a sad life, nedat. (1979)
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky vpravo dole 
titul strojopisem: POEM ABOUT A SAD LIFE), uvnitř jsou obě strán-
ky lemované rámečkem narýsovaným tuší, na pravé straně vpravo dole 
strojopisem quite / quiet, 149 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: vladimír havlík

124. Tato kniha byla dána do používání Jílková Olga, 
nedat. (1979–1981)
průhledný plastový obal, uvnitř vložen papírový lístek (55 x 1�5 mm) 
s titulem modrou propisovací tužkou: Tato kniha byla dána / do použí-
vání / Jílková Olga a razítkem Socialistického svazu mládeže – SSM, 
�15 x 165 mm
neznačeno

75 Sedm malých operací / Seven Tiny Operations, 1979
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125. Chyby v anantomii, nedat. (1979–1982)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: CHYBY V ANANTOMII), uvnitř na pravé 
straně lístek Errata Anatomie pro výtvarníky přilepený lepidlem k obálce, 
119 x 164 mm
neznačeno

126. Sarajevo, nedat. (1979–1983) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: SARAJEVO), uvnitř hrací karta – kulová 
sedma přilepená lepidlem k obálce, 71 x 111 mm
neznačeno

127. Osmičky, nedat. (1979–1983)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky vlevo dole titul psacím strojem: OSMIČKY), uvnitř na pravé straně 
je přilepena hrací karta – křížová osma s fotografií ženského aktu, 
75 x 53 mm
neznačeno

128. Knížka o tom, jak jsem byl mladým přítelem Výtvar-
ného Umění, 1980
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul strojopisem: Knížka o tom, jak jsem / byl mladým přítelem / 
Výtvarného Umění), uvnitř dvě legitimace MPVUM Mladí přátelé výtvar-
ného umění: oranžová bez fotografie z roku 1978/79 a zelená s fotogra-
fií z roku 1979/80, 106 x 77 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 80

129. návod k akční body artové básni, 1980
obálka z bílého rýsovacího kartonu na pravé straně založená dovnitř (na 
přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: návod k akční 
body artové básni), uvnitř na pravé straně je nalepen poukaz k vyšetření, 
151 x 106 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 80

130. Bez názvu (Variabilní báseň), 1980
dva listy bílého rýsovacího kartonu spojené universálním patentem vlevo 
nahoře, na vrchním listu napravo ve 3 vertikálních sloupcích řady slov 
tvořené vždy třemi písmeny čitelnými buď ze strojopisu na vrchním lis-
tu a nebo ze strojopisu na listu spodním přes kruhové otvory vyražené 
děrovačem, 165 x 65 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 80

131. Tramvaj mjagkij avtobus, nedat. (1980)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky vlevo dole titul psacím strojem: TRAMVAJ / MJAGKIJ AVTOBUS), 
uvnitř na levé straně měsíční tramvajový kupón v azbuce přilepený 
k obálce a na pravé straně autobusový lístek v azbuce přilepený k obál-
ce, 15� x 106 mm
neznačeno

132. Derivační piece, nedat. (1980)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: Derivační piece), uvnitř na pravé stra-
ně lístek s návodem k derivační terapii přilepený lepidlem k obálce, 
79 x 105 mm
neznačeno

133. Erratum, nedat. (1980)
obal z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul černým propisotem: ERRATUM), uvnitř je zasunutý pod ozdob-
nou žlutou dekorační stuhou lístek s opravou textu ve francouzštině, 
�10 x 155 x 5 mm
neznačeno

134. Definice smůly, 1981
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul strojopisem: DEFINICE SMŮLY), uvnitř na pravé 
straně nalepený reklamační lístek číslo 13, 166 x 1�0 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír 
Havlík/ 81

135. Básně z cest (fragmenty básní z cest po Česko-
slovensku, Polsku, Francii, Švýcarsku, Itálii, Řecku, 
Sovětském svazu, Japonsku, Saudské Arábii, Jordánsku, 
Íráku, Kuvajtu, Izraeli, Jemenu, Severní Africe, Kanadě, 
Spojených státech, Kubě a Austrálii), 1981
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně uprostřed titul strojopisem: Vladimír 
Havlík: BÁSNĚ Z CEST / /fragmenty básní z cest po Čes – / koslo-
vensku, Polsku, Francii, / Švýcarsku, Itálii, Řecku, Sovět- / ském svazu, 
Japonsku, Saudské / Arábii, Jordánsku, Íráku, Kuvajtu, / Izraeli, Jemenu, 
Severní Africe, / Kanadě, Spojených státech, Kubě / a Austrálii /, uvnitř 
8 listů map, 190 x 114 mm 
značeno na předposlední straně obálky uprostřed dole tužkou : Ha 81

136. báseň o mé zaslepenosti, nedat. (1981)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vpravo dole titul strojopisem: báseň o mé zaslepenosti), uvnitř lékařský 
předpis na dioptrické brýle přišitý kancelářskou sešívačkou k obálce, 
173 x 111 mm
značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: vladimír 
havlík

76 Jak jsem hledal štěstí ve hvězdách / How I Searched the Stars for 
Happiness, nedat. / undated, (198�–1986)
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137. Spravka, nedat. (1981)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: SPRAVKA), uvnitř list s klasifikací stážis-
ty v azbuce přišitý kancelářskou sešívačkou ke hřbetu, �10 x 149 mm
neznačeno

138. Ložní vložka, nedat. (1982)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: LOŽNÍ VLOŽKA), uvnitř na pravé straně 
kontrolní lístek zboží přilepený k obálce, 1�1 x 165 mm 
neznačeno

139. Slovenka, nedat. (1982)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: SLOVENKA), uvnitř na pravé straně kon-
trolní lístek závodu Slovenka přilepený papírovou lepící páskou k obálce, 
74 x 53 mm
neznačeno

140. §Pomožte nájsť!§, nedat. (1982)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul psacím strojem: §Pomožte nájsť!§), uvnitř na pravé 
straně novinový výstřižek o pátrání po pohřešovaném Vladimírovi Havlí-
kovi přilepený lepidlem k obálce, 164 x 90 mm 
neznačeno

141. jak jsem hledal štěstí ve hvězdách, 
nedat. (1982–1986) 
skládačka, obálka ze zeleného kartonu – segmentu kancelářské roze-
bíratelné slohy (na přední straně obálky uprostřed dole titul psacím 
strojem: jak jsem hledal štěstí ve hvězdách), uvnitř 97 listů sázenek 
(Mates, Sportka) s náčrty hvězdných souhvězdí protínající tipovaná čís-
la na sázenkách, barevné fixy, tužka, barevné propisovací tužky, černá 
tuš, propalování, všechny listy vevázány do rozebíratelné kancelářské 
formátově upravené slohy, 107 x 155 x 10 mm 
neznačeno

142. pracovní neschopnost, nedat. (1983)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obál-
ky uprostřed dole titul psacím strojem: pracovní neschopnost), uvnitř 
na pravé straně potvrzení o pracovní neschopnosti přilepené lepidlem 
k obálce, 166 x 116 mm
neznačeno

143. jako svědek, nedat. (1983)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: jako svědek), uvnitř list přihlášení svědka 
k svatebnímu obřadu přišitý kancelářskou sešívačkou ke hřbetu obálky, 
151 x 111 mm
neznačeno

144. Zemní práce, 1984
skládačka, obálka z bílého kartonu (na přední straně obálky upro-
střed dole titul černým propisotem: ZEMNÍ PRÁCE), uvnitř kalku-
lační dvojlist zemních prací přilepený lepidlem k levému okraji, 
330 x ��5 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 84

145. tokyo ct, nedat. (1984)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: tokyo ct), uvnitř dva listy papíru s průkle-
pem s hydrometeorologickými záznamy, na levé straně jsou listy perfo-

rovány kancelářskou děrovačkou a přišity kancelářskou sešívačkou ke 
hřbetu obálky, 166 x 110 mm
neznačeno

146. 100 Kčs bez záruky, nedat. (1984)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul psacím strojem: 100 Kčs bez záruky), uvnitř na pravé 
straně papírový sáček Státní banky československé na korunové mince 
přilepený lepidlem k obálce, 155 x 11� mm
neznačeno

147. ROH, nedat. (1990) 
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
uprostřed dole titul psacím strojem: ROH), uvnitř autorův průkaz Revo-
lučního odborového hnutí (ROH) přišitý kancelářskou sešívačkou ke 
hřbetu obálky, 105 x 77 mm
neznačeno

148. Labutě, nedat. (1993)
skládačka, obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky 
vlevo dole titul strojopisem: Labutě), uvnitř na pravé straně objednávka 
na 50ks zákusků (Labutě) přilepená lepidlem k obálce, ��6 x 166 mm 
neznačeno

149. Ryzí zlato, nedat. (1997)
skládačka, obálka z šedého kartonu (na přední straně obálky vlevo dole 
titul psacím strojem: Ryzí zlato), uvnitř doklad o výkupu dentálního zlata 
přilepený lepidlem k obálce, 147 x 103 mm 
neznačeno

77 Tato kniha byla dána do používání / This Book Was Given To Be Used, 
nedat. / undated (1979–1981)
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150. ...,v bezvědomí nebyl,..., nedat. (1997)
skládačka, obálka z šedého kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul psacím strojem: ...,v bezvědomí nebyl,...), uvnitř lékařská zpráva 
přilepená lepidlem k obálce, 146 x 104 mm 
neznačeno

151. stolice, nedat. (2002) 
skládačka, obálka z bílého kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul psacím strojem: stolice), uvnitř průvodka k vyšetření stolice 
přilepená lepidlem k obálce, 149 x 106 mm 
neznačeno

VI. Knihy – metamonografie

152. Boštíkovy kapesníčky, 1985 
skládačka, obálka z bílého kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul psacím strojem: BOŠTÍKOVY KAPESNÍČKY ), uvnitř 10 papí-
rových kapesníčků barvených akvarelovými barvami, složených do for-
mátu obálky a volně vložených, �17 x 119 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

153. Shigeko Kubota, 1985 
sešitová brožura ručně sešitá růžovou nití, obálka z bílého rýsovacího 
kartonu (na přední straně obálky uprostřed titul černým propisotem: 
SHIGEKO KUBOTA), uvnitř 8 listů z rozřezaného růžového sacího papí-
ru s bohatou kresbou červených žilek, �11 x 145 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

154. Mark Rothko, 1985
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed titul černým propiso-
tem: MARK ROTHKO), uvnitř 10 listů modrého papíru, �13 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

155. Ochrymčuk, 1985
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed titul černým propi-
sotem: OCHRYMČUK), uvnitř 10 geometricky prořezávaných listů psa-
cích podložek (lenochů), �08 x 147 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

156. Leonid Ochrymčuk, 1985
sešitová brožura sešitá kancelářskou sešívačkou, obálka z bílého rýso-
vacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed titul černým propi-
sotem: LEONID OCHRYMČUK), 8 listů psacích podložek (lenochů), 
�05 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

157. Vincent van Gogh, 1985
sešitová brožura ručně sešitá žlutou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed titul černým propisotem: VIN-
CENT VAN GOGH), uvnitř 6 listů žlutého papíru, �1� x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

158. Joseph Beuys, 1985
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kartonu 
natřené po obvodu a na několika místech bílou olejovou barvou (na přední 
straně obálky uprostřed titul černým propisotem: JOSEPH BEUYS), uvnitř 
8 listů bílého pauzovacího papíru se skvrnami, �41 x 167 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

159. Yves Klein, 1985
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul modrým propisotem: YVES KLEIN ), uvnitř 16 volných listů 
modrého papíru, 30� x �19 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

160. Brancusi, 1985
obálka z bílého rýsovacího kartonu (na přední straně obálky uprostřed 
dole titul černým propisotem: BRANCUSI), uvnitř �0 volných bílých kří-
dových papírů, 304 x �16 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 85

161. Milan Grygar, 1986
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího karto-
nu (na přední straně obálky uprostřed titul černým propisotem: MILAN 
GRYGAR), uvnitř 10 listů linkovaného papíru, �10 x 150 mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 86

162. kniha pro joana miroa, 1986
sešitová brožura ručně sešitá bílou nití, obálka z bílého rýsovacího kar-
tonu (na přední straně obálky uprostřed dole titul strojopisem: kniha pro 
joana miroa), uvnitř 8 listů, kterými prochází černá niť v jednom směru, 
volnější napnutí nitě tvoří meandry, černá niť protíná kresbu tuší a čer-
ným fixem, �13 x 15� mm
značeno na poslední straně obálky uprostřed dole tužkou: Vladimír Hav-
lík/ 86

Poznámky:
Do soupisu nejsou zahrnuty autorské knihy a objekty z majetku Jiřího 
Valocha. U jednotlivých položek uvádíme počet exemplářů pouze v pří-
padě, že je znám. Ve většině případů jde ale o unikáty. Pokud není uve-
deno jinak, tak jsou knihy v majetku autora.

Soupis zpracovala ve spolupráci s autorem Gina Renotière
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Téměř 150 zachovaných objektů Vladimíra Havlíka je repre-
zentativní ukázkou soustředěné a intimní polohy jeho bez-
mála třicetileté tvorby. Objekty, z nichž největší část vznikala 
v 80. letech, svým širokým motivickým záběrem korespon-
dují se souběžnou Havlíkovou volnou tvorbou a jeho akce-
mi. Konceptuálně laděné artefakty velice jasně dokumentují 
řešení konkrétních problémů (hranice interpretace a dezin-
terpretace díla, fragmentace a defragmetace textu, poetika 
barev, práce s recyklovatelným materiálem, idea drobné 
akce pro osobní potřebu) promýšlených autorem ve sledo-
vaném období. 

Cyklus banality, 1979, který se bohužel až na jediné dílo 
nezachoval, byl prvním celkem, v němž se tehdy velmi mladý 
autor pokusil rozvíjet modernistickou myšlenku ready made. 
Později podobnou metodu uplatnil v řadě objektů s pracov-
ním názvem Interpretované nálezy (díla smal & big, /1981–
198�/, V. I. L., /1981–198�/). 

Již na počátku 80. let objevuje autor při dotvoření objek-
tu kouzlo slovního návodu (hravé texty, ironické nápisy, slov-
ní hříčky), mnohdy doplněného popisem nálezu a situace, 
v níž došlo k vzájemnému spojení autorského gesta a věci – 
budoucího díla. Volným pokračováním cyklu banalit jsou 
i záměny. Charakteristickým prvkem záměnových objektů je 
pečlivá adjustace a celkově úpravná podoba objektů. Mno-
hé objekty formálně simulují představu zboží, léků, šperků. 
Rozpor, který vzniká mezi na povrchu avizovanou informací 
a skutečným obsahem, je zdrojem vtipných interpretací ze 
strany diváka (tuberkulin, /1984–1985/, bankovní páska, 
/1985/, Pedro, /1984–1985/ apod). Podobný styl humo-
ru lze najít i v kolekci ironických objektů, které navíc cíleně 

pracují buď s typickými rysy tvorby známé osobnosti (Vin-
centovy vodovky, /1981–198�/) či s konkrétními vlastnostmi 
výchozího zpracovávaného předmětu (Malé a Velké bezpeč-
nostní zápalky, 1983), často v inverzi jeho významu (Memory, 
/1985/, Závažná kniha, /1985/).

Část objektů lze charakterizovat jako objekty vizuální poe-
zie. V jejich případě dochází ke kreativnímu propojení textů 
a instrukcí s vnitřním obsahem, který většinou tvoří textové 
fragmenty, či barevné elementy. Velká část příslušných arte-
faktů pracuje jen s roztříštěním textu (např. 10 jarních básní, 
/1980/, instant poem, /1983–1985/, mixed poem, 1985/) 
a předpokládá nutnou fyzickou aktivitu pozorovatele (pro-
třepání textů, otáčení kličkou mixeru apod.). Další položky 
ze zmíněné skupiny útočí na všechny smysly pozorovatele 
(Báseň o vůni, /198�–1983/, Báseň o světle, /198�–1983/, 
Sladká báseň /1983–1985/). Samostatný metodický part 
v kapitole vizuálně poetických předmětů představuje práce 
s barevnými roztoky či kompaktními barevnými prvky (six 
sublimated paintings, 1980, rainbow sample, /1980/, mixed 
poems, /1980/, atd.), jejichž součástí jsou často i pokyny 
k domáckému dotvoření díla. Nemnoho objektů totiž vznika-
lo i v několika kopiích a autor je rozdával svým známým jako 
předměty určené pro osobní performanci. 

Neoddělitelnou součástí Havlíkova života byla vždy 
hudba. V průběhu let 1980–1983 vznikla celá řada arte-
faktů, které se k hudbě vztahují (Hudební schodek, 1981, 
195 malých koncertů, 1981) a velice zřetelně demonstrují 
vlastnosti jí obvykle přisuzované (Léčivá hudba, 1981, Psy-
chedelic Music, /1981–1983/ apod.). S lehkým nádechem 
humoru fyzicky zhmotňuje třeba svatební hudbu či zřetelně 
předvádí jak na Pěstování hudby. 

Naprosto samostatný cyklus z let 1983–1985 představu-
je desítka zachovaných časových objektů. Při jejich realizaci 
Havlík opět využívá nalezené prvky (archeologické střepy, zka-
meněliny, předměty z rodinného dědictví atd.), které pomocí 
hravých textů a adjustace povyšuje na drobná umělecká díla 
(zlaté ručičky, /1983–1985/, Budík, /1983–85/, eternity, 
/1985/). Podobně je tomu i u kolekce erotických objektů, jež 
z velké části vznikaly ještě i v první polovině 90. let (Mydélko, 
/1991–1999/, Copánek, 199�, Srdce, /1993/).

Zcela výjimečné postavení zaujímají v Havlíkově tvor-
bě prostorové kresby. Svým racionálním zaměřením zcela 
oponují doposud jmenovaným „radostně – konceptuálním“ 
objektům. Prošíváním nití důmyslně buduje uvnitř vyprázd-
něných krabicových objektů novou, téměř nehmotnou stere-
ometrickou síť, která počítá s mnoha úhly pohledu ze strany 
pozorovatele (např. Prostorová kresba, 1983). Počáteční 
zafixovanou strukturu později obohacuje variabilním elemen-
tem – volným vláknem, které lze dle vlastního uvážení přichy-
tit na libovolné místo „kresby“ (variabilní kresba, 1983). 

radostný koncept / objekty 1979–2006

78 Haiku pro J. W. Goetheho / Haiku for J. W. Goethe, 1979, 
nedochováno / unpreserved
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Objekty Vladimíra Havlíka vtahují diváka do hry, svým 
charakterem naznačují možný směr interpretace a v mnoha 
případech i možnost reálného či verbálního dotvoření. Je 
schopen souběžně vytvářet exaktní geometrické artefakty 
i banální hříčky či objekty plné ironie. Podobně jako ve svých 
fyzických akcích vytváří (kolem sebe, pro sebe i pro diváky) 
prostor nezávislosti a svobody, v němž je realita a její seg-
menty pouze výchozím matriálem k dalšímu přetvoření.

Štěpánka Bieleszová

I. Interpretované nálezy

1. 11 Nails, nedat. (1981–1982) 
plastová krabička (na horní straně nápis bílým propisotem: 11 NAILS), 
uvnitř očíslované umělé nehty, 30 x 9� x 1� mm 
neznačeno

2. Dosud, nedat. (1981–1982) 
průhledná plastová krabička s víčkem, uvnitř ping-pongový míček 
(na povrchu nápis červeným a černým propisotem: D O S U D), 
80 x 50 x 50 mm 
neznačeno

3. Ideal Czechoslovakia, nedat. (1981–1982) 
průhledná plastová krabička s víčkem (nápis bílým propisotem: IDEAL 
CZECHOSLOVAKIA), uvnitř ping-pongový míček s původním výrobním 
nápisem: IDEAL CZECHOSLOVAKIA, 80 x 50 x 50 mm 
neznačeno

4. Star, nedat. (1981–1982) 
hnědá plastová krabička od šperku (na horní straně nápis bílým propi-
sotem: STAR), uvnitř kovový knoflík s motivem pěticípé hvězdy (prům. 
�6 mm) na molitanové podložce, 50 x 44 x 34 mm 
neznačeno

5. small & big, nedat. (1981–1982) 
hnědá plastová krabička od šperku (na horní straně nápis bílým propi-
sotem: small & big), uvnitř � objekty – muchomůrky z barevného skla 
(v. �0 mm) na molitanové podložce, 45 x 56 x 3� mm 
neznačeno

6. Origin, nedat. (1981–1982) 
červená plastová krabička od šperku (na horní straně nápis černým 
propisotem: ORIGIN), uvnitř krystal (nápis na povrchu černým propiso-
tem: o r i g i n, d. 35 mm) na molitanové podložce, 57 x 44 x �5 mm 
neznačeno

7. V. I. L., nedat. (1981–1982) 
červená plastová krabička od šperku (na horní straně nápis černým 
propisotem: V. I. L.), uvnitř kruhový odznak s portrétem V. I. Lenina 
(prům. �8 mm) na molitanové podložce, 57 x 44 x �5 mm 
neznačeno

8. přírodní lyrika, nedat. (1981–1982) 
červená plastová krabička od šperku (na horní straně nápis čer-
ným propisotem: přírodní/ lyrika), uvnitř suchá pomerančová kůra 
(d. 45 mm) na molitanové podložce, 57 x 44 x �5 mm 
neznačeno

9. ohníček, nedat. (1981–1982) 
černá plastová krabička od šperku (na horní straně nápis bílým propi-
sotem: ohníček), uvnitř odznak dětské normalizační organizace Jiskry 
na molitanové podložce, 57 x 44 x �5 mm 
neznačeno

10. Bez názvu (Zasíťování), 1983
dvě kartónové síťové jízdenky (100 x 71 mm) s fotografií autora a jeho 
přítele propojené pomocí drátu a elektrotechnických součástek 
neznačeno

11. Hora / Mountain, nedat. (1983) 
kámen (na povrchu černým propisotem: HORA / MOUNTAIN), v. 60 mm 
neznačeno

79 Pocta Magrittovi / Hommage à Magritte, 1979, nedochováno / 
unpreserved

80 Hudební objekt / Musical Object, 1981
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12. Itálie / Italy, nedat. (1985) 
nalakovaný samorost ve tvaru vysoké boty, na povrchu nápisy černým 
propisotem: ITÁLIE a bílým propisotem: ITALY, v. �15 mm 
neznačeno

13. F. Luxus, nedat. (1992) 
červená krabička od hodinek (zlacení, nápis zlatým propisotem 
uprostřed: F. Luxus), uvnitř plastová vložka s vodovými barvami, 
60 x 177 x �3 mm 
neznačeno

14. art is money, nedat. (1992–2002) 
plastový obal od vodových barev (na přední straně nahoře nápis bílým 
propisotem: art is money), uvnitř na místě barevných kotoučků vloženy 
mince různých měn (celkem �4 ks), 88 x �10 x 15 mm 
neznačeno

15. Paraglider, nedat. (1993) 
průhledná plastová krabička, uvnitř torzo kříže s odlitkem postavy 
Krista, 96 x 140 x 45 mm 
neznačeno

16. Anděl, nedat. (1993) 
průhledný plastový obal ve tvaru rakety (se stříbřitými elementy), uvnitř 
porcelánová soška anděla (kolorování, zlacení), v. 130 mm 
neznačeno

17. Věčné světlo, nedat. (1993) 
vosková svíce (v. 170 mm), žárovka bez závitu, v. �60 mm 
neznačeno

18. Bič boží, nedat. (1993) 
nalezená větev s trny a koženým poutkem, po celé délce nápisy čer-
ným propisotem: LÁSKA, VÍRA, KRÁSA, ČEST, MÍR, SVOBODA, 
PRAVDA, d. 980 mm 
neznačeno

19. Soft Spirit, nedat. (1993) 
použitá černá dámská nazouvací bota, uvnitř původní zlatý nápis: SPI-
RIT, na špičce nápis zlatým propisotem: SOFT, �00 x 80 x 70 mm 
neznačeno

20. Moderní umění v kleštích, nedat. (1993) 
nalezené mechanické zařízení, kniha, 460 x �40 x 300 mm 
neznačeno

21. Socha svobody, nedat. (1993) 
červená svíce ve tvaru figury Panny Marie, podstavec ze suvenýru, 
3�0 x 90 x 60 mm 
neznačeno

22. Happy UFO, nedat. (1996) 
skleněný trychtýř, laboratorní nádobka na odběr moči, papírové konfe-
ty, v. 480 mm 
neznačeno

23. air kaida, nedat. (2002) 
plastová hračka – letadlo (na boku nápis černým propisotem: air kai-
da), d. 110 mm 
neznačeno

24. Léčivý kámen I., nedat. (2002) 
vápenec, barevné kapsle s léky, prům. 80 mm 
neznačeno

25. Léčivý kámen II., nedat. (2002) 
pískovec, barevné kapsle s léky, d. 110 mm 
neznačeno

26. The End, nedat. (2002) 
modrá krabička z vlnité lepenky s průhledným víčkem, uvnitř drahý 
kámen vybroušený do tvaru vejce (na povrchu nápis černým propiso-
tem: THE END), 95 x 75 x 65 mm 
neznačeno

II. Záměny

27. Silná káva, nedat. (1979) 
červený plechový hrnek, uvnitř umělcovy vlasy, prům. 90 mm 
neznačeno

28. Sanorin, 1984 
papírová krabička od kapek, uvnitř lahvička s tuší, 74 x 30 x 30 mm 
značeno na zadní straně tužkou: Vladimír / Havlík / 84

29. Neurol, nedat. (1984–1985) 
skleněná lahvička od tablet, uvnitř 15 kotoučků vodových barev, 
v. 70 mm 
neznačeno

30. Painter‘s Trip, nedat. (1984–1985) 
plastová injekční stříkačka (objem 10 ml), uvnitř 10 kotoučků vodových 
barev, v. 155 mm 
neznačeno

31. Painter‘s Trip, nedat. (1984–1985) 
plastová injekční stříkačka (objem �0 ml), uvnitř �0 kotoučků vodových 
barev, v. 180 mm 
neznačeno

32. Toison d‘or, nedat. (1984–1985) 
papírová krabička od malířských pastelů, uvnitř 5 kovových nábojnic 
(v. 66–77 mm) zakončených štětinami štětců, 88 x 68 x 16 mm 
neznačeno

81 The End / The End, nedat. / undated (1985)
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33. instant painting, nedat. (1984–1985) 
průhledná krabička od bonbonů TIC-TAC (nápis propisotem na bílém 
papírovém štítku uvnitř: instant / painting), uvnitř 7 ks barevných kvádří-
ků vodových barev, 64 x 37 x 14 mm 
neznačeno

34. Green Refills, nedat. (1984–1985) 
papírová krabička od malířských pastelů, uvnitř 6 kovových nábojnic 
(v. �5 mm), 68 x 53 x 10 mm 
neznačeno

35. Pedro, nedat. (1984–1985) 
plastová krabička od plastické gumy, uvnitř žvýkačka Pedro 
(�� x 30 x 8 mm), 33 x 44 x 14 mm 
neznačeno

36. Tuberkulin, nedat. (1984–1985) 
papírová krabička od injekční stříkačky, uvnitř „ostrý“ vojenský náboj 
(v. 80 mm), 110 x 18 x 18 mm 
neznačeno

37. Framykoin, 1985 
papírová krabička od masti, uvnitř tuba s barvou, �5 x 80 x �5 mm 
značeno na spodní straně tužkou: Vladimír Havlík 85

38. Bankovní páska, nedat. (1985)
válcovitý průhledný plastový obal od bankovní lepicí pásky, uvnitř smo-
taný pruh autorovy výplatní pásky s osobními údaji, prům. 35 mm 
neznačeno 

39. Perník, nedat. (1987) 
skleněná ampulka s hnědou tekutinou, na povrchu papírový štítek 
z obalu výrobku Perníkový řez se všemi technickými údaji, v. 63 mm 
neznačeno

40. Pero, nedat. nedat. (1992) 
modrá krabička od psacího pera (zlacení), uvnitř holubí pírko, 
194 x 55 x �6 mm 
neznačeno

41. Vyrovnávání víry, nedat. (1993) 
4 ks vodních vah spojených do tvaru kříže, v. 860 mm 
neznačeno

42. Kamasutra / Mondrian‘s Play, 2006 
papírová krabice od čokoládových bonbonů, uvnitř části skládačky 
využívající motivy z obrazů P. Mondriana, �30 x 180 x �0 mm 
značeno na zadní straně uprostřed dole černým fixem: MONDRIAN‘S 
PLAY / Havlík / 06

III. Ironické objekty

43. Vincentovy vodovky, nedat. (1981–1982) 
černé plechové pouzdro od akvarelových barev s 1� kotoučky žluté 
barvy uvnitř, štětec se zaschlou žlutou barvou), �16 x 80 mm 
neznačeno

44. Lucio Fontana (břitva Lucia Fontany), 
nedat. (1981–1982)
břitva (bílý plast, kov, nápis černým propisotem na boční straně břitvy: 
Lucio Fontana), d. 153 mm 
neznačeno

45. Joseph Beuys, nedat. (1981–1985) 
plechová krabička s víčkem (na horní straně nápis bílým propisotem: 
JOSEPH BEUYS), uvnitř stará divadelní líčidla po autorově dědovi, 
94 x 186 x 106 mm 
neznačeno

46. definice štěstí, nedat. (1982–1983) 
průhledná plastová krabička s černým dnem (na horní straně 
nápis bílým propisotem: definice / štěstí), uvnitř usušený čtyřlístek, 
57 x 37 x �7 mm 
neznačeno

47. art / cigarety pro umělce, 1983 
papírová dárková kazeta s víkem (na horní straně nápis černým 
propisotem: art / cigarety pro umělce, uvnitř � prázdné balíčky od 
cigaret (původní nápisy SPARTA a start upraveny na ART a art), 
�30 x �30 x 45 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Havlík 83
Soukromá sbírka, Olomouc

48. Definice štěstí, 1983 
sklenice od zavařeniny s víčkem (nalepený papírový štítek s razítkem: 
1. září 1983, pod tím tuší: Definice štěstí), uvnitř rozbitý bílý kamenino-
vý šálek, v. 147 mm, prům. 80 mm 
neznačeno
Soukromá sbírka, Olomouc

49. Malé bezpečnostní zápalky, 1983 
krabička od zápalek, kovový visací zámek, d. 75 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Malé bezpečnostní 
zápalky / Vladimír Havlík / 83

50. Velké bezpečnostní zápalky, 1983 
krabička od zápalek, kovový visací zámek, d. 110 mm 
značeno na spodní straně tužkou: bezpečnostní zápalky / Vladimír 
Havlík / 83

82 art is money / art is money, nedat. / undated (199�–�00�)
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51. Bez názvu (The Key), 1983 
krabička od zápalek s motivem klíče na obalu, uvnitř kovový klíč odka-
zující k motivu na obalu, 33 x 46 x 18 mm 
značeno na spodní straně tužkou: Vladimír Havlík / 83

52. Unsafe Matsch, 1983 
krabička od zápalek s motivem nůžek na obalu (původní nápis SAFETY 
MATCH upraven na UNSAFE MATCH, uvnitř zápalky a žiletka odkazují-
cí k motivu na obalu, 33 x 46 x 18 mm 
značeno na spodní straně uprostřed tužkou: Nebezpečné zápalky / 
Vladimír Havlík / 83

53. Malá existenciální kniha, nedat. (1983)
přívěšek ke klíčům ve formě knihy ze žlutého neušlechtilého kovu 
s uzávěrem (na přední straně obálky titul černým propisotem: malá/
existenciální/kniha), uvnitř je složena výplatní páska, 30 x �5 mm
neznačeno

54. Dějiny existencialismu, nedat. (1983) 
prázdná hnědá kožená peněženka (na přední straně nápis bílým propi-
sotem: DĚJINY EXISTENCIALISMU), 90 x 98 mm 
neznačeno

55. Primeros gum, 1984 
papírová krabička od prezervativů, uvnitř 3 kotouče tvrdé kancelářské 
gumy, 50 x 50 x 15 mm 
značeno na zadní straně tužkou: Vladimír Havlík / PF 85
Soukromá sbírka, Olomouc

56. XY, nedat. (1985) 
autorovy průhledné plastové sluneční brýle, na sklech po celé ploše 
písmena bílým propisotem: X (vlevo), Y (vpravo), 135 mm 
neznačeno

57. XY, nedat. (1985) 
autorovy černé plastové dioptrické brýle, na sklech po celé ploše 
písmena černým propisotem: X (vlevo), Y (vpravo), d. �8 mm 
neznačeno

58. Memory, nedat. (1985) 
hliníkový cedník, na vnější straně dna nápis černým propisotem: 
MEMORY, d. �00 mm 
neznačeno

59. Závažná kniha, nedat. (1985) 
bíle natřená dřevěná krabička na kupecká závaží (na přední straně 
uprostřed dole nápis černým propisotem: ZÁVAŽNÁ KNIHA), uvnitř 
původní závaží, 140 x 70 x 45 mm 
neznačeno

60. Umění minovat, 1993–2006 
průhledný plastový obal, uvnitř 13 bombiček k výrobě sifonu, na nich 
jednotlivá písmena bílým propisotem tvořící nápis: UMĚNÍ MINOVAT, 
66 x �80 x �0 mm 
neznačeno

61. toto není sušák na lahve, nedat. (1994) 
dřevěná dýmka (nápis bílým propisotem po celé délce: toto není sušák 
na lahve, d. �90 mm 
neznačeno

62. Francie v pasti Francie, 1994 
malá a velká past na myši (s původními nápisy: LUCIFER FRANCE), 
d. �00 mm 
značeno na spodní straně velké pasti tužkou: FRANCIE V / PASTI 
FRANCIE / Havlík / 94

63. Zero Collection, 2002 
černá papírová krabička s oranžovým víkem (nápis ZERO COLLECTI-
ON), uvnitř 5 ks plynových bombiček k výrobě sifonu, jednotlivě ozna-
čené bílým propisotem čísly: 9 1 1 0 1, 105 x 90 x 30 mm
značeno na spodní straně krabičky tužkou: GROUND ZERO / Havlík 
�00�

64. Magie neznáma, nedat. (2002) 
prázdná černá kožená peněženka s � kovovými rožky (na přední straně 
nalepená popiska ze stejnojmenné výstavy: Vladimír Havlík//Magie 
neznáma), 103 x 68 mm 
značeno (viz nápis na popisce)

65. Anti concept, nedat. (2004–2005) 
zelená otvíratelná plastová krabička (na přední straně papírový štítek 
s nápisem černým propisotem: ANTI/CONCEPT), uvnitř prázdné plato 
od antikoncepčních pilulek (1 ks pilulky zachovaný), papírový štítek 
s údaji o léku, 55 x 98 x 8 mm 
neznačeno

66. Střet civilizací, nedat. (2006) 
suvenýrová podoba katedrály v Kolíně nad Rýnem, historická strartova-
cí pistole, �40 x 70 x 1�0 mm 
neznačeno

67. Čtyři štětky, nedat. (2006) 
papírová kazeta s předěleným vnitřním prostorem, obsahující 4 holí-
cí štětky, na horní straně nápis bílým propisotem: ČTYŘI ŠTĚTKY, 
�10 x 170 x 30 mm 
neznačeno

IV. Objekty vizuální poezie

68. haiku pro j. w. goetheho, 1979 
tři lahve s červenou, modrou a žlutou tekutinou, bíle natřená podložka, 
číslice 1, �, 3 propisotem u každé lahve, na spodním okraji podložky 
nápis propisotem: vladimír havlík, haiku pro j. w. goetheho 
objekt se nedochoval (fotodokumentace)

83 Soft Spirit / Soft Spirit, nedat. / undated (1993)



97

69. Pocta Magrittovi, 1979 
černá linie tuší nakreslená přes bíle natřený miniaturní stoleček a židličku
objekt se nedochoval (fotodokumentace)

70. manipulační báseň II., 1979 
z cyklu BANALITY, plastová krabička od filmu, směs nálezů z jednoho 
dne, papírový štítek s nápisem tuší: BANALITY / identifikace předmětů 
ze dne �. 5. 79 / manipulační báseň II., v. 55 mm 
neznačeno

71. Bez názvu, 1979 
nabílená plastová dóza s modrým víčkem (nalepený papírový štítek 
s tušovou kresbou chomáče vlasů), uvnitř umělcovy vlasy, v. 13� mm 
značeno na vnější straně dna tužkou: Vladimír Havlík / �4. 5. 1979

72. Kniha pravdy, 1979
knižní vazba se 100 stranami, (na přední straně obálky dole šikmo 
titul černým propisotem: KNIHA PRAVDY), v pravém horním okraji 
je kniha uzamčena visacím zámkem, klíček od zámku byl ztracen, 
173 x 1�5 x 10 mm
značeno na poslední straně obálky vlevo dole strojopisem: Nyklovice 
1979

73. Book About a Paiting /VOL. 1, 2/, nedat. (1979) 
papírová krabička (nápisy strojopisem: na přední straně: BOOK 
ABOUT / A PAINTING / VOL. 1, � /, na zadní straně: vladimír havlík, 
na boku: VLADIMÍR HAVLÍK: BOOK ABOUT A PAINTING / VOL. 1, 
VOL. � /, uvnitř � ks použitých vodových barev v plechových obalech, 
s nalepenými papírovými štítky s nápisy černým propisotem na hor-
ních stranách (1. část: V. HAVLÍK / BOOK ABOUT / A PAINTING / 
VOL. 1, �. část: V. HAVLÍK / BOOK ABOUT / A PAINTING / VOL. �), 
1�1 x 66 x 4� mm 
značeno (viz popis krabičky)

74. six sublimated paintings, 1980 
papírová krabička (na přední straně nahoře nápis černým propisotem: 
six sublimated paintings, pod ním strojopisem tabulka zachycující ve 
dvou sloupcích čas odpařování 6 barev), uvnitř 3 původní a 3 nově 

dodané (�006) skleněné zkumavky (v. 103 mm) se zbytky odpařených 
barev, �10 x 141 x �3 mm 
značeno na spodní straně strojopisem na papírovém štítku: Sublimace 
probíhala při / pokojové teplotě od 7. 3. / 1980. Jakmile se obsah / 
zkumavky rozptýlil do ovzduší, byla malba pokládána za dokončenou / 
tužkou: Vladimír Havlík 80 

75. rainbow sample, nedat. (1980) 
papírová krabička (na přední straně nápis černým propisotem: rainbow 
sample, na boční straně: rainbow sample), uvnitř 6 skleněných ampu-
lek s barevnými roztoky (v. 90 mm), 118 x 139 x �5 mm 
neznačeno

76. grey collection, nedat. (1980) 
papírová krabička (na přední straně nápis černým propisotem: grey 
collection, na boční straně: grey collection), uvnitř 6 skleněných ampu-
lek s roztoky v odstínech šedé (v. 90 mm), 118 x 139 x �5 mm 
neznačeno

77. mixed poems, nedat. (1980) 
papírová krabička (na přední straně nápis černým propisotem: mixed 
poems, na boční straně: mixed poems), uvnitř 6 skleněných ampulek 
s barevnými roztoky (v. 90 mm), 118 x 139 x �5 mm 
neznačeno

78. 10 jarních básní, nedat. (1980) 
papírová krabička s víkem (na víku nápis černým propisotem: 
10 JARNÍCH BÁSNÍ, na přední straně krabičky černým propisotem: 
vladimír havlík), uvnitř 10 krabiček od bonbonů TIC-TAC s nálezy, 
43 x 154 x 64 mm 
neznačeno

79. Harmony in Blue, nedat. (1980–2006) 
bílá papírová krabička s otevřenou přední částí (na přední straně dole 
nápis černým propisotem: HARMONY IN BLUE), uvnitř 6 ampulek 
s tekutinou v odstínech modré barvy, 90 x 10� x 18 mm 
značeno na zadní straně uprostřed dole tužkou: Vladimír Havlík / 
1980–�006, rekonstrukce objektu v roce �006

80. Bez názvu, nedat. (1980) 
průhledná plastová krabička s víčkem, uvnitř 4 barevné ampulky 
s barevnými roztoky (v. 63 mm /modrá, zelená / a v. 58 mm /červená, 
žlutá/), 80 x 50 x 50 mm 
neznačeno

81. color poems selection, 1981 
papírová krabička (na horní straně nápis strojopisem: vladimír hav-
lík – colour poems selection, na levém boku: nyklovice 1980, na 
pravém boku: vladimír havlík – colour poems selection, uvnitř vladimír 
havlík – colour poems selection), uvnitř 6 skleněných ampulek od léků 
s víčky (v. 64 mm), z toho jedna (v. 58 mm) s kotoučky 6 barev, ostatní 
s vodou, 1�0 x 140 x �5 mm 
značeno (viz popis krabičky)

82. Self Drawing Poem, 1981 
papírová krabička (na horní straně nápis černým propisotem: SELF 
DRAWING POEM), uvnitř černý kreslířský uhel, 153 x �� x 16 mm 
značeno na spodní straně uprostřed tužkou: Vladimír Havlík 81 

83. kniha o zemi, nedat. (1981–1982) 
průhledná plastová krabička (na horní straně nápis černým propiso-
tem: kniha o zemi), uvnitř hlína, 63 x 58 x �6 mm 
neznačeno

84 Střet civilizací / Conflict of Civilisations, nedat. / undated (�006)
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84. kniha o nebi, nedat. (1981–1982) 
průhledná plastová krabička (na horní straně nápis černým propiso-
tem: kniha o nebi), uvnitř modrobílá ptačí pírka, 94 x 73 x �0 mm 
neznačeno

85. Listopadová báseň, 1982 
dopisní obálka (textem tuší po celé ploše: LISTOPADOVÁ BÁSEŇ / 
návod ke čtení: / Báseň uchopíme do levé ruky. Pravou rukou / 
odstřihneme za pomoci / nůžek vyznačenou část. / Pak už jen tiše a / 
velmi citlivě sledujeme / proměnlivý a též po- / zvolný příchod pod- / 
zimu… / poznámka 1: čte se ve verti / kální poloze / poznámka �: v pří-
padě špatného / výtisk, – zatřepat), uvnitř suchý list, 155 x 109 mm 
značeno na rubu uprostřed dole tužkou: Vladimír Havlík / 8�

86. Báseň o vůni, nedat. (1982–1983) 
parfémovaná papírová krabička od osvěžovače do WC mís, (nápis 
propisotem: V. HAVLÍK – BÁSEŇ O VŮNI společně s původními 
nápisy na krabičce: VŮNĚ KVĚTIN, ZAVĚSIT DO VÝLEVKY WC), 
65 x 68 x 41 mm 
značeno (viz popis krabičky)

87. Báseň o světle, nedat. (1982–1983) 
papírová krabička od žárovky (papírový polep, nápis propisotem: 
BÁSEŇ O SVĚTLE), žárovka s nápisem SVĚTLO, 110 x 60 x 60 mm 
neznačeno

88. instant poem, nedat. (1983–1985) 
průhledná krabička od bonbonů TIC-TAC (nápis propisotem: instant 
poem), rozstříhaný text básně, 64 x 37 x 14 mm 
neznačeno

89. Sladká báseň, nedat. (1983–1985) 
papírová krabička (nápis propisotem: SLADKÁ BÁSEŇ, nápis stro-
jopisem na boku: vladimír havlík / sladká báseň a na spodní straně: 
důležité upozornění:  / tuto báseň je nutno / skladovat a uchová – vat 
v chladu / do / �0 o C / a suchu / do  / relativní vlhkosti / 70 % / !), 
papírová kartička pocházející z balení bonboniéry s údaji o čokoládo-
vém výrobku, 113 x 70 x 15 mm 
neznačeno

90. Báseň o světle, 1985 
krabička od zápalek (text strojopisem na spodní a čelní straně krabič-
ky: Divadlo Labyrint: / Báseň o svetle, / ktorú si přečítáte / škrtnutím 
priloženej / zápalky. / /podl‘a Vladimíra / Havlíka / 1985), uvnitř 
1 zápalka, 38 x 5� x 14 mm 
značeno (viz popis krabičky), multipl, náklad 50 ks, rozdáno během 
představení Divadla Labyrint 
Soukromá sbírka, Olomouc

91. Mixer, nedat. (1985) 
ruční mixer, nastříhané proužky textů zapletené v metlách mixeru, 
d. 3�0 mm 
neznačeno

92. Snění o umění, 1986
pevná knižní vazba s mnoha stranami celá natřená a slepená bílou bar-
vou (na přední straně obálky uprostřed šikmo titul černým propisotem: 
SNĚNÍ O UMĚNÍ), kniha je vložena do průhledného tylového polštářku 
s volánky, kniha: 171 x 117 x �5 mm, polštářek: �65 x 190 mm
neznačeno

V. Hudební objekty

93. oranžové, růžové, fialové, modré zvuky, 1980 
3 ks hliníkových krabic od filmů (prům. 183 mm (1.), 135 mm (�.), 
33 mm (3.), uvnitř barevné korálky 
značeno na 1. krabici na kruhovém papírovém štítku tuší: oranžové / 
růžové / fialové / modré / zvuky / Ha 80

94. Léčivá hudba, 1981 
papírová krabička (na horní straně nápis černým propisotem: LÉČIVÁ 
HUDBA, na boku strojopisem: 5 ampulek hudby v prášku / 5 ampulek 
tekuté hudby), uvnitř 10 očíslovaných skleněných ampulek (objem � 
ml) s přebalem z notového papíru, 5 ks s rozdrcenými léky, 5 ks s teku-
tinou (z toho 1 ampule rozbitá), 77 x 147 x �� mm 
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Vladimír Havlík 81

95. Hudební schodek, 1981
červená sametová etue, notový papír, nápis propisotem: HUDEBNÍ 
SCHODEK, 50 x 140 x �0 mm 
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Vladimír Havlík 81

86 Francie v pasti Francie / France In the Trap of France, 1994

85 Toto není sušák na lahve / This Is Not a Bottle Dryer, nedat. / undated 
(1994)
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96. Svatební hudba, 1981 
průhledná plastová krabička, sametová výstelka, pruh notového papíru, 
bílá stužka, špendlík, suchá snítka asparátu, 4� x 186 x 18 mm 
značeno na spodní straně tuší: Svatební hudba Havlík 81

97. Vyznamenaná hudba, 1981 
průhledná plastová krabička, sametová výstelka, červenobílá stužka 
s špendlíkem (původně součást vyznamenání), pruh notového papíru 
4� x 186 x 18 mm 
značeno na spodní straně tuší: Vyznamenaná hudba Havlík 81

98. 14 cm, 1981
průhledná plastová krabička, sametová výstelka, pruh notového papíru 
s nápisem černým propisotem vlevo: 14 cm, 34 x 180 x 1�mm 
značeno na pruhu notového papíru vpravo tužkou: Ha 81 

99. sound can, nedat. (1981) 
skleněná láhev s víčkem (na její stěně papírový štítek s nápisem: sound 
can), uvnitř magnetofonový pásek, v. 87 mm 
neznačeno

100. angažovaná hudba, 1981 
červená plastová krabička, autorská partitura (notový papír, červený 
inkoust, nápis propisotem: angažovaná hudba), 45 x 55 x �5 mm 
značeno na partituře uvnitř tužkou: Vladimír Havlík 81 

101. večerní melancholická hudba, 1981 
kartónová krabička (polep z notového papíru, nápis propisotem: večer-
ní melancholická hudba), vosková svíčka, 18 x 140 x 15 mm 
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Vladimír Havlík 81

102. 195 malých koncertů, 1981 
krabička od zápalek s polepem z notového papíru (na horní stra-
ně nápis propisotem: 195 malých koncertů), uvnitř 195 zápalek, 
80 x 55 x 33 mm 
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Vladimír Havlík 81

103. Elektrická hudba, 1981 
papírová krabička (na přední straně nápis černým strojopisem: ELEK-
TRICKÁ HUDBA, na zadní straně nápis strojopisem: + pól i – pól / 
tohoto hudeb- / ního nástroje / zlehka přilo-/ žíme na jazyk a pak už 
jen / vychutnáváme sílu a ener-/gii elektric- / ké hudby…), uvnitř plochá 
baterie typ 314 PRIMA (v. 63 mm), 68 x 64 x �4 mm 
značeno na spodu krabičky tužkou: Vladimír Havlík 81

104. instant music, nedat. (1981) 
průhledná plastová krabička (nápis propisotem: instant music), zmač-
kaná partitura, 15 x 75 x 37 mm 
neznačeno

105. hudební objekt, 1981
kresba tuší na plechu, zavěšené nalezené předměty, 400 x 600 x 40 mm
značeno na přední straně dole: HA 81

106. Roll – Music, nedat. (1981) 
válcovitý průhledný plastový obal od bankovní lepicí pásky (na horní 
straně nápis černým propisotem: ROLL – MUSIC, na spodní straně: 
�83 cm), smotaný pruh notového papíru, prům. 35 mm 
neznačeno

107. Kvádr hudby, 1981
papírová krabička (nápis propisotem: KVÁDR / HUDBY/ / 4 x 3,7 x 5 
cm), uvnitř kvádr z notového papíru, 40 x 37 x 50 mm 
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Havlík 81

108. hudební H – kapky, 1981 
papírová krabička a lahvička od ušních kapek (nápis propisotem: 
hudební H – kapky), notový papír, 60 x 30 x 30 mm 
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Havlík 81

109. 6,7 cm zelenožluté hudby  / 3,1–4,7 žluté hudby, 1981
sametová krabička s průhlednou čelní stěnou (nápis propisotem 
na spodní straně: 6,7 cm zelenožluté hudby / 3,1–4,7 žluté hudby), 
autorská partitura, kovové svorky, žlutá a zelená akvarelová barva, 
77 x 9� x �3 mm
značeno na spodní straně krabičky tužkou: Vladimír Havlík 81

110. Kapesní hudba, nedat. (1981) 
papírová krabička (nápis propisotem na čelní straně: KAPESNÍ HUD-
BA), uvnitř složený arch notového papíru, 90 x 65 x �1 mm 
značeno na zadní straně krabičky černým propisotem: složil: / Vladimír 
Havlík

111. hudba osamělých večerů, nedat. (1981) 
papírová krabička (nápis na čelní a boční straně strojopisem: vladimír 
havlík – hudba osamělých večerů), uvnitř 40 účtenek z let 1979–1981 
interpretovaných jako autorské partitury, 175 x 88 x �0 mm 
značeno (viz popis krabičky)

87 Lucio Fontana (břitva Lucia Fontany) / Lucio Fontana (The Razor of 
Lucio Fontana), nedat. / undated (1981–198�)

88 Bič boží (detail) / God’s Whip (detail), nedat. / undated (1993)
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112. Bez názvu (Nitrožilní hudba), nedat. (1981–1983) 
skleněná stříkačka (objem 5 ml), uvnitř zmačkaná partitura, prům. 
v. 143 mm, 14 mm 
neznačeno

113. Koňská dávka hudby, nedat. (1981–1983) 
plastová stříkačka (objem 150 ml), uvnitř zmačkaná partitura, 
v. 317 mm, prům. 50 mm 
neznačeno

114. eine kleine nacht musik, nedat. (1981–1983) 
obal z miniaturní upomínkové knihy (plast, kov, nápis propisotem: eine 
kleine nacht music), notový papír, �8 x �5 x 5 mm 
neznačeno

115. Sea Music, nedat. (1981–1983) 
mořská lastura (uvnitř nápis propisotem: SEA MUSIC), 150 x 90 mm 
neznačeno

116. Pěstování hudby, nedat. (1981–1983) 
terakotový květináč, hlína, špejle, bílá nit, pruh notového papíru, 
v. 300 mm 
neznačeno

117. Psychedelic Music, nedat. (1981–1983) 
suchá makovice (na povrchu nápis černým propisotem: PSYCHEDE-
LIC MUSIC), v. 60 mm 
neznačeno

VI. Objekty vztahující se k fenoménu času

118. zlaté ručičky, nedat. (1983–1985) 
papírová krabička (nápis propisotem na přední straně: zlaté ručičky), 
silně znečištěné hodinky Poběda (z majetku autorova otce), lesklé 
zlaté hodinové ručičky, 83 x 60 x �8 mm 
neznačeno

119. Bez názvu (Prehistorický budík), nedat. (1983–1985) 
kruhová plastová krabička s průhlednou přední stěnou, uvnitř nalezená 
zkamenělina označená číslicemi 3, 6, 9, 1�, prům. 80 mm, h. 35 mm 
neznačeno

120. Watch!, nedat. (1983–1985) 
papírová krabička se sametovou výstelkou (rekonstrukce �006, nápis 
na přední straně propisotem: WATCH !), uvnitř plášť starých hodinek 
bez strojku, sojčí pírko, 113 x 50 x 15 mm 
neznačeno

121. Digital Watch, nedat. (1983–1985) 
černá papírová krabička s víčkem, uvnitř střep ze středověké nádoby 
(4� x 4� mm) s nápisem bílým propisotem: 11:1�, 53 x 80 x 41 mm 
neznačeno

122. Watch, nedat. (1983–1985) 
průhledná plastová krabička s víčkem, uvnitř zkamenělá mušle ( prům. 
55 mm, na jejím povrchu ciferník z čísel 1–1� černým propisotem), 
50 x 70 x 30 mm 
neznačeno

123. Watch, nedat. (1983–1985) 
černá kruhová plastová krabička od pásky do psacího stroje s průhled-
ným víkem, uvnitř mušle (prům. 55 mm), na jejím povrchu ciferník z čar 
a čísel 3, 6, 9, 1� černým propisotem), prům. 59 mm, v. �� mm 
neznačeno

124. eternity, nedat. (1985) 
bílá plastová krabička od šperku (na horní straně nápis černým propi-
sotem: eternity), uvnitř krystal (nápis propisotem: time), 37 x 37 x 37 mm 
neznačeno 

125. digital watch, nedat. (1985) 
červená plastová krabička od šperku (na horní straně nápis černým 
propisotem: digital watch, červený samet, uvnitř leštěný achát (nápis 
propisotem: /11:15), 45 x 58 x �5 mm 
neznačeno

126. SEIKO, nedat. (1985) 
modrá sametová krabička od hodinek, uvnitř zkamenělina (prům. 
45 mm) s leštěnou horní plochou a ciferníkem z bílých čísel propisotu, 
450 x 9� x 51 mm 
neznačeno

127. The End, nedat. (1985) 
černá plastová krabička od šperku (na horní straně nápis bílým 
propisotem: THE END), červený samet, uvnitř digitální hodinky 
(40 x 35 mm) s nápisem přes čelní stranu černým propisotem: THE 
END, 57 x 45 x �5 mm 
neznačeno

VII. Erotické objekty

128. Rose, nedat. (1980) 
plastová krabička s průhlednou přední částí (nápis zlatým propiso-
tem: ROSE / OSER / SERO / EROS), sušená růže, červená nit, 
��� x 6� x �� mm 
neznačeno

129. Kdysi, nedat. (1983) 
průhledná uzavřená plastová krabička (na horní straně nápis červeným 
propisotem: KDYSI), uvnitř dámské rukavičky z průhledného materiálu 
po autorově babičce, 113 x 143 x 51 mm 
neznačeno

89 Bez názvu (Léčivý kámen II) / Untitled (Healing Stone II), nedat. / 
undated �00�
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130. Jaksi, nedat. (1983) 
průhledná uzavřená plastová krabička (na horní straně nápis červeným 
propisotem: JAKSI), uvnitř shluk bílých dekorativních umělých květin, 
113 x 143 x 51 mm 
neznačeno

131. Elida, nedat. (1991–1992) 
dárková lepenková kazeta od mýdla, 1� krabiček od zápalek s fotogra-
fiemi nahých modelek, různobarevné zbytky mýdel, 130 x �50 x 43 mm 
neznačeno

132. Mydélko, nedat. (1991–1999) 
červená plastová krabička ve tvaru srdce, zbytek mýdla, prům. 50 mm 
neznačeno

133. Copánek, 1992 
modrá krabička od hodinek, uvnitř dámské vlasy spletené do copánku, 
53 x 195 x �6 mm 
neznačeno

134. Bez názvu (Sursum Corda), nedat. (1992) 
plastová krabice ve tvaru srdce s průhlednou přední částí, dámské 
kalhotky, růženec, prům. 185 mm 
neznačeno

135. Srdce, nedat. (1993) 
skrumáž měděných drátů ve tvaru srdce, umělé perly, prům. 170 mm 
neznačeno

VIII. Prostorové kresby

136. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička diagonálně prošitá černou nití, 85 x 164 x 60 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

137. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička prošitá vodorovně a svisle černou nití, plastová folie, 
8� x 16� x 91 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

138. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička prošitá vodorovně a svisle černou nití, plastová folie, 
160 x �00 x 41 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

139. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička protažená barvenou nití, plastová folie, 10� x 155 x 41 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

140. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička prošitá vodorovně a svisle černou nití, diagonálně 
(do tvaru trojúhelníku) červenou nití, 140 x 300 x 35 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

141. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička prošitá diagonálně černou nití, 13� x �0� x �5 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

142. Prostorová kresba, 1983 
papírová krabička prošitá vodorovně červenou a modrou nití, diagonál-
ně fialovou nití, 98 x �14 x �0 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

143. Variabilní kresba, 1983 
papírová krabice s víkem (nápis propisotem vpravo dole: variabilní 
kresba) vodorovně prošitá bílou nití, 1 červená a � černé volné nitě, 
�43 x 475 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

144. Variabilní kresba, 1983 
papírová krabice svisle prošitá bílou nití, 1 červená volná niť, 
�05 x �47 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83
Soukromá sbírka, Olomouc

145. Variabilní kresba, 1983 
papírová krabice vodorovně prošitá světlou nití, vylepená našepsova-
ným plátnem, 1 světle modrá a 1 tmavě modrá volná nit, �05 x �47 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 83

146. Modrá kresba, nedat. (1983) 
modrá papírová krabička s víčkem a molitanovou výstelkou (na přední 
straně vlevo dole nápis černým propisotem: MODRÁ KRESBA), uvnitř 
skroucený svazek 4 modrých nití, �0� x 83 x �� mm 
neznačeno

147. Prostorová kresba  / propojení, 1984
nabílená papírová krabička s víčkem, obě části krabičky prošité a spo-
jené černou nití, 84 x 84 x 40 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 84

148. Prostorová kresba, 1984 
bílá papírová krabička vodorovně prošitá žlutou a zelenou nití (dva 
odstíny), 137 x 55 x 38 mm 
značeno na spodní straně uprostřed dole tužkou: Ha 84

Poznámky:
Názvy uvedené v závorkách jsou autorské, ale vznikly dodatečně pro 
přesnější orientaci v soupise. Pokud není uvedeno jinak jsou díla 
v majetku autora.

Soupis zpracovala ve spolupráci s autorem Štěpánka Bieleszová

90 Moderní umění v kleštích / Modern Art in a Vice-Like Grip, nedat. / 
undated (1993)
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91–96 Úhel pohledu / Visual Angle, 1983
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97 Jedničky až čtyřky / Ones to Fours, 1983
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98 Milice NIKE / NIKE Militia, 1983



105

99 Ženy a interpunkce / Women and Punctuation, 1983



106

100 Krása v uvozovkách / Beauty in Quotation Marks, 1985



107

101, 102 Česká krajina / Czech Landscape, 1980



108

103 rodinné posezení u televizoru / family seated in front of the TV, 1979



109

104 haikú nadbytečného obrazu / haiku on a superfluous painting, 1979



110

105 Sídliště / Settlement, 198�



111

106 Černý čtverec na bílém pozadí / Black Rectangle on 
a White Background, 1979

108 Návrh podzimní krajiny / Draft of an Autumn Landscape, 1979

107 Bílý čtverec na bílém pozadí / White Rectangle on a White 
Background, 1979

109 Návrh letní krajiny / Draft of a Summer Landscape, 1979
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110–113 Tvar věcí / The Shape of Things, 1979–1983
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114 Tvar věcí / The Shape of Things, 1983



114

115–118 Fónická báseň 1–4 / Phonic Poem 1–4, 1981



115

119 Bez názvu / Untitled, nedat. / undated (1981)



116

120 Prostorová kresba / Spatial Drawing, 1981



117

121 Trojbarevná variabilní kresba / Three-Coloured Variable Drawing, 1983



118

123 Dva dny ze života slunce / Two Days in the Life of the Sun, 1984; Zas jeden rok / One More Year, nedat. / undated (1984)

122 PF 84 / Happy New Year 84, 1983



119

124 Modrá cesta hvězdnou oblohou / A Blue Path Through the Starry Heavens, nedat. / undated (1984)



1�0

125–127 Kniha o podlaze mého pokoje / A Book About the Floor of My Room, 1985



1�1
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128 Variabilní kresba / Variable Drawing, 1983



1�3

130 Prostorová kresba / propojení / Spatial Drawing / Combination, 1984

129 Prostorová kresba / Spatial Drawing, 1984



1�4

132 Roll-Music / Roll-Music, nedat. / undated (1981)

131 Léčivá hudba / Healing Music, 1981



1�5

133 Pěstování hudby / Cultivated Music, nedat. / undated (1981–1983)



1�6

134 Elektrická hudba / Electric Music, 1981

135 195 malých koncertů / 195 Small Concerts, 1981



1�7

136 Kniha pravdy / The Book of Truth 1979



1�8

137 color poems selection / color poems selection, 1981



1�9

139 Instant painting / Instant painting, nedat. / undated (1984–1985); Painter’s Trip / Painter’s Trip, nedat. / undated (1984–1985)

138 Harmony in Blue / Harmony in Blue, nedat. / undated (1980–�006)



130

140 Primeros gum / Primeros gum, 1984

141 10 jarních básní / 10 Spring Poems, nedat. / undated (1980)



131

142 Kniha o nebi / Book about Heaven, nedat. / undated (1981–198�)
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143 Socha svobody / Statue of Liberty, nedat. / undated (1993)



133

144 Vyvažování víry / Balancing of Faith, 1993



134



135

kresby
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„List javoru se zachvěl
Tiše nade mnou přeletěl
Challenger nebo anděl“
(Vladimír Havlík, Zastavený čas II, Třebíč, Brno 1999, s. 1�)

V roce 1991 vystavil Vladimír Havlík v brněnské Galerii mla-
dých soubor kreseb, v nichž jemnou tužkovou šrafurou vpi-
soval do převzatých půdorysů kostelů svoje světelné vjemy. 
Tehdy si myslel, že zaznamenává světlo padající průhledy 
oken na dno chrámu. Také v tom duchu byly psány texty 
o jeho kresbách. Ale už tehdy vlastně zaznamenával letové 
dráhy. Byly to koridory mezi vesmírem a zemí, mezi tělem 
a duší, byl to hloubavý pohyb na rozhraní vzpomínek a reálné-
ho smyslového prožitku. Předlohou mu byly skutečné půdo-
rysy konkrétních staveb, které zvětšoval z architektonických 
publikací. Řád architektury byl výchozím podnětem, chvějivé 
zachycení světelné atmosféry hlavním cílem, ale tématem 
i smyslem těchto děl bylo kresebné propojení odkazu na 
náboženské zázemí s tělovostí i duchovností osobního zážit-
ku z návštěvy kostela. Důležitou roli hrál i meditativní proces 
zdlouhavého kreslení, tichá a soustředěná práce, při níž na 
vymezeném tvaru půdorysu vystupovaly před očima umělce 
různé vize i možnosti zpracovnání. Podstatnou součástí tvor-
by byl tedy také dialog s vnitřními pocity, s pamětí, v níž jsou 
uloženy zlomky zážitků, ale také vlastní proces kresby jako 
prožitková akce.

Svůj zájem o kresbu výrazněji naplňuje Vladimír Havlík 
po roce 1987, kdy vytváří sérii určitých krystalických struktur, 
v nichž hledá cestu k vyjádření jistého obratu směrem k vlast-
nímu vnitřnímu světu. Nejde jen o období dílčího odklonu od 
otevřenosti a kolektivnosti akcí, jako spíše o potřebu dopl-
ňujícího protipólu k procesualitě happeningů a prefomancí. 
Kresbami se Havlík uzavírá sám do svého přemýšlení, ale 
současně vstupuje do dialogu s vnějšími zákonitostmi, kte-
ré ho výrazněji začínají zajímat. Zkoumá strukturu pevného 
tvaru, přemýšlí nad světlem, zajímají ho vrstvy prostoru, ale 
také možnost zachytit čas meditace, jisté setrvávání a pře-
mýšlení v čase. Vteřinu za vteřinou zapisuje tužkou či uhlem 
do papíru ubíhající čas. Volba tematiky krystalů byla možná 
intuitivní, ale velmi dobře nabídla umělci celou šíři vyústění. 
Světlo a stín, pevnost a křehkost, trvání a pomíjivost, objek-
tivita tvaru a subjektivita kresebného projevu – to vše jsou 
hodnoty, které byly pro tyto rané kresby důležité. Současně 
byly základem pro další tvůrčí etapu.

V roce 1989 nachází umělec pro svoje meditování o pro-
storu a světle výrazné téma – na papír přenáší půdorysy 
chrámových staveb a jemnou tužkovou kresbou je interpretu-
je. V ústraní ateliéru tiše formuje struktury, které jsou někdy 
jistou metaforou světelné situace v konkrétním kostele, jindy 
jsou zcela zjevně hledáním určitého výrazu. Některá struktura 

je statickým světelným vyzařováním, jiná přináší jemný pohyb, 
další je už spíše osobní meditací než reakcí na architekturu. 
Do roku 1995 tak umělec prochází vývojem od ukázněné 
práce s převzatým půdorysem až k jistému uvolnění, kdy 
ho spíše zajímají kresebné kvality a skrytá i zjevná podob-
nost tvarů architektury s tvary zoomorfními či antropomorf-
ními. Důležitá je i logika posloupnosti námětů. Na začátku 
je nehybný tvar románské rotundy a souměrnost románsko 
gotických chrámů. Vrcholně gotické stavby jsou pro umělce 
příležitostí k výraznější práci se světlem i k určitému názna-
ku pohybu. V roce 1993 však přikračuje k využití půdorysů 
barokních. Pohyb najednou téměř převažuje a k metafoře 
přírodních či figurálních prvků přibývá novodobý vesmír – 
zjevná podobnost s tvary kosmických lodí. K opakovaným 
přemýšlivým pocitům  z gotických katedrál, které v 80. letech 
navštěvoval s přáteli – a nutno říci, že soustředěné výpravy 
například do německých gotických kostelů byly výrazným 
zážitkem – se přidává zcela nový a výrazný vjem z návštěvy 
muzea kosmických lodí Air and Space při „průletu časem“ 
do Spojených Států v roce 199�. Prokreslené ovály barok-
ních půdorysů začínají létat, struktura kaplí či bočních lodí 
připomíná součásti kosmických korábů. 

Okouzlení smyslovým podtextem barokních tvarů Hav-
lík současně posouvá k dvojznačné podobnosti s tělovými 
detaily a vedle kreseb na téměř metrovém formátu akvare-
lového papíru vytváří i komornější sérii, v níž se zaměřuje 
na zjevně erotizující prvky. Podobně jako dříve při někte-
rých akcích dokázal spojit až existenciální vyznění s prvky 
zlehčujícími, ba humornými, v kresbách z let 1993–1995 
se rovněž pohybuje na rozhraní hluboké filozofické úva-
hy a živé hravosti. Kresby z cyklu Bezpečně svatí nebo 
soubor Leda s labutí jsou i při menších formátech právě 
touto polaritou velmi silné. Rozměrnější kresby pak dostá-
vají souborný název Challenger nebo anděl, když jsou 
prezentovány jako dílčí součást projektu Zastavený čas II 
v kryptě románsko gotické baziliky svatého Prokopa v Tře-
bíči v roce 1994 a na stejnojmenné samostatné výstavě 
v Kiehle Gallery v americkém St. Cloud o dva roky poz-
ději. Kresebná práce s půdorysy pak další výrazný vrchol 
přináší v podobě rozsáhlé instalace v Galerii Sýpka v roce 
1994, kdy kolem centrálně umístěného statického půdory-
su rotundy, vytvořeného na prkenné podlaze z nasypaného 
zrní a mouky – vždyť jsme v Galerii Sýpka (!), po stěnách 
levitují barokní půdorysy nakreslené na omítce jen jemným 
přírodním uhlem. Smyslně okrová barva zrní a především 
samotný kruhový půdorys rotundy pak mohou být jedněmi 
z výrazných podnětů, pro které umělec od černobílé kresby 
pokročil o rok později k malbě.

Radek Horáček

challenger nebo anděl
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Havlíkovy kresby můžeme v nejlepším slova smyslu chápat 
jako postmoderní citace technických výkresů projektantů 
gotických a barokních staveb.

Dovednosti tehdejších stavitelů zahrnovaly – kromě samo-
zřejmosti kreslířského řemesla – praktickou znalost lehce 
aplikovatelných i důmyslně sofistikovaných estetických pro-
porcí. Pro snadnou zapamatovatelnost základních staveb-
ních pravidel proto vznikaly a předávaly se různé rýmovačky 
a průpovídky jako např.:

„Ein Punkt der in den Circkel geht,
Der im Quadrat und drey angel steht,
Trefft ihr den Punkt, so habt ihr gar
Und komt aus Noth, Angst und Gefahr“,

psané starou němčinou a pocházející z okruhů pozdních 
hutí. Na katedrále sv. Víta, Staroměstské mostecké věži 
a kapli sv. Kříže na Karlštejně lze průkazně dokumentovat, 
že toto vše bylo neodmyslitelnou součástí výbavy členů 
Parléřovy huti. U sakrálních gotických staveb navíc přebí-
rala forma roli obsahu (co je v obsahu, je i ve formě), a to 
v duchu křesťanské mystiky. Dnes není snadné dohledat 
všechny skryté významy, bez nichž je pochopení sakrálních 
staveb jako celku jen nanicovaté a povrchní. Jak však kon-
statuje v širší souvislosti klasik postmoderny Wolfgang Wel-
sch, „… co bylo elementární a esoterické, je nyní exoterické 
a populární“, což naše Jolana Poláková dále rozvíjí úvahou, 
že „…postmoderní esoterika ztělesňuje pravý opak původ-
ního významu svého označení. Esoterické, vnitřní, přístup-
né jen zasvěcencům, se od 70. let XX. století stalo široce 
dostupným konzumním zbožím…“.

Havlík naštěstí seriózně sází na efekt estetického půso-
bení jím kresebně interpretovaných objektů samých, byť 
s omezením se na půdorysné projekce. Jistá strohost je 
spíše předností, neboť relativně nízký informační obsah 
v kombinaci s odleskem věčnosti působí podobně jako když 
„…vidíme jasně a přesně oblouk horizontu, ačkoli se na moři 
valí vlny“ (Michael Barnsley). Estetika jeho kostelních půdo-
rysů je tedy založena na psychologicky příznivém působení 
artefaktů s malou entropií. Z hlediska neurofyziologické-
ho dělí geometrický průměr frekvencí mozkového β-rytmu 
odpovídající frekvenční interval v poměru zlatého řezu (Oleg 
Kopanev), čímž se nabízí vysvětlení chápat maximální estetic-
ký zážitek jako rezonanci mozkového β-rytmu při podnětech 
determinovaných ideálními proporcemi. Princip kódování 
informací v mozku se zdá být určen zlatým poměrem obecně, 
poněvadž amplitudu frekvencí mozkových vln můžeme vyjá-
dřit jako superpozici harmonických kmitů krát dvojnásobek 
zlatého čísla jakožto rezonanční hodnoty (Harald a Volkmar 
Weissovi).

Ať tak či onak, Havlíkův cyklus tužkových kreseb osobitě 
interpretuje (na rozhraní moderny a postmoderny) něco, co 
bylo v česky vydané literatuře nastartováno počátkem 90. let 
Christianem Norbergem-Schulzem, Danielou Hodrovou, aj., 
a co v současnosti dospělo ke dvěma dokončeným dílům 
ze zamýšlené trilogie Václava Cílka. Havlíkem napsaná kapi-
tola z výtvarné topologie genia loci si právem zaslouží naši 
pozornost. 

Jan Andres

Havlíkovy kostelní půdorysy

146 Břit (Dvůr Králové, farní kostel) / Blade (Dvůr Králové, parish church), 
1990



138

147 Klášter (Vyšší Brod) / Monastery (Vyšší Brod), 1989



139

148 Chrám (Bautzen, dóm) / Cathedral (Bautzen), 1990



140

149 Ad triangulum (Řím, S. Pietro in Vincoli) / Ad triangulum (Rom, S. Pietro in Vincoli), 1990



141

150 Hvězda a kříž (Klatovy, děkanský kostel) / Star and Cross (Klatovy, deacon’s church), 1990
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151 Archa (Praha, bývalý kostel sv. Anny) / Arch (Prague, former church of St Anne), 1991



143

152 Maják (Orvieto, dóm) / Lighthouse (Orvieto, cathedral),1990



144

153 Triko (Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého) / T-Shirt (Nepomuk, Church of St John of Nepomuk), 1994



145

154 Satelit (Holubice, kostel Narození P. Marie) / Satellite (Holubice, Church of the Nativity of the Virgin Mary), 1994



146

155 Veverka (Rajhrad, proboštský kostel sv. Petra a Pavla) / Squirrel (Rajhrad, Priory Church of St Peter and St Paul), 1994



147

156 Hlava (Nové Dvory, kostel. sv. Anny) / Head (Nové Dvory, Church of St Anne), 1994



148

157 UFO (Kopidlno, kostel sv. Jakuba) / UFO (Kopidlno, Church of St Jacob), 1994



149

158 Stealth (Panenské Břežany, kaple sv. Anny) / Stealth (Panenské Břežany, Church of St Anne), 1994



150

159 Discovery (Chlumec nad Cidlinou, zámek) / Discovery (Chlumec nad Cidlinou, chateau), 1994



151

160 Apollo (Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra) / Apollo (Olomouc, Chapel of St John Sarkander), 1994
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161 Mateřská loď (Hrádek, zámek) / Mother Ship (Hrádek, chateau), 1994



153

162 Orbitální stanice (Vyšší Brod) / Orbital Station (Vyšší Brod), 1994



154

163 Raketoplán / Space Shuttle, 1994



155

164–167 Svatí kosmonauti / Holy Cosmonauts, 1995



156

168–171 Bezpečně svatí / Safely Saints, 1995



157

172 Leda s labutí / Leda and the Swan, 1994



158



159

malba
malby
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Kreslířská manipulace s půdorysy katedrál našla své logické 
pokračování v manipulaci počítačové. Záznamy vzpomínek na 
světelnou situaci v daném kostele, přepis vjemu žebroví v klen-
bě i náznaky vizuálních přesahů, k nimž interpretovaný půdorys 
může směřovat – to vše včetně vrstvení, přeskupování i jiných 
proměn základního motivu zvládne svými operativními mož-
nostmi počítač. Umělec s ním skládá budoucí obrazy možná 
podobně meditativně, jako když asketickými, pracnými a poma-
lými šrafurami přemýšlel o povaze architektonických principů. 
Nezapomeňme na jednu zásadní okolnost – první čtyři roky 
pracuje Vladimír Havlík pouze s černobílou obrazovkou i tis-
kem. Předlohy, které na formátu běžného psacího papíru vytvá-
řely v šedých bílých a černých tónech tvarovou skladbu, snad 
ani nemůžeme označovat jako počítačovou grafiku. Barevné 
řešení přináší až malba.

Racionalita počítačových operací je provázena emocio-
nalitou zcela osobního rozhodování o barvě. Zdánlivě příliš 
razantní krok od černobílé kresebné meditace směrem k výraz-
né barevnosti má podle umělce samotného nejpodstatnější 
důvod v explozi barvy a techniky, jíž byl v roce 199� vystaven při 
svém pobytu v New Yorku. Kosmická supertechnika v muzeu 
kosmických lodí Air and Space byla strhujícím zážitkem, který 
v jedné rovině neuvěřitelně odůvodňuje „létání“ kresebných 
barokních půdorysů, ale v rovině jiné přináší akutní potřebu 
přistoupit k rezolutnímu posunu. S nadšením se umělec opa-
kovaně vztahuje k teorii, která říká, že vesmírný koráb je podob-
ně vrcholným vyústěním soudobého lidského tvoření, jakým 
kdysi byla katedrála. Podobně jako u exaktních středověkých 
a raně novověkých technologických nákresů i zde, v technic-
kém muzeu kosmického věku, nachází doklady, že určující 
proporcí pro architekturu chrámu i kosmické lodi je proporce 
lidského těla. A stěžejním způsobem vnímání je vedle přimě-
řené míry racionality vnímání smyslové, dotykový kontakt, vizu-
alita ocelového lesku, mat karbonových povrchů, uhrančivost 
speciálních nátěrů. V roce 1993 kreslí Havlík podle půdorysu 
duchcovské kaple svaté Anny a dynamický barokní základ se 
mu proměňuje v organický smyslový tvar. Je tu symbol příro-
dy, je tu ale i podoba důmyslného kosmického tělesa. Posuny 
v kresbě vedou v roce 1994 k zájmu o barvu. Tvarový základ 
vytvořený černobíle počítačem dotváří Vladimír Havlík klasic-
kou technikou lazurované olejomalby. Od prvního okamžiku si 
uvědomuje, že nelze zůstat jen u neosobního monochromního 
kladení barev, které by mohlo být zaměnitelné třeba s průmys-
lovou technologií nastříkaných nátěrů. Ze stejného důvodu se 
v této etapě tvorby brání použití malby akrylové. Vrstvy prožitků, 
pocitů, ale především vědomí vícevrstevnaté symboliky může 
fungovat jedině při postupném promalování, které kladením 
jednotlivých lazurních vrstev nejen vizuálním vyzněním, ale 

i principem vzniku evokuje historický kontext malby samotné. 
Dramatický dialog s touto vazbou ke klasickému odkazu mal-
by pak vytváří princip, který je naopak převzat z elektronického 
světa počítačů – jde o skladbu více obrazů do větších celků. 
Z počítačové podoby „oken“ na obrazovce a „ikon“ se znaky 
jednotlivých operačních povelů přebírá umělec způsob výstav-
by a někdy vytváří větší celky z více obrazů, jindy ovšem princip 
vrstvení a „otvírání“ jednotlivých oken transponuje do jediného 
obrazu. Znovu jsme ovšem u vazby k předchozím kresebným 
cyklům, neboť v nich rovněž tužkovou šrafurou Havlík „otevírá“ 
různé vrstvy souvislostí, tvarů a světelných vztahů.

Paralelou tužkové kresby, v níž o světelném působení rozho-
duje vedle rukopisu a exprese práce také tvrdost použité tužky, 
je v malbě práce s barevností. Havlík záměrně volí výrazné tóny 
a lazurováním buduje harmonickou skladbu často záměrně 
značně zářivých, ba vemlouvavých barev. Architektonické před-
lohy samy nabízejí dialogem konkávních a konvexních zakřivení 
a typicky barokní kombinací centrálních a podélných půdory-
sů tvar vejčitého zárodku. Objevují se erotizující příbuznosti 
s tělesnými detaily a ve spojení s barvou vysílají až podbízivě 
smyslné signály. Ovšem třeba právě skladba Kolem rotundy z r. 
1995–96 jednoznačně ukazuje, že „reklamní“ ostrá barevnost 
je tu vždy v takové barevné souhře, že i obraz o několika červe-
ných tónech najednou dostává určitou melancholii, posmutně-
lou tajemnou atmosféru. Zejména série velkých formátů z let 
1996–1998 pak přináší důraz na lomené tóny, které nesou 
zvláštní naléhavost i netečné zamyšlení. To souvisí i s tvaro-
vým řešením, v němž umělec volí oválné tvary a jejich prolínání 
a dosahuje tak zvláštních harmonií. Vrstvení zaoblených prvků 
připomíná základní živočišné tvary, vznikají obrazy EGG či Vče-
lí srdce (1996) nebo WASP (1998). Na meditativním vyznění 
se podílí kosmicky působící motiv, v němž tvary architektury 
přerostly do podoby včelí hlavy. Archetyp rotundy se střetává 
s archetypem včely. Je to návrat k počátkům, mimo jiné i k prv-
ním oválům, vytvářeným na konci 70. let při land artových krea-
cích v rozkvetlé louce.

Po dílčí odmlce maluje Vladimír Havlík po roce �000 další 
obrazy, v nichž už jsou hlavním tématem jen barvy a samotná 
malba. Cyklus Empty Windows se názvem hlásí k souvislosti 
s někdejší výstavou z roku 1996, ale především napovídá, že 
významovým podnětem k malbě je vlastní svět počítače, jeho 
programů, operativní práce s informacemi, ale zejména vizuali-
ta samotné obrazovky. Umělec maluje stylizované Ikony s pove-
ly, ovládací panely, dolní i horní lištu se symboly různých funk-
cí. Organické tvary barokní architektury nahradil racionálním 
a pravoúhlým řádem obrazovky počítače. Promalované plochy 
prázdných oken jsou pak otevřeným prostorem pro dosazová-
ní dalších tvarů a významů. Záleží na umělci, záleží však i na 

elektronický čas katedrál a malba 
(od Windows 96 k HolY plaNes)
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divákovi, ale také na prostředí. V galerijním prostoru dosáh-
la svého logického vyznění sestava obrazů s názvem Okna 
z historie moderního umění z roku �005 jako hravá úvaha 
o zákonitostech počítačové struktury a současně o dějinách 
umění. Volné interpretace děl známých umělců se s lehkou 
nadsázkou vznášely před „prázdnými okny“ skládaného obra-
zu – obrazovky jako ikony, které jsme právě vyvolali kliknutím 
klávesy. Stačí pohyb a obrazy zmizí. Lazurová olejomalba, jejíž 
výsledný barevný tón roste pomalu a dlouhodobě postupným 
nanášením jednotlivých barevných vrstev, je však v přímém 
protikladu k počítačovému bleskurychlému vyvolávání nových 
obrazů. I zde Havlík zůstává tvůrcem, který se s chutí pohybuje 
na rozhraní různých světů, který propojuje různé vrstvy zkuše-
ností, zážitků, významů i technologií.

Na sympoziu Kresba: Linie v rakouském Peuerbachu v roce 
1999 vytváří Vladimír Havlík rozměrné nástěnné „malby“ pomo-
cí barevných lepicích pásek přímo na stěně. Inspirován místem 
znovu pracuje se stylizovanými barokními půdorysy, ale ohrani-
čení tvaru pomocí samolepicí pásky je pro něj technologickou 
inspirací pro další fázi malby. V roce �005 na tuto zkušenost 
navazuje na malířském sympoziu ve Šternberku a stejně jako 
v ateliéru na plátnech vytváří i zde přímo na stěně geometrické 
obrazy, na nichž vykrývá dílčí části samolepicí páskou. Někdej-
ší organický tvar převzatý z oválu rotundy či barokního chrámu 
dnes dostal symbolickou podobu barevného vlnění v propléta-
né těkající struktuře. A do prostoru před tuto hmotu vystupují 
pravoúhlé prvky různých barev. Nacházíme zde nové uvažování 
o prostoru – už nejde o iluzi světla a objemů jako v kresbách 
před deseti či patnácti lety, ale o čistou barevnou skladbu, v níž 
se nad organicky působící strukturou vznášejí geometrické 
„úlomky“ barev. Olejomalba je nahrazena akrylem. Znovu cítí-
me pohyb, který známe spíše než ze světelných efektů barok-
ních kupolí a bočních lodí z oken na obrazovce počítače. Je to 
malířský pohyb novodobých „svatých polí“. Havlík se tak pohy-
buje v elektronickém čase malby a zcela přirozeně propojuje 
klasické malířství s klipovitou těkavou vizualitou elektronické 
kultury.

Radek Horáček

„Má noc se nyní mění 
a je jak pohádka o vílách,
vzpomínka plná červánků.
Představte si jasnou, jasnou noc…“
Knut Hamsun, Mystéria

Transformace a transgrese jsou v díle Vladimíra Havlíka 
základními principy. Ve své tvorbě vychází autor z architek-
tonických půdorysů nebo elementárních nákresů a převádí 
tato technická schémata ve zcela jinou atmosféru. Strohé 
planimetrické kontury se náhle mění v jasné barevné plochy 
s hravým a uvolněným ohraničením, věcné architektonické 
plány dostávají popovou podobu. 

Stereotypní náčrty se obsahově proměňují v eroticky 
nabité neurčité náznaky, které – skoro jako by nedůvěřovaly 
svým podprahovým odkazům – klamou v tom, co se na první 
pohled zdá snadno rozpoznatelné. 

Svoji barevnou paletu si Havlík vypůjčil především z jiho-
německo-rakousko-českého baroka a rokoka, a nikoliv v první 
řadě z ostré Flower-Power estetiky šedesátých let, i když se 
zdá, že se o ni v prvním plánu svými jednoduchými plošnými 
barevnými výplněmi tvarů opírá. Pastelově zbarvená štukatu-
ra v něžné zeleni, vybledlé modři a cukrkandlově růžové před 
zlato-bílým listovím a úponky v bledavě zbarveném kostelním 
interiéru patří k bezprostřednímu optickému vybavení jihoně-
meckého katolicismu. Zároveň s tím se vemlouvá dojem leh-
kosti a průhlednosti zdiva, zdánlivá beztíže mnohobarevně 
ztvárněných kleneb, holý iluzionismus v prosvětlené iluzivní 
malbě a jako cíl všeho snažení: povýšení lidské existence 
v božskou.

Všechny tato mechanismy směřují k proměně a převede-
ní existujícího nákresu v jinou podobu bytí. Havlík zdůrazňu-
je svůj původ v tomto katolicko-barokním dědictví, které ho 
tížilo, jež se ale také naučil akceptovat jako tradici. Kromě 
toho je jeho cesta také cestou proměny, cestou, která se 
snaží zvrátit temné stránky českého mysticismu ve světlejší, 
radostný, hédonistický svět, jenž se mu, podobně jako Ham-
sunovu „cizinci“, může otevřít, snad jako ona jasná noc, která 
se mění setkáním s milovanou ženou.

Margit Zukriegel, 1999
(Převzato z katalogu Zechnung: Linie, Künstlersymposium 
Peurbach, Landesgalerie Oberösterreich, Linz 1999, s. 58)

174 Antika / Antiquity, 1996

Vladimír Havlík
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175 Pohled do výstavy Windows 96, Galerie Jaroslava Krále, DUMB, Brno / View of the exhibition Windows 96, Galerie Jaroslava Krále, 
The Brno House of Arts, 1996
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177 Spojité rotundy / Joined Rotundas, 1997

176 Bez názvu / Untitled, 1996



165

178 MOON / MOON, 1996



166

179 Satelit / Satellite, 1996–1998



167

180 Egg’s Story / Egg’s Story, 1996

181 Český rybník / Czech Fishpond, 1996



168

182 Uvnitř rotundy / Inside the Rotunda, 1998



169

183 Včelí srdce / Bee Heart, 1996



170

184 PUZZ / PUZZ, 1996
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185 EGG / EGG, 1996
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186 FISHTAIL / FISHTAIL, 1998
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187 Vlny / Waves, 1996



174

188 Interiér / Interior, 1997
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189 Kolem rotundy (sestava obrazů) / Around the Rotunda (set of paintings), 1995



176

190 HAPPY UFO IV / HAPPY UFO IV, 1998
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191 HAPPY UFO III / HAPPY UFO III, 1998
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192 HAPPY UFO II / HAPPY UFO II, 1998
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193 Reaktor / Reactor, 1998



180

194 Malé UFO I / Small UFO I, 1997

195 Malé UFO IV / Small UFO IV, 1997

196 Malé UFO II / Small UFO II, 1997 197 Ponorka / Submarine, 1997
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198 Létající talíř / Flying Saucer, 1998 199 Zmrzlinka / Ice Cream, 1998

201 Červená rotunda / Red Rotunda, 1995

200 Medvídek / Teddy Bear, 1995
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202 Zlatá Praha nebo NYC / Golden Prague or NYC, 1998



183

204 Rotunda v Galerii Sýpka / Rotunda in Sýpka Gallery, 1997

203 Obraz Nové síně / Painting of the New Hall, 1998



184

205, 206 Empty Windows I, II / Empty Windows I, II, �003–�004



185

207, 208 Empty Windows III, IV / Empty Windows III, IV, �003–�004



186

210 Gesto / Gesture, �005

209 Na tapetě / On Wallpaper, �005
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211 Krystal / Crystal, �005



188

212 Šedá krajina / Grey Landscape, �005



189

213 Marina / Marina, �005



190

215 Highway II / Highway II, �005

214 Parkoviště / Parking Lot, �005
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216 DUMB / The Brno House of Arts, �005
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217 Akt za žaluziemi / Nude Behind Blinds, �005
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218 Zelenej / Green, �005



194

219 Okno I / Window I, �006



195

220 Vodní plány I / Water Plans I, �005

221 Vodní plány II / Water Plans II, �005



196

222 NYC / NYC, �005



197

223 Bloody Highway / Bloody Highway, �005



198

224 Pohled do instalace výstavy Soft spirit (1977–�006) v Domě umění města Brna / View of the installation of the exhibition Soft Spirit (1977–�006) 
in the Brno House of Arts, �006



199



�00

226 Linecký sloup / Linz Column, �00� 227 Kostel v Peuerbachu / Church in Peuerbach, �00�

225 Pohled do instalace výstavy Soft spirit (1977–�006) v Domě umění města Brna / View of the installation of the exhibition Soft Spirit (1977–�006) 
in the Brno House of Arts, �006 
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228 HOLY PLANe – pohled do instalace výstavy v St. Cloud / HOLY PLANe – view of the installation of the exhibition in St. Cloud, �003

228 HOLY PLANe – pohled do instalace výstavy v St. Cloud / HOLY PLANe – view of the installation of the exhibition in St. Cloud, �003
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230 Kolem rotundy – instalace v Galerii Sýpka / Around the Rotunda – installation in Galerie Sýpka, 1993

231 Kolem rotundy (detail) / Around the Rotunda (detail), 1993
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232 Zrcadlení – instalace v Augustiniánském klášteře ve Šternberku / Reflections – installation in the Augustinian monastery in Šternberk, �005
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234 Retrovirus – pohled do instalace výstavy v Domě umění v Opavě / Retrovirus – view of the installation of the exhibition in the Opava 
Museum of Art, �000

233 Retrovirus – pohled do instalace výstavy v Domě umění v Opavě / Retrovirus – view of the installation of the exhibition in the Opava 
Museum of Art, �000
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236 Svět – pohled do instalace výstavy v Galerii Behémot / The World – view of the installation of the exhibition in Galerie Behémot, 1993

235 Svět – pohled do instalace výstavy v Galerii Behémot / The World – view of the installation of the exhibition in Galerie Behémot, 1993
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LYRIKA

Proč je ježek smutný?
Protože píchá
Proč je slimák smutný?
Protože nepíchá

Ruska je úzká
Francouzska je ouzká

Žena trávila noc s Computerem
Usnul jsem
Měsíc stál za oknem

Labuť měla
podobu Anděla
Leda to věděla
proto ji chtěla

Ženo, dnes večer
bude zataženo
nebo roztaženo?

dvě sochy jsou sousoší
dvě nohy jsou sounoží
dvě lože jsou dvouloží

Všechno je dovoleno
Poslechni si jak to dělám já
Zavolej a jen poslouchej

pták letěl
pták stál
pták visel
pták ležel
pták spal

Nahá a oholená
Horká, mokrá, připravená
Dát to nejlepší

krásný čapí muž
krásná čapá žena
krásné čapé dítě

Řekou, horou, nebem
Nebudem dokud jebem

OCHUTNÁŠ SE

ochutnáš se chutí svou
ucítíš se čichem svým
uslyšíš se uchem svým
nahmatáš se hmatem svým
uvidíš se okem svým
zůstaneš svým tajemstvím 

ZE VŠECH STRAN

Tisknu se k tobě ze všech stran
Bez sebe žije se mi snáze
Pokládám prsty do tvých ran
Svět kolem spěje k skáze

Z tvých očí do mých padá smích
Tvůj klín mi jazyk laská
Byť v planetárních nesnázích
Ještě je tady láska

239 Anděl / Angel, 1993
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SEDM POSTPERFORMANCÍ
(reinterpretace českých akcí 
minulého tisíciletí)

Orlický piece / Štemberovi

Nechal jsem se zaletovat 
do sudu s kyselinou,
který byl následně vhozen
do Orlické přehrady
(bez fotodokumentace)

Zavěšení / Mlčochovi

Strčil jsem hlavu do konopné smyčky
zacpal jsem si uši a zavřel jsem oči...
Přítel podkopl židli, na které jsem stál
(zdokumentováno policejním fotografem)

Hard core / Knížákovi

Stáhl jsem si ponožku
natáhl ji přes předkožku
a obtáhl stonožku
(videoklip s vlastní hudbou)

Předpažení / Kovandovi

Na Václavském náměstí 
jsem předpažil pravou ruku
Dostal jsem ránu pěstí
od kolemjdoucího anarchisty
(k fotodokumentaci přiložen lékařský nález)

Haiku / Milerovi

Šáhl jsem si do rozkroku
Třikrát
Pokaždé stejný objev
(strojopis)

Vydra / Kozelkovi

Vlezl jsem do řeky Vydry
a hned zase vylezl
Voda byla sviňsky studená
(video + fotodokumentace)

Nepatrné povstání / Kafkovi

Tři dny a tři noci 
jsem sjížděl na videu pornofilmy
Při formálně vytříbených scénách 
jsem nepatrně povstal
(digitální fotografie + model 1 : 10)

BOJ O PALÁC

Svatý Jiří vzal Palác útokem
I Černý rytíř k boji přispěchal
Leč Kníže Milan se bránil jak Beran
A věrný Vlček si také Pospiszyl

Boj lítý byl: Sekyra , Tětiva, Srp a Kříž
Rozrytá Zemina, žádná Lahoda
Leč Kníže Milan slavně zvítězil
I cizák Felix shořel jak Fénix

Marie pofoukala bolístku
Hladová Liška spolkla hořkou Švestku
Palác se dál pyšně Kolíbal
A Kníže Milan se jen smál

240 Painter / Painter, �005
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241 Čeští umělci a jejich kritik / Czech Artists and Their Critic, 199�–�006
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242 Pulovery / Pullovers, 199�–�006
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243 Nápisy na zdi / Writings on the Wall, 199�–�006
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Koláž z rozhovorů s Vladimírem Havlíkem

Prošel jste vývojem od land artových realizací přes hap-
peningy, kresbu až k nynější olejomalbě a používání 
počítače. Čím to, že ta cesta nebyla rovnou k nějakému 
cíli? Může to vypadat, jako byste neměl úplně jasno, ale 
zároveň se zdá, že všechno vstřebáváte. Jak to tedy je?
Člověk se nezapře. Moje základní vlastnost je zvědavost 
a neschopnost opouštět cokoli, co už jsem do sebe pojal jako 
zkušenost. Raději riskuji, že dílo bude složité, a raději odbo-
čím, než abych šel za každou cenu přímo. Vždyť koneckonců 
i labyrint nabízí cestu, kterou člověk může někam dojít.

Když rozdělíte to dvacetiletí na dvě dekády, v čem se ve 
vaší tvorbě liší?
Osmdesátá léta pro mě znamenala hledání osobního prosto-
ru pro meditaci, což se odrazilo i v kresbách. Přelomem byl 
rok 1989. Otevření se světu mi umožnilo hodně vidět, ces-
tovat, a projevilo se to tak, že jsem začal malovat. A malba je 
skutečně svobodnější způsob vyjádření než jiná média.

Proč vás zaujaly kostely a hlavně jejich půdorysy?
Hodně mě ovlivnil zážitek z mikulčických vykopávek, kam 
jsem jezdil na gymnáziu. Tam jsou rotundy a chrámové půdo-
rysy vysypané v písku, takže člověk má možnost vstoupit dov-
nitř. Tam jste najednou uvnitř, cítíte prostor, i když ten kostel 
nestojí. Navíc tvar rotundy je úžasný. Je to jakoby kruh, ale 
má takový pupík. Je to nesmírně senzuální.

[Přetištěno z rozhovoru s Ivanou Pustějovskou: I labyrint může 
člověka někam dovést, říká olomoucký malíř Vladimír Havlík. 
Mladá fronta Dnes – Střední Morava, �1. 7. 1998, s. 3.]

V olomoucké galerii Caesar proběhla výstava po výtce 
erotických kreseb Vladimíra Havlíka, známého z před-
cházející tvorby především kresbami chrámových půdo-
rysů. Zeptali jsme se autora, jak je možné prodělat tako-
výto zvrat v uměleckém názoru a také z jakého důvodu 
nesla výstava název Leda s labutí?
Neřekl bych, že jde o zvrat, který se vymyká pochopení. Jde 
spíše o rozpor, jenž má své kořeny v dětství, tak se alespoň 
domýšlím. Mé dětství bylo přísně katolické. Sedm let ná-
boženství, do patnácti let dvakrát týdně kostel, zpovědi, svaté 
přijímání a všudy přítomná „Omnipresent“ babička v roli nej-
vyššího inkvizitora: „Pohlížel jsi nestydatě? Měl jsi nestydaté 
myšlenky? Fuj, kam se to nestydo koukáš!“ Hříšné tělo – čis-
tá duše, rozpor natrvalo zanesený do nic nechápající dětské 
mysli. […] Po letech, když jsem interpretoval půdorysy barok-
ních kostelů, tak se mi vyjevila jejich skrytá smyslnost, zaryly 
se mi hluboko do podvědomí, až k citlivým místům dětských 
traumat… Poslední kostel, který jsem nakreslil, byla duchcov-
ská kaple sv. Anny, jejíž vnitřní prostor je oválný a vede do 
něj nezvykle dlouhá chodba. Tento půdorys na mě zapůsobil 
nepřekonatelnou smyslností a já vzal čtvrtky papíru a začal 
kreslit sérii erotických kreseb. Takže rozpor – nerozpor byl 
opět na světě, a že nejde o jev nikterak nový, dokazují slova 
staré moravské písně: A když bylo před kostelem, hádala 
se duše s tělem.. A proč Leda s labutí? Labuť je pro mne 
symbolem čisté lásky, smyslné a přitom spirituální. Labutě 
se pohybují tak zvláštně, tak neskutečně, tak vznešeně, jako-
by nepatřily do našeho světa… Snažil jsem se ono podivné 
ustrnutí, zastavení času, odhmotnění skutečnosti vyjádřit ve 
svých kresbách. Tak to, co má být hmotné, je vlastně prázd-
né, nedotčené kresbou (stejně tak byly „dematerializovány“ 
zdi v kresbách půdorysů). Kresby vznikly spontánně, bez 
rozumové kontroly, jen v některých jsem zpracoval konceptu-
ální myšlenku. Například sv. Alžběta Ochranitelka v podobě 
mužské ochrany naráží na církevní nepřejícnost antikoncep-
ci v době AIDS. Ale nejde mi o moralitu, spíš o mírně ironic-
ký komentář faktu, kam až to došlo s láskou v tom našem 
dokonalém světě. […] V textech otištěných v katalogu k výsta-

Hádala se duše s tělem

245 Klenba / The Vault, �00�
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vě mi jde opět o reflektování „stavu světa“: profánní i sakrál-
ní, kostel i postel, umění i reklama, skutečnost i iluze, život 
i smrt, všechno je vedle sebe, všechno se prolíná, jde jen 
o to neztrácet citlivost k věcem, jež nás přesahují, dobírat se 
k dobru, neztrácet naději…

[Přetištěno z rozhovoru s Jiřím Brechličukem: …Hádala se 
duše s tělem. Hanácké noviny, �. 1�. 1993, s. 7.]

Prohlížím-li soupis vašich dosavadních výstav, zdá se, 
že pro vás na rozdíl od jiných výtvarníků není příznačný 
jeden obor činnosti, jedna forma vyjádření. Začínal jste 
land artem, performancemi, kreslil jste, v současné době 
malujete. Existuje v rozmanitosti forem vyjádření nějaké 
stálé, prostupující téma?
Asi mi vždycky šlo o to, najít nějaký způsob vyjádření prožitku 
z místa, ve které jsem v konkrétní chvíli žil, které jsem proží-
val psychicky i fyzicky. Když jsem kdysi opustil přírodu rodné 
Vysočiny, tak můj vztah k tomu místu byl tak silný, že jsem tam 
jezdil, dělal jsem land arty a tělesné věci. Pak jsem se ocitl ve 
městě a začal jsem se vyjadřovat jinak. Například jsem kreslil 
půdorysy chrámů. Kostel je vlastně pro město nejtypičtější, 
jeho věž je vidět z každého místa, když vejdete dovnitř, cítíte 
ho, zážitek, energie z chrámových prostor je prostě silný… 
V kresbě půdorysů se vlastně odráží můj přechod do města. 
No a v nejnovějších malbách zase čerpám z návštěvy v New 
Yorku v roce 199�. New York je jako organismus, základní 

pocit z něj je decentralizace. Naše města jsou centralizo-
vaná. Takže to je v kostce linie zpracování nového zážitku 
z místa, které člověk zažije.

A jak se New York a jeho decentralizace projevuje v tom, 
na čem teď pracujete?
Z New Yorku vychází hlavně barevnost mých maleb. Byl jsem 
fascinován barevností na ulicích, ve výkladech, neónovými 
nápisy. Město neuvěřitelně zářilo. Co se týče decentralizace, 
tak ta se v mých obrazech taky objevuje, i když ne vizuálně. 
Nechci dělat obrazy asymetrické, nebo vizuálně decentrali-
zované. New York je vlastně všesměrný, co je nahoře, to je 
dole, můžete jít do všech stran, vládne tam velice přísný geo-
metrický řád a přitom je to nesmírně živé, organické město. 
Zároveň je pro něj charakteristická jakási beztížnost. Když 
se tam pohybujete a vidíte ty lesklé stěny mrakodrapů, tak 
máte pocit beztíže, letu. Takže se snažím o to, aby měl divák 
při pohledu na mé obrazy podobný pocit letu. Mé obrazy 
jsou „decentralizované“ tím, že nabízejí různé roviny čtení. 
Může to být půdorys, může to být něco, co letí vzduchem 
a tak dál. Nejsou to abstraktní obrazy v tom smyslu, že by se 
bránily nějakému podobenství, asociacím, přirovnáním, ale 
zároveň nechci, aby byly popisné, aby se literárně vztahovaly 
k jednomu jedinému problému.

[Přetištěno z rozhovoru s Petrem Bělešem: K barvě jsem se 
musel osvobodit, říká Vladimír Havlík. Hanácké noviny, 11. 
1�. 1997, s. 6.]

Když přehlédnu tvoji tvorbu, tak mimo ranné počátky, 
akvarely z šestnácti let, jsi dělal spíše akce, experimen-
tální knihy, teprve kolem roku 1989 jsi došel k velice 
koncentrované poloze kreseb interpretujících chrámové 
půdorysy, ale vzápětí po roce 1990 jsi využil spoustu roz-
dílných médií – xeroxy, počítačovou grafiku, instalaci… 
Nebylo to surfování v rámci otevřených možností? Nepře-
kvapilo by mě, kdybys v tom pokračoval, ale ty ses vrátil 
k malbě. Proč?
Jedna věc je mít v šatníku dlouhou dobu jedno šedé sako – to 
jsou 80. léta. Pak se tam najednou objeví spousta barevné-
ho oblečení… Já jsem z těch, co si ho musí zkusit. Postavím 
se před zrcadlo a dívám se, jest-li mi to padne, nebo ne – to 
je první polovina let devadesátých. A pak zjistím, že se cítím 
dobře v jednom jakoby klasickém oblečku – zkrátka malba 
asi tak nějak odpovídá mému věku. Navíc malovat obrazy je 
napínavější, než dělat konceptuální výstavy tzv. na klíč, je to 
dost nudná nádeničina. 

Ještě jinak: ty tvoje 90. léta jsou velmi dynamické období. 
Střídají se technologie i témata. Pak se dostáváš k mal-
bě, jakožto pomalému médiu. Spíše bych čekal, že při 
tvém osobním vybavení budeš využívat stále novějších 
technologií. Nebude tě malba zdržovat?
Rozběhl jsem se, abych vzápětí zjistil, že není kam spě-
chat. Cením si lidí, kteří dokáží být stále na špici, co se 

246 Sputnik (Jakub, kostel sv. Jakuba) / Sputnik (Jakub, Church  
of St. Jacob), 1990
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týče nových technik, kteří aktuálně ví, jak na to, dokáží se 
přesně dotýkat vytyčených strategií, dobových kódů – je to 
v každém případě důležitý vstup do diskuse, jsem rád, že jich 
tu pár je. Osobně jsem zjistil, že to takhle nestíhám… Jednou 
jsem koumal, jak bych slepil několik barevných xeroxů, abych 
měl větší formát a nevím proč, vzpomněl jsem si na Giottovy 
fresky v Assisi – tak jsem toho lepení nechal. Zjistil jsem, že 
je pro mě užitečnější dostávat příčně k sobě zdánlivě velmi 
nesourodé věci (respektive nechat je, ať se samy k sobě při-
lepí), než neustále řešit, jak se trefit do kódu. A tak se k sobě 
dostaly chrámy a létající kosmické objekty, počítačové kres-
by a klasická olejomalba, baroko a erotika, světlo katedrál 
a lesk hi-techu. Určité věci jsou mimo čas, stojí za to si na ně 
počkat. Položil jsem si otázku, je-li pomalost skutečně opa-
kem rychlosti.
Princip lazurního malování souvisí podle mého názoru 
s tvojí zkušeností kreslířskou, v obojím jde o uchopení 
světa, jakožto duchovního principu. Nebo to má ještě jiný 
význam?
Rád se přiznávám ke svým oblíbeným „světlonošům“ Giot-
tovi, Piero della Francescovi, Rothkovi, Ad Reinhartovi, Sol 
LeWittovi a jiným. Prozářit nějak do hloubky plochu kresby 
či obrazu to mě samozřejmě vždycky zajímalo… Ale mám 
pocit, že to, co je podstatnější pro můj způsob kreslení 
i malování, je vztah dvou protichůdných principů: jasného 
vymezení formy na počátku práce (lineární kresba půdory-
su nebo přesně zvětšená počítačová grafika) a vzápětí její 
postupné zamlžování, rozpouštění, rozostřování jemnou sítí 
šrafur či tence vrstvenými lazurami. Je to subjektivní esteti-
ka mizení, založená na měkkosti modelace, nekontrastnosti, 
tvarové prostupnosti, beztížnosti barevných hmot, „průhled-
nosti“ kompozice.

U tvých velkých obrazů mám pocit, jakoby se mělo tím 
obrazem jenom projít, že není vlastně konstituovaný tak, 
že člověk stojí před plochou, která by jasně odrážela 
(nesla) nějakou výpověď, ale která tvoří specifický pro-
stor – výzvu, bránu, kterou by se mělo projít a to ostatní 
by se mělo odehrávat až uvnitř…
To přirovnání se mi moc líbí… Zároveň bych si přál, aby tahle 
„procházka“ nebyla těžká. To znamená, aby ten prostor „za“ 
nebyl už tak „malichovsky náročný“, aby byl měkkčí… Pros-
tě jemný dotek, prostor pro radost, ne něco, co tě silou, byť 
vnitřně autentického modelu, přitiskne ke zdi. Jinak řečeno, 
kdybych si měl vybrat kresbu od Malicha nebo medium-
ní kresbu od paní Zemánkové, volil bych nakonec druhou 
variantu.
Domnívám se, že s barevnou skladbou nepracuješ na 
základě nějaké teorie o barvách.
Barva je pocitová, skladba intuitivní. Klasické teorie barvy se 
týkají pouze „přirozeného“ obrazu. Já chci, aby se při trak-
tování obrazového prostoru uplatnila zkušenost s obrazem 
elektronickým – televizí, počítačem, světelnou reklamou 
atp. To je myslím o jiném povrchu či jiné hloubce obrazu. 
Nesnažím se malbu zakládat na tvarové kompozici, barev-

ném kontrastu, rozlišení prostoru v popředí a pozadí… to vše 
by se mělo v obraze prolnout, jemně vibrovat, dýchat. Namís-
to reálné iluze bych chtěl nabídnout virtuální vizi.

Když se chystáš namalovat nový obraz, máš na mysli 
potencionálního diváka, který by třeba chtěl mít tvůj obraz 
v bytě?
Obrazy maluji pro radost, zkušebně je věším do obýváku 
a žena mi řekne, který se hodí. Ty, které se nehodí do obývá-
ku, by se mohly dobře vyjímat v bankách, spořitelnách, úra-
zových i jiných pojišťovnách.

Jak tedy působí v bytě?
Rušivě. Nezůstanou na místě, jsou v pohybu, těkají. Tahle post-
op-artová vlastnost se dá naopak zhodnotit ve veřejném pro-
storu – tam, kde se člověk nudí, když čeká, až přijde na řadu.

V poslední době ses vrátil k performanci, což je další zají-
mavý obrat v tvojí práci.
Přišlo pozvání – to mě potěšilo, ale vzápětí jsem upadl do 
stresu, neboť jsem zjistil, že nejsem výkonný performer, že 
nemohu vytáhnout zajíce z klobouku… Šťastné řešení se 
objevilo v momentě spojení akce s malbou – prostě tím, že 
jsem po způsobu exhibicionistů svoje obrazy vystavil. Říká 
se tomu jít s kůží (plátnem) na trh. Jde o radikální komunikač-
ní odhalení, direktní a přitom otevřený dialog, vlastně totéž, 
co mě zajímalo i v akcích z 80. let.

247 Kříž / Cross, 1994
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O akcích, které jsi provedl v 80. letech, máme zprávu 
prostřednictvím fotografií, které v sobě nesou něco víc, 
než jen dokumentační informaci. Je i u dokumentace 
současných akcí nějaký přesah?
Myslím, že tenhle přesah skutečně zmizel. Performance se 
institucializovala. Performeři „ví jak na to“, zmizela bezpro-
střednost, moment překvapení, dotek s neznámem, s nebez-
pečím perzekuce… to všechno utlumilo hloubku vizuální 
metafory. Myslím, že situace je skutečně zcela jiná, v 70. a 80. 
letech se řada akcí dělala intuitivně, byť za cenu jisté roman-
tičnosti, naivity – reakce lidí se ale nedala nijak odhadnout. 
Dneska jsou všichni tak nějak zasvěceni, na ledacos zvyklí, 
performance se takto více přibližují pouličnímu divadlu. Nic 
proti tomu, pokud se zábava pojí s inteligencí. Nemám jen 
rád takovou tu performerskou pýchu, jako že já tu performu-
ju a vy se z toho třeba podělejte. Co se týká fotografování, 
tak zatímco dříve vznikla dokumentace jakoby mimochodem, 
zajišťují dneska fotografování organizátoři. Pohled na tři foto-
reportéry a dva kameramany kroužící kolem performera je 
někdy zajímavější než akce sama… Přesto má performance 
význam, pakliže se dělá pro jinou než pouze uměleckou tj. 
zasvěcenou společnost, performovat pro normální lidi je 
stále záslužná činnost. Ale stejně mám pocit, že performeři 
nějak slábnou a performance ztrácí sílu.

Domníváš se, že něco podobného potkalo i malbu?
Neřekl bych. Výzva našepsovaného, pěkně napnutého plát-
na je stále stejná. Malba je více privátní, méně závislá na spo-
lečenských pohybech. I když… kdybych se měl držet osobní 
zkušenosti, viděl jsem dvě zásadní malířské výstavy: retro-
spektivu Kleea v Drážďanech v polovině 80. let a v loňském 
roce velkou výstavu Polkeho v Bonnu – čili fenomenálního 
modernistu a excelentního postmodernistu. Uvědomil jsem 
si, že malba vyrůstá ze svobody vnitřní, která je daná všem, 
ale že se násobí svobodou společenskou. A to je to, proč 
u nás podle mého názoru není malba tak silná jako v západ-
ním světě. My se teprve narovnáváme, osvobozujeme, ote-

víráme… To se projevuje v traktování obrazového prostoru. 
Dostředivá, do sebe zavinutá práce s prostorem je pro čes-
kou malbu charakteristická. Málokdo ji dokázal rozšířit, Kup-
ka například… Jakkoli široký či hluboký je náš svět vnitřní, je 
to jen jedna část, která se stává úplnou teprve reflexí onoho 
velkého světa vnějšího – se všemi jeho atributy, banálními 
příhodami jeho obyvatel i nekonečnem vesmíru, byť i to zní 
dneska banálně...

Já si myslím, že to, co označujeme jako banální, jsou 
mnohdy podstatné věci.
Máš pravdu. My prostě dneska raději některé věci dopředu 
dekonstruujeme. Řekneme například: „Zní to banálně, ale 
zajímá mě duchovní rozměr umění.“ Jsme alibisti.

[Přetištěno z rozhovoru s Ladislavem Daňkem: Je pomalost 
opakem rychlosti? Detail, 1998, č. 5, s. 10–11.] 

Vybral a sestavil Ladislav Daněk, březen �006
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1959
Narodil se 7. února 1959 v Novém Městě na Moravě, ale 
až do roku 1977 žil s rodiči, mladší sestrou Martou (1963) 
a rodiči z matčiny strany v rodinném domku na okraji Nyklo-
vic – malé vesnici na Českomoravské vrchovině (okres Ždár 
nad Sázavou). Jeho otec František Havlík (1933) pracoval 
jako horník v uranových dolech v Dolní Rožínce. Matka Věra 
Havlíková (1993), rozená Novotná, pracovala v Nyklovicích 
jako prodavačka v koloniálu a později byla zaměstnána jako 
úřednice v podniku Sodovkárna v Olešnici. V dětství jeho 
vnímání světa velmi ovlivnil matčin otec, děd Josef Novotný, 
muž devatera řemesel, mimo jiné vesnický švec, holič, „ama-
térský zubař”, lesní dělník či režisér ochotnického divadla.
1964–1974
Navštěvuje Základní devítiletou školu v Rovečném, vzdá-
leném od Nyklovic několik kilometrů. Mezi jeho spolužáky 
patřil také Radek Horáček (dále R.H.)1, jeho pozdější přítel, 
s nímž ho od gymnaziálních let pojil zájem o moderní umění.
1974–1977
Je přijat na Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem, po celou 
dobu studia sdílí školní lavici s R.H. Záhy se začíná intenzivně 
zajímat o výtvarné umění a literaturu. Nejprve ho neodolatel-

ně přitahuje surrealismus, dokonce se pokoušel namalovat 
podle reprodukce volnou kopii Chiricova obrazu Velký meta-
fyzik. Přibližně v téže době, tedy v patnácti šestnácti letech, 
se v temperách převážně formátu A4 zabývá rovněž dalšími 
formami moderního malířství. Obzvláště ho zaujal kubismus. 
1977
Ze spárů podvědomí „uniká“ do protilehlého tábora – k pová-
lečným abstrakcionistům v čele s Jacksonem Pollockem. Jako 
zjevení na něho zapůsobila zejména jeho metoda lité malby, 
již si vyzkoušel v sérii „nočních kreseb“, když potmě realizo-
val gestuální malby na papíře. Poměrně rychle však dospěl 
až ke geometrické abstrakci mondrianovského typu, kterou 
k pramalé radosti rodičů aplikoval přímo na zdi svého pokoje. 
Malby pak kombinoval s různými drobnými objekty. Tyto dnes 
bohužel zničené a nezdokumentované práce z „prehistorie 
malířského tvora“, které jsem měl možnost vidět ještě počát-
kem 80. let, naznačují, že V.H. už od svých gymnaziálních 
let nezvratně tíhl k experimentálním formám umění, v nichž 
se mohl svobodně uplatnit jeho výtvarný intelekt. A s jistou 
nadsázkou lze dodat, že autora až dodneška tradiční obsaho-
vá „schémata“ vlastně příliš nezajímají, přestože od konce 80. 
let se vyjadřuje i prostřednictvím „klasické“ kresby či malby.
Vytváří několik cyklů experimentálních kreseb formátu A4, 
které jednoznačně potvrzují jeho bytostný zájem o netradič-
ní způsoby výtvarného vyjádření. Z dochovaných prací pat-
ří mezi nejzajímavější soubor otiskovaných (strukturálních) 
kreseb realizovaných různými drobnými předměty (např. 
hřebenem, stavebnicí Merkur, houbičkou atp.) a cyklus kre-
seb ražených přes modrý kopírovací papír pomocí různých 
kuchyňských nástrojů.
1978
Část léta tráví na archeologických vykopávkách v Mikulčicích 
na Moravě, kde je fascinován odkrytými půdorysy románských 
staveb. Některé z nich si zaznamenává do skicáku. V jeho 
archivu se do dnešních dnů zachovalo jen pár volných listů.
Na podzim se stává posluchačem prvního ročníku na Peda-
gogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor ruský 
jazyk – výtvarná výchova pro II. stupeň základních škol a střed-
ní školy. Do ročníku nastupuje se Zdeňkem E. Cupákem,2 
pozdějším grafikem, s nímž záhy uzavírá trvalé přátelství. Na 
jeho teoretické znalosti z oblasti moderního a avantgardní-
ho umění má od prvního ročníku výrazný vliv někdejší žač-
ka Václava Zykmunda, historička umění a rovněž aktivní 
výtvarnice Alena Nádvorníková,3 která ho mimo oficiální výu-
ku seznamuje s tehdy „zakázanými“ sférami progresivního 
či aktuálního umění včetně oblasti l‘art brut. Intenzivně se 
zajímá o veškeré experimentální formy poválečného umění, 
a to v široké paletě od výtvarného umění přes literaturu, hud-

„Svoje ego skládám jak lego“ 
aneb Životopis umělce středního věku
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bu a film až po experimentální divadlo. Ve výtvarné oblasti ho 
zvláště přitahuje vizuální poezie, hnutí Fluxus, konceptuální 
umění a celá sféra tzv. akčního umění. Vedle rockové hudby 
je zaujat tvorbou Philla Glasse, Johna Cage a dalších mini-
malistů. R.H. ho seznamuje s brněnským teoretikem a uměl-
cem, jedním z průkopníků koncept artu v českém prostředí, 
Jiřím Valochem,4 mimo řečené rovněž předním specialistou 
na vizuální poezii a další, na vysokých školách zamlčované, 
experimentální formy umění. Ten mu vedle obtížně dostup-
ných knih a katalogů postupně zprostředkovává řadu kontak-
tů s neoficiálními umělci. 
Společně s R.H. realizuje v okolí Nyklovic a Dalečína první 
práce v krajině, které však nerozlučné dvojici údajně „nepři-
nesly novátorské uspokojení, neboť byly snad jen obdobou 
něčeho již objeveného“ (R.H., 198�).5 Přesto je V.H. zau-
jat neobvyklými formami vyjádření natolik, že od léta si své 
nápady zaznamenává do sešitků a iniciuje stále ještě ve dvo-
jici další projekty. V prosinci realizuje za Horáčkovy asisten-
ce svoji zřejmě první důležitou akci Obydlí. Vzápětí provádí 
nedaleko Dalečína na řece Svratce další důležitou land arto-
vou realizaci – Poctu Malevičovi. Vedle land artových prací 
vytváří první autorské knihy a drobné projektové kresby. 
Na fakultě se setkává s autorem tohoto textu (dále L.D.). Oba 
se přes různost svých povah velmi brzy sbližují a dodnes 
jsou v úzkém osobním i tvůrčím kontaktu.

1979
19. 8., Společně s R.H. realizuje ve vysídlené jihomoravské 
vesnici Mušov rozsáhlou akci s řadou drobných happeningů 
a dalších netradičních výtvarných forem pod názvem Obrazy – 
Představy – Domy – Sny.6 Akce vzbudila zájem Státní bezpeč-
nosti a měla nepříjemné dozvuky pro některé její účastníky, 
konkrétně pro studenty brněnské katedry archeologie.
Realizuje další land artové práce a happeningy a souběžně 
vytváří autorské knihy, knihy-objekty, hudební, akční a kon-
ceptuální objekty a zabývá se vizuální a konceptuální poe-
zií, která – přestože zaujímá v jeho prvním tvůrčím období 
významné místo – nebyla v minulosti kupodivu nikdy veřej-
ně prezentována a téměř unikla pozornosti historiků umění. 
Jeho práce z oblasti vizuální poezie mají velmi široký výrazový 
rejstřík a u některých poloh lze ztěží rozhodnout, zda spadají 
ještě do kategorie vizuální a konceptuální poezie nebo spíš 
už jde o „kresby“ ryze konceptuálního charakteru (např. sou-
bor „vlasových kreseb“ z roku 1979). Zmíněným aktivitám se 
soustavně věnuje až do roku 1983 a pak nárazově i v dalších 
letech (viz soupisy akcí, autorských knih a objektů). Ve sfé-
ře vizuální či konceptuální poezie vedle sólových, převážně 
lettristicky zaměřených prací, realizuje v letech 1979–1981 
„razítkové (1979) a vymývané (1981) básně“ a celou řadu 
dalších cyklů, v nichž – obdobně jako v akcích – velmi čas-
to reflektuje metaforickým způsobem svůj vztah ke krajině 
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(např. grafémové nebo číselné intervence do reprodukcí, 
konfrontace základních geometrických útvarů; evokujících 
v obecné rovině krajinu; s odbornými názvy barev; přenese-
ní utilitárních obalů (např. od léků) do poetického kontextu). 
Souběžně vytváří konceptuální kresby, kdy např. na čtvrtky 
papíru exaktně obkresluje různé předměty (hřebíky, pravítko, 
plastový obal, atp.) a vzniklé „topografické záznamy“ kon-
frontuje s cenovkami, popisujícími charakter a cenu nabíze-
ného zboží. Na jeho tvorbu objektů a vizuální a konceptuální 
poezie měl nepochybně vliv kontakt s Jiřím Valochem a Jiřím 
H. Kocmanem (viz dále). Nicméně většina jeho kreací má 
punc originality a nezasvěceného diváka okamžitě zaujme 
svou poetickou hravostí a zároveň vytříbeným výtvarným inte-
lektem a humorem.
1980–1981 
Společně s R.H. vydávají brněnsko-olomoucký samizdatový 
časopis HA!. Jejich záměrem bylo rozšířit možnosti komu-
nikace mezi svými generačními vrstevníky, kteří se určitým 
způsobem podíleli na tehdejším polooficiálním dění. 7 Získá-
vá privátní bydlení v Riegrově ulici č. 17. Malý podkrovní byt, 
který nejprve obýval s fotografem Jiřím Georgem Janečkem 
a později se spolužákem Zdeňkem E. Cupákem, byl až do 
konce 80. let jedním z živých privátních center olomoucké-
ho neoficiálního výtvarného života. Vedle hudebníků se zde 
scházeli zejména olomoučtí kreslíři L.D., Petr Jochmann, 
Inge Kosková, Nora Pražáková, Václav Stratil, Miroslav Šna-
jdr ml., Jaroslav Vacl, 8 a také spousta dalších lidí, například 
básníci Antonín Bezděk, Vladimír Erker nebo proslulý a neú-
navný šiřitel zahraničních aktuálních tendencí i domácích 
novinek, akcionista a kreslíř Milan Kozelka.9 Častými hosty 
bývali i hudebníci z undergroundové skupiny Elektrická svi-
ně. Souběžně se seznamuje s ateliérovou tvorbou dalších 
olomouckých kreslířů Zbyňka Kulvaita, Jiřího Lindovského, 
Oskara Přindiše, Oldřicha Šembery a teoretičkou Yvonnou 
Boháčovou.10

Vytváří „komiksovou“ postavičku „Pupáka“, zrcadlící jeho 
alter ego. 

V rámci studia ruského jazyka pobývá od 1. 9. 1980 do 3. �. 
1981 na vysoké škole v Krasnodaru. Průběh pobytu si zazna-
menával do deníků rozsahu �� školních sešitů.
Během studia v Sovětském svazu navštěvuje Arménii (odkud 
si odnesl nezapomenutelný zážitek z utajené návštěvy hor-
ského kláštera Gehart) a Treťjakovskou galerii v Moskvě. 
Vedle vynikajících sbírek moderního umění ho zvláště zau-
jala kolekce ruských ikon, zejména práce Andreje Rubleva, 
jež měly společně s deskovými obrazy Mistra Theodorika 
určitý vliv na počátky jeho malby v polovině 90. let. V roce 
1995 totiž mimo jiné osobitě interpretoval Rublevův obraz 
s námětem Poslední večeře. Tento obraz menších rozmě-
rů patří k prvním malbám, v nichž V.H. začal nacházet svůj 
vlastní styl.
1982
10. 6., Zúčastňuje se otevření proslulé výstavy Setkání v are-
álu tenisových dvorců Tělovýchovné jednoty Sparta v Praze 
7-Bubenči, která byla hodinu po zahájení zakázána. Realizo-
val zde land artovou práci Vymezení, která byla paradoxně 
některými vystavujícími autory špatně pochopena jako pro-
tiekologická. 
1983
Vedle seznámení se s pražským neoficiálním děním navazuje 
společně s L.D. kontakty s neoficiální brněnskou výtvarnou 
scénou a společně navštěvují ateliéry Dalibora Chatrného, 
J. H. Kocmana, Pavla Rudolfa, Tomáše Rullera, Vladimíry 
Sedlákové a historika umění Igora Zhoře. Nadále rozvíjí 
komunikaci s Jiřím Valochem a J. H. Kocmanem, přední auto-
ritou v oblasti autorské knihy.11 O dva roky později navazuje 
z okruhu brněnské scény přátelské kontakty s generačními 
vrstevníky malířem Petrem Kvíčalou a Petrem Babákem, od 
konce 80. let rovněž tvůrcem autorských knih a dnes význač-
ným grafickým designérem.
Zájem o oblast autorské knihy a koncept art ho přivádí k navá-
zání kontaktů také na Ostravsku a ve Slezsku (Karel Adamus, 
Martin Klimeš, Petr Ševčík, Jiří Šigut, Jan Wojnar ad.)12

Vysokoškolské studium zakončuje diplomovou prací o tvorbě 
významného olomouckého malíře Miroslava Šnajdra st.13 Na 
podzim nastupuje jako noční hlídač do podniku Povodí Mora-
vy, v němž byl zaměstnán až do léta roku 1988. Počátkem 
července pobývá s L.D. u Václava Stratila v Praze a společně 
navštěvují v ateliérech tehdy neoficiální autory Václava Boští-
ka, Čestmíra Kafku, Stanislava Kolíbala, Vladimíra Kopeckého, 
Jitku Svobodovou a Adrienu Šimotovou. V následujícím roce 
pak ve „spanilé jízdě“ pokračují v ateliérech Huga Demar-
tiniho, Milana Grygara, Magdaleny Jetelové, Stanislava Jud-
la, Radoslava Kratiny, Karla Malicha a Jiřího Mrázka. Vedle 
poměrně pravidelného kontaktu s teoretikem Jiřím Valochem 
bylo pro něho velmi důležité setkání s teoretikem Jindřichem 
Chalupeckým, se kterým se občas stýkal i v dalších letech.
Ve Studentském klubu olomoucké univerzity poprvé před-
stavuje na veřejnosti dokumentaci svých akcí.
1984
Prožívá určitou osobní i tvůrčí krizi, z níž nachází krátkodo-
bé východisko v souboru expresivních, nepokrytě erotických 
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tušových kreseb, jež téměř o desetiletí později publikoval 
v příležitostném tisku Za svitu měsíce, vydaném v roce 1993 
k jeho výstavě v brněnské Galerii Na bidýlku. 
Svoje stavy a pocity komentuje v kolážovaných a kreslených 
denících, jež lze z dnešního pohledu považovat víceméně za 
autorské knihy svého druhu. 
S kreslířem Petrem Jochmannem, malířem a později teoreti-
kem Pavlem Netopilem a dalšími přáteli podniká první cestu 
po románských a gotických kostelech a katedrálách na úze-
mí tehdejší Německé demokratické republiky. Studijní cesty, 
jichž se zúčastnil i v dalších dvou letech, měly zásadní vliv na 
jeho pozdější, v druhé etapě jeho tvorby patrně klíčový, cyk-
lus kreseb-interpretací chrámových půdorysů. Seznamuje se 
s Alenou Šefčákovou, dcerou významné slovenské historič-
ky umění Evy Šefčákové, která ho obeznamuje se situací na 
slovenské neoficiální výtvarné scéně. Tento kontakt mu ote-
vírá možnost osobně se setkat s celou řadou umělců, mimo 
jiné s akcionisty a konceptualisty Roberem Cyprichem, Ľu-
bomírem Ďurčekem, Júliusem Kollerem, Peterem Rónaiem 
a Deziderem Tóthem.14 
1985
Přes osobní rozkolísanost ho neopouští zájem o veškeré 
výtvarné dění a jeho zájem o dění na slovenské scéně vyvr-
choluje společnými návštěvami s L.D. v ateliérech Rudolfa 
Fily, Kláry a Milana Bočkayových, Daniela Fischera, Mariána 

Huby, Igora Kalného, Igora Minárika, Juraje Meliše, Mariána 
Mudrocha, Rudolfa Sikory a Miloše Urbáska.15

1986 
Počátkem ledna realizuje v olomoucké Galerii pod podlou-
bím svoji první výstavu shrnující vše podstatné z jeho akční 
tvorby. K výstavě vychází autorův první katalog s dodnes plat-
ným textem z pera Jiřího Valocha, který v něm vedle autoro-
vých akcí velmi výstižně charakterizuje také specifika jeho 
autorských knih:
„Knihy představují v Havlíkově tvorbě neméně významnou 
a v posledních letech i dominující sféru. Tradiční architek-
tura knihy, její strukturování a její konvence jsou pro umělce 
východiskem k parafrázím, které aktivizují čtenáře=diváka=v
nímatele… Nejprve to byly variabilní barevné básně/objekty 
či drobné akční objekty, od roku 1978 zajímá Havlíka přede-
vším možnost vizualizovat proces listování a učinit z něj este-
tický, ale také smyslový zážitek. Knížečka The Imagination 
(1978) byla ještě trochu ironickou parafrází, při níž byl „text“ 
nahrazen následností stříkaných gestických záznamů, pre-
zentovaných jako svého druhu děj. Stmívání/Svítání (1979) 
využívá možností vnímat knihu zepředu dozadu i odzadu 
dopředu – stejné lineární záznamy jsou grafickou metaforou 
přírodního procesu, sám proces listování se stává jeho para-
lelou, jeho obdobou. Hmatové kvality neobvyklého materiá-
lu, akustický zážitek při listování se stal nedílnou součástí 
Básně o dešti (1980), psané na mačkané alobalové (alumi-
niové) fólii. Vlastní procesuálnost listování, možnost „číst kni-
hu“ jako sled listů, byl aktualizován v řadě rýsovaných knih, 
v nichž prosvítání linií z předchozích a následujících stran 
vytvářelo jakési vizuální kontinuum, táhnoucí se celou knihou. 
Kniha zde funguje jako ryze vizuální objekt, jako kresba, kte-
ré je přiřazena dimenze času, aspekt následnosti či dějovos-
ti. Jestliže chce divák knihu vnímat, musí jí listovat, vnímání 
se uskutečňuje v procesu listování, jednotlivá sekvence je 
pouze jednou z možností… Tento aspekt je ještě podstatněj-
ší v mnoha knihách s tématem proměnlivých a variabilních 
kreseb, v nichž autor konfrontuje kreslené linie nebo rastr 
bodů/otvorů s proměnlivou strukturou, tvořenou nití nebo 
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254 Les-louka-pole / Forest-Meadow-Field, 1978



��8

několika nitěmi. Vizuální podobu jednotlivých dvojstran lze 
při listování proměňovat, u některých knížek je určen jed-
noduchý systém, který dovoluje, aby nitě vytvořily jakousi 
prostorovou strukturu, jejíž proměny lze při listování sledo-
vat a zároveň formovat. Autor v těchto knížkách konfrontuje 
plošné a prostorové, iluzivní a skutečné, dané a proměnlivé – 
ale nikoliv v rámci jednoho obrazu, nýbrž v procesu listování. 
Čtení je tedy nahrazeno listováním, to, co je u tradiční knihy 
praktickou nezbytností, je v Havlíkových knihách aktualizo-
váno jako svébytný estetický i komunikační zážitek. Neboť 
vlastním „poselstvím“ těchto knih je právě možnost podílet 
se na procesu proměn, které autor nabízí. Přijetí diváka jako 
partnera, jako aktivního „spoluautora“, to je bezpochyby 
hlavní novum, jímž Havlík obohatil v posledních letech tak 
aktuální kategorii „autorských knih“.“16

Na Havlíkovu výstavu reagovala také historička umění Ivona 
Raimanová, která v samizdatovém sborníku Někdo něco 
4 jeho akce charakterizovala a zařadila do kontextu českého 
akčního umění následovně:
„Tvorba Vladimíra Havlíka se značně liší od podobně zamě-
řených akcí jiných umělců. Jejím hlavním problémem není 
začlenění a instalace objektů do krajiny – jako např. v díle J. 
Hampla, S. Klimeše, A. Lamra, J. Steklíka. Odlišuje se také od 
tvorby M. Šejna, soustředěné na demonstraci elementárních 
a primárních přírodních prvků a jevů či od „map“ a záznamů 

přírody a přírodního dění M. Maura. Je vzdálená tvorbě I. Kafky, 
fascinující pocitem ambivalentnosti časového procesu – poci-
tem ustání a míjení zároveň. Ani individuální akce P. Štembery 
nebo K. Milera nemají k akcím Havlíka příliš blízko. 
Havlíkovy akce mají svůj význam především ve chvíli, kdy se 
dějí – fotodokumentace (na kterou je výstava bohužel jedině 
odkázána) není jistě schopna zprostředkovat pocity a zážitky, 
jež jsou pro průběh autorových akcí tak důležité. Nepostra-
datelnou roli v akcích hraje přítomnost člověka nebo ales-
poň jakýsi nehmotný pozůstatek člověka, jenž daným místem 
prošel. Člověk a jeho výtvory nejsou kladeny vůči přírodě do 
ostrého protikladu. Klasicky evropská polarita mezi příro-
dou a člověkem je relativizována. To také spojuje Havlíkovu 
tvorbu s projevy jiného moravského umělce – Mariana Pally. 
Styčným momentem jejich tvorby je metaforické vyjadřování 
lidského bytí, vycházejícího z uvědomění si těla, země, vzdu-
chu, plynutí času, přírodních procesů a dění apod. (Jinak 
jde ovšem o dva umělce rozdílného založení: Havlíkovy akce 
jsou založeny na aktivitě intuice, zatímco v tvorbě M. Pally má 
hlavní slovo intelekt).
Tvorbu Vladimíra Havlíka prolíná nekatastrofický pohled na 
svět, touha po naplnění harmonických vztahů mezi lidmi 
a přírodou, lidmi a městem. Celá Havlíkova činnost je do 
určité míry hrou – bezelstné otevření sebe sama, bezpro-
střední reakce na okolní podněty. Hra se však neomezuje 
na samotný proces tvorby: prožívání hry z díla nemizí a půso-
bí na diváka při vnímání fotodokumentace i nadále. Důvěra 
v možnost aktivní komunikace s divákem byla v moderním 
umění již mnohokrát zdůrazněna. Havlíkova tvorba je jedním 
z důkazů existence této tendence v umění.“17

Rekapitulace dosavadní práce a její ohlas měla pozitivní vliv 
na jeho tvůrčí letargii. S novou intenzitou začíná sledovat 
dění na pražské scéně, jíž hýbe diskuse o postmoderně, 
a přemýšlí, jak by nové podněty mohl aplikovat ve vlastní prá-
ci. Jeho touha po změně životního rytmu se mimo jiné proje-
vila i v jeho spolupráci na výstavní dramaturgii Galerie pod 
podloubím.18 Jednou z opor v hledání nového směru práce 
je mu Václav Stratil, s nímž ho spojuje přesvědčení o inovaci 
formálního výrazu v duchu postmoderních impulsů, aniž by 
oba chtěli rezignovat na zdroje křesťanské kultury potažmo 
katolické věrouky, v jejímž duchu byli vychováni. Tato spolu-
práce intenzivně trvala až do roku 199�, kdy ji Stratil v rámci 
úvodního slova k Havlíkově výstavě Kristovy roky v olomouc-
kém Divadle hudby charakterizoval těmito slovy: 
„Myslím, že [dnes] dochází ke změně paradigmat. A tak jsme 
pracovali na koncepcích a konceptech pro něco, co nyní nazvu 
bezbariérovou přednáškovou činností, verbální performancí 
nebo třeba jazykovou instalací, tajemstvím jazyka. V době sexu, 
krve, peněz, v době Lynchových filmů, v době citové banality 
a multiplikovaného citovaného kýče, na počátku 90. let, v době 
mystické dekonstrukce, v době vertikální nostalgie, v době 
mezi Ezopem a Mauglím, v době perspektiv Afriky, v době femi-
nismu a zbraní, v době, která vypadá jako konec kultury bílých 
mužů, jsme si tak s Vladimírem Havlíkem pověděli, že jsme bra-
tři v postu, že je doba postní, že budeme držet půst.“19
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Vedle toho společně ještě s Margitou Titlovou-Ylovsky a Vla-
dimírem Mertou reagují na generační a názorové vymezová-
ní se vůči modernistickým přístupům založením Mezinárodní 
asociace umělců létajících kolem koruny stromu pluralismu. 
1987
Seznamuje se se svojí pozdější ženou Jarmilou Houdkovou 
(1966), dnes tlumočnicí a překladatelkou z francouzštiny.
1987–1988
Noční služby v Povodí Morava ho při pozorování hvězdné oblo-
hy inspirují k prvním skicám a kresbám krystalů (tužka nebo 
suchý pastel). První definitivnější práce nejsou bůhvíjaké 
kvality, neboť málo cvičené ruce chybí řemeslná zručnost. 
Zdařilejší výsledky se dostavují až v příštím roce, kdy se autor 
soustředil výhradně jen na kresbu tužkou. Soubor krystalů, 
jež posléze prezentoval jen sporadicky v rámci kolektivních 
výstav, lze i přes jejich estetickou nevyváženost považovat 
za důležitý předstupeň následujících kreseb vycházejících 
z půdorysů kostelní architektury. Obě polohy totiž spojuje na 
jedné straně zájem o zpřítomnění „spirituálního světla“ (jež 
bohužel v českém umění často sklouzává až k nesnesitel-
ně sladkobolné líbivosti), a na straně druhé zřetelná snaha 
o vlastní reflexi tehdy aktuální vlny tzv. neo-geo, jedné z mno-
ha podob postmoderní bezbřehosti. 
V září 1988 se stěhuje do Prahy a stává se učitelem na 
výtvarných oborech Lidové školy umění v Praze-Stodůlkách 
a Lidové školy umění v Praze 10-Hostivaři. V Praze působí 
až do konce roku 1989. Ve volném čase nadále intenzivně 
sleduje dění na neoficiální scéně a udržuje pracovní kontakt 
zejména s Adrienou Šimotovou, Václavem Stratilem, Marti-
nem Johnem, Margitou Titlovou-Ylovsky, Vladimírem Mertou 
a historičkou umění Alenou Pomajzlovou. 
O víkendech se pravidelně vrací do Olomouce a intenzivně 
kreslí. V průběhu prosince dokončuje vůbec první půdorys-
nou kresbu, k níž ho inspiroval silný psychofyzický zážitek 
z prohlídky městského kostela v Römhildu.
1989
Rozvíjí soubor již zmíněných interpretací půdorysů sakrál-
ních staveb, v první fázi zejména románských a gotických. 
Zvláště ve velkoformátových kresbách nelze popřít jistý vliv 
Václava Stratila20 na autorův způsob utváření bohatě vrstve-
né šrafury. Ideové zázemí kreseb je však evidentně původní 
a během poměrně krátké doby si autor vytvořil vlastní, pro 
něho příznačný kresebný styl, zvláštně balancující mezi 
„uměním“ a „neuměním“. 
Podniká první cestu do Itálie. Jeho hlavním cílem je Assisi, 
kde ho v hlavním kostele sv. Františka doslova ohromily Giot-
tovy fresky Scény ze života sv. Františka. Dalším mohutným 
zážitkem, který si odnesl z Itálie, byly návštěvy chrámů, pod 
jejichž dojmem vytváří v příštím roce důležité kresby Maják 
(Orvieto, dóm) a Ad triangulum (Řím, s. Pietro in Vincoli).
Narození dcery Veroniky.
1990
Vrací se zpět do Olomouce a v letním semestru školního 
roku 1989–1990 externě vyučuje na Katedře výtvarné výcho-
vy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

obor prostorové utváření pro učitelství na základních ško-
lách. Koncem semestru uspěl v konkursním řízení na nově 
založený obor akční tvorba, jenž vyučuje dodnes. 
Od počátku 90. let až dosud píše krátké ironické texty – 
komentáře ke stavu umění a světa.
1991 
V brněnské Galerii mladých poprvé samostatně představuje 
interpretace kostelních půdorysů, jejichž povahu v dopro-
vodném katalogu opět výstižně charakterizoval Jiří Valoch: 
„… Vladimír Havlík jednak překresluje, cituje hlavní charakte-
ristiky určitého interiéru, ale také do tohoto interiéru, zhmot-
nělého kresbou, intervenuje. Propojuje uvnitř a venku: vytváří 
tak novou jednotu, novou souvztažnost mezi těmito dvěma 
prostředími, které nechápe jako protiklad, ale jako komple-
mentární celek. Prostředkem jeho zásahů je iluzivní světlo, 
bezprostředně artikulované v samém procesu kreslení. Toto 
světlo ale nejen propojuje exteriér a interiér jako jakási zce-
la samostatná obdoba světla, které ve skutečném prostředí 
mohlo pronikat okny či dveřmi (ovšem nerespektující jakéko-
liv architektonické danosti). Je to světlo an sich, světlo, které 
proniká a vstupuje, světlo, které proměňuje a determinuje 
charakter interiéru. Vytváří novou vazbu mezi prostředím 
mimo architekturu a v ní, ale také artikuluje nové kvality inte-
riéru jako takového. Je to světlo, které nemá žádný utilitární 
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smysl, ale nemá také žádný symbolický význam. Je to světlo, 
které je nositelem čiré transcendence, světlo, které k niče-
mu neodkazuje. Ale které je bezprostředně zpřítomněno 
samým procesem kreslení. Světlo, které je imanencí kresby. 
Transcendence nemusí být jen individuální zkušeností, může 
být i kvalitou uměleckého díla. Nemůže být zobrazována. Ale 
může být artikulována, v jeho vlastní struktuře, jeho vlastními 
prostředky. To je také smysl nových kreseb Vladimíra Hav-
líka. Není jistě náhodou, že si výtvarník volí prostředí, která 
mohla či měla být místy transcendentálních prožitků jiných 
lidí, ale je si dobře vědom toho, že každá taková zkušenost je 
nezaměnitelná a jeho cesta k ní je cestou umění.“ 21

Ve spolupráci s R.H. a teoretikem Igorem Zhořem vydává 
v olomouckém univerzitním nakladatelství první česká skrip-
ta pro nově založený obor akční tvorba.
Žení se s Jarmilou Houdkovou, která přijímá jeho příjmení.
1991–1993
V rámci úvazku na olomoucké univerzitě vyučuje či přednáší 
nebo vede workshopy na vysokých výtvarných školách v Dán-
sku (1991), USA (199�), Belgii (1993) a Francii (1993). 
Během zahraničních pobytů se v rámci možností zajímá 
o aktuální výtvarné proudy, jejichž ozvuk se od roku 199� 
začíná pomalu, ale zjevně promítat do jeho tvorby. Mimořádně 
důležitým a inspirativním pro jeho další práci byl zvláště pobyt 
ve Spojených státech. Jeho vliv na svoji tvorbu popsal na dotaz 
novináře, jak rezonovala jeho středoevropská duchovní orien-
tace v dotyku s Amerikou, kolébkou hnutí „new age“, takto:
„Přestože ve svých kresbách interpretuji půdorysy chrámů 
a katedrál, nechtěl bych, aby moje snažení bylo chápáno 
pouze jako religiózní návrat k hodnotám. Jde mi o uchopení 
skutečnosti mimo tak úzce chápaný kontext. Chrám je mís-
to, kde se tvoří a schraňuje světlo. Jeho vertikalita pozvedá 
náš pohled vzhůru, naplněni smutkem ze ztracené jednoty 
člověka a světa snažíme se nalézt smíření v sobě. Vertikální 
nostalgie chrámu směřuje k budoucímu „unitas multiplex“. 
Chrámový prostor, stejně tak jako krystal či hvězda, jsou 

pro mě symboly světla, vyzařování pozitivní energie. Máme-li 
schopnost (respektive naučíme-li se) tuto energii vnímat, je 
celkem jedno, zda-li ji cítíme v chrámové lodi či v průzrač-
ných, k nebi se vypínajících stěnách chicagských mrakodra-
pů. Domnívám se, že tzv. duchovní rozměr není věcem námi 
dodáván, ale je jim vlastní. Jde pouze o to, že my musíme 
připravit sami sebe, abychom jej byli schopni vnímat. Na 
pozadí historické Evropy se zdá, že jsou to Evropané, kdo 
by měli být potencionálními „nositeli vzkříšeného ducha“. 
Něco mě však ponouká vyslovit kacířskou myšlenku, že je 
to právě Amerika, která přes veškerou „masmediálně-kon-
zumní masáž“ má blíže k duchovnímu rozměru. Tento pocit 
pramení z prožitku americké krajiny, která člověka povznáší 
svou rozlehlostí, nekonečností, hrdostí, svobodou překra-
čovat vzdálenosti a hledat ono jedinečné „svoje místo“. Je 
to naprosto subjektivní dojem, zakládající se především na 
pozorování Apalačského pohoří z okna vlaku, kdy se mi 
zdálo, že se mezi stromy pohybují stíny Indiánů bdících nad 
dědictvím země. Duch vlaje, kam chce.“22

V roce 1993 získal svůj první ateliér v Bořivojově ulici č. 4 
(před ním zde bydlel básník V. Erker), kde setrval až do roku 
1997. Začíná se intenzivně stýkat s fotografem a malířem Iva-
nem Krajíčkem Brotem.
1993–1995 
Ve své tvorbě začíná využívat dříve nedostupné technologic-
ké možnosti a v menších výstavních projektech čile reagu-
je nejen na své zážitky ze zahraničních pobytů, ale také na 
téměř překotný pohyb na zdejší umělecké scéně. Vedle toho 
vytváří dva provokativní eroticko-spirituální cykly tužkových 
kreseb Leda s labutí a Bezpečně svatí, v nichž s jemnou iro-
nií rozkrývá rezervovaný vztah katolické církve k tělesnosti. 
1994
Z vnějšího podnětu se zúčastnil mezinárodního performač-
ního mítinku v Ostravě. Začíná se zabývat počítačovou mani-
pulací vlastních výtvarných předloh.
1995 
Svoji dosavadní kreslířskou práci završuje pokračováním ve 
volném cyklu interpretovaných půdorysů, tentokrát především 
barokních staveb (ale také antických) a následně se obrací 
k médiu klasické olejové malby. Po krátkém průzkumu „všemi 
směry“ se v několika malbách ještě vrací k tématu půdorysů, 
ale téměř souběžně se už zabývá možnostmi, jak oživit tradič-
ní sakrální ikonografii, aby oslovila i světem reklamy vizuálně 
přesyceného diváka. 
Vytváří první, černobílé, samostatné počítačové tisky, které 
svým tvaroslovím navazují na kresby barokních půdorysů.
1996 
V Galerii Jaroslava Krále v brněnském Domě umění poprvé 
samostatně představuje kolekci obrazů z posledních dvou let 
pod názvem Windows 96, jejichž tvarová struktura je ovliv-
něna estetikou počítačového zpracování vlastních kreseb 
a obrazů. V katalogovém textu je R.H. charakterizoval slovy:
„Ostré barevné tóny i přesně vymezené geometrizující tvary 
na první pohled odbočují od jemnosti jeho dřívější tužko-
vé kresby. Nejde však o čistou geometrickou abstrakci ani 
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o samoúčelnou hru s počítačem, neboť výchozími motivy 
jsou opět chrámové půdorysy. Podobně jako u minulých 
projektů, včetně akcí z přelomu 70. a 80. let, i nyní je v jeho 
tvorbě vedle silného sebereflexivního cítění výrazný humanis-
tický náboj a zesílené smyslové vnímání světa. Vždyť dlouhé 
hodiny jemného šrafování tužkou v půdorysech chrámových 
staveb byly osobitou podobou hmatového zážitku. Také svět-
lo i erotické motivy představují výrazné smyslové signály. Už 
od kreseb krystalů z druhé poloviny 80. let se odvíjí asociač-
ní řetěz, na jehož počátku je okouzlení prostorem, světlem 
a humanistickým poselstvím středověkých katedrál.“ 23

Absolvuje druhý, neméně důležitý pobyt v USA. Nové zku-
šenosti ho utvrzují o správnosti nastoupené malířské cesty, 
jejíž kontinuitu víceméně zpřetrhal jeho další, roční pobyt ve 
Spojených státech v letech �003–�004.
1997
Zúčastňuje se dvou performačních přehlídek v Brně a v Ostra-
vě. Nadále intenzivně maluje.
1998
V Praze, Šternberku a Ústí nad Labem představuje svoji 
dosavadní malířskou práci, která vzbudila ohlas i u mladší 
generace. K výstavám vydává svůj první katalog retrospek-
tivního charakteru, zaměřený na provázanost jeho kreslířské 
a malířské tvorby. V katalogovém textu Vertikální levitace, 
měkký spirit shrnuje Marek Pokorný Havlíkův přínos slovy: 
„Svébytné postavení Vladimíra Havlíka na naší výtvarné scéně 
má jistou podobu například v postavení a postupech Václava 
Stratila, který však svá existenciální a duchovní východiska 
ze sedmdesátých a osmdesátých let jaksi vypustil. Havlík 
proti tomu (u nás ojedinělým způsobem) prošel metamor-
fózou, která – jak víme z antické mytologie – ani nezbavuje 
závazků, ani jí nelze obelstít osud, nicméně přináší zásad-

ní zkušenost a zejména původní možnosti jak ustát tenzi, 
již v dějinách osobnosti vyvolává průběžný konflikt paměti 
a zážitku. Havlíkovy práce jsou v tomto ohledu aktuální nejen 
svou vizualitou, ale mimo jiné právě jako neokázalá variace 
na vztah „stejného“ a „jiného“. 
Naproti tomu sám autor komentuje svou malířskou tvorbu se 
sympatickým nadhledem:
„Havlík je, zdá se, rozkročen mezi modernou a postmoder-
nou. Ponechává si kontinuitu energeticky silných, konkrét-
ních míst (krajina, chrámy, městská centra), na druhé straně 
je fascinován umělým prostorem počítačových modelů. Kon-
templativní symetrie chrámových prostorů se spojuje s živou 
geometrií amerických metropolí. Stavba obrazového prosto-
ru se váže na zkušenost ochablého těla.“ 24

Narození dcery Terezy.
1998–2001 
Vedle olomoucké fakulty působí jako vedoucí Kabinetu mal-
by na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně. Ve výuce se mimo jiné zaměřuje na výklad různých 
teorií barev. Jeho obrazy jsou prezentovány na řadě výstav 
doma i v zahraničí. 
1999
�7. 4., V rámci habilitačního řízení pronáší na půdě Peda-
gogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně přednášku na téma 
Obraz jako rituál a následně je jmenován docentem pro obor 
malba.
2000
Po malířce a grafičce Daně Puchnarové se stěhuje do pod-
krovního ateliéru v Lomené ulici č. 4. Kolekci nových obrazů 
vystavuje v Kutné Hoře, Ostravě a Opavě.
2001
Navštěvuje Holandsko a společně s malířem Petrem Kvíča-
lou Španělsko, kde ho fascinovaly zejména El Grecovy obra-
zy a maurská architektura. 
2002
Vytváří provokativní cyklus počítačových tisků s erotickou 
tématikou a rovněž v počítači vytvořený cyklus Obrázkové 
přílohy, jehož výrazně geometrické pojetí předjímá jeho 
zatím poslední kolekci obrazů z let �005–�006.
2003–2004 
Pracovně pobývá jako hostující učitel na dvou amerických 
univerzitách. Po návratu, jenž způsobil nepříjemné přerušení 
tvorby, delší čas hledá způsob, jak zpracovat nové podněty.
2005
Začíná pracovat na nové kolekci obrazů, jejichž větší sou-
bor představuje v Maďarsku (Péczi Galéria, Pécs). Od říj-
na je kolekce jeho obrazů převážně z 90. let představena 
v pražském Rudolfinu na výstavě Imprese. Jiří Ptáček ml., šér-
fedaktor časopisu Umělec, který se zaměřuje na mapování 
nejmladší výtvarné scény, zasadil autorovu malbu do kontex-
tu českého umění posledního desetiletí v textu zavěšeném 
v průběhu výstavy na webových stránkách následovně:
„V roce 1996 českou kinematografií otřásl úspěch generační-
ho filmu Šeptej. Jeho prostou dějovou osu „iniciace – loves-
tory“ obklopily přitažlivé obrazy sexuální svobody, mejdanů 
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s elektronickou hudbou a hledání pravdivých mezilidských 
vztahů. V tomto naivním dílku bylo vše, co bylo třeba říct, 
a Šeptej se brzy stalo kultovní výpovědí. Spolu s poněkud 
opožděným nástupem rave music, housu, nových syntetic-
kých drog, překvapivých možností uživatelského softwaru, 
ideje širokého virtuálního prostoru a technooptimismu vůbec 
byl tou nejlepší reakcí na kult obnošených džínsů postarších 
kamarádů do deště a sebetrýznivou bezvýchodnost grun-
geového existencialismu. Zdálo se, že už nastal správný čas, 
aby nové technologie zásadně obohatily lidskou zkušenost. 
Generační hodnoty výrazně ovlivňoval časopis Živel a jeho 
ojedinělá grafická úprava se stala slovníkem nové vizuální 
řeči. Ve výtvarném umění prosperovaly vize Federica Díaze 
o interakci umění se všemi lidskými smysly. Výstava architek-
ta Jana Kaplického a Future Systems ve Veletržním paláci 
přišla se sofistikovanými tezemi, jak technologie mohou být 
inspirovány přírodou a jakou ekologickou rovnováhu lze díky 
technologiím předvídat. Díky jim a také mnoha dalším se rov-
něž začalo ukazovat, nakolik se zmenšil rozestup mezi archi-
tekturou, výtvarným uměním a designem, a nakolik zesiluje 
myšlenka, že umění nejde proti životnímu stylu, nýbrž ruku 
v ruce s ním. Že nepředbíhá svou dobu za každou cenu, ale 
dokonce může z minulosti těžit pro přítomnost. Retro mělo 
potenciál. Syntetické a organické, technologické a přírodní, 
futuristické a nostalgické se podivuhodně propojilo a začalo 
vypadat jako docela dobře navržená stavebnice.

Malíř Vladimír Havlík do tohoto společenského klimatu 
vstoupil s obrazy, jež byly otevřené své době. Sice stále 
zůstávaly klasickými malbami, ale na plátno byly přeneseny 
z předchozích počítačových skic. Pokud se na nich výjimeč-
ně objevil obrazec neodvozený z kruhu, pak to byla jakási 
rozdrobená pixelová pole. Lomené barevné plochy zase čas-
to evokovaly oblíbenou škálu nově objevovaných a mohutně 
šířených barevných tónů spotřebního zboží a médií. Zároveň 
ovšem působily jako remix organického dekorativního stylu 
50. a 60. let. Pro ty, kteří byli novým remixovým světem fas-
cinováni, nebo se mu přinejmenším nebránili, se tyto obrazy 
staly příkladem jeho vstupu do sféry umění.
Havlík také dával svým obrazům názvy, jež se stávaly důležitý-
mi hráči ve hře odkazů a poskytovaly vodítka, podle nichž 
bylo lze zobrazené abstrakce připoutávat ke konkrétním 
obsahům. Fishtail, Milenci v trávě, Happy U.F.O., Malý Sate-
lit, Satelit, Moon nebo Egg jsou příznačným průřezem názvů, 
která Havlík pro své obrazy volil. Šlo o kultivované vábení do 
prostoru vzájemných přenosů mezi obrazem a slovem, mezi 
abstraktní geometrickou skladbou a slogany životního poci-
tu rané kyberradosti �. poloviny 90. let. Snad proto tyto obra-
zy vyvolaly tak neobvykle silné ohlasy. Snad proto prosluly 
více než Havlíkova předešlá i pozdější díla.“ 25

2006
Dům umění města Brna ve spolupráci s Muzeem umění Olo-
mouc – Muzeem moderního umění pořádá jeho první retro-
spektivní výstavu. Na olomoucké variantě výstavy budou na 
počátku roku �007 mimo jiné vůbec poprvé představeny 
ve větším celku jeho autorské knihy, knihy-objekty, vizuální 
a akční objekty a vizuální i konkrétní poezie z konce sedmde-
sátých a osmdesátých let. 

Ladislav Daněk, duben–květen �006

Poznámky
1 Narozen 4. 3. 1959 v Novém Městě na Moravě. Autor land artových 

realizací, akčních etud v přírodním prostředí a happeningů, kreslíř, 
dokumentární fotograf, literát, historik a teoretik umění, publicista, 
vysokoškolský pedagog. Svou pedagogickou a teoretickou činnost 
výrazně zaměřuje na zprostředkování moderního a současného 
umění mládeži všech školních stupňů a rovněž laické veřejnosti. 
V letech �00�–�006 ředitel Domu umění města Brna. Radek Horá-
ček. Pohyb v krajině. [Katalog výstavy]. Text Radek Horáček. Brno, 
Galerie mladých [1989]. Radek Horáček. Brno, TT klub výtvarných 
umělců a teoretiků [1995].

� Zdeněk E. Cupák. Grafika. [Katalog výstavy]. Text Radek Horáček. 
Olomouc, Galerie pod podloubím 1989.

3 Daněk, Ladislav: Olomoucký okruh. In: Výtvarné umění – Zakázané 
umění II., 1996, č. 1–�, s. �09–�10. – Alena Nádvorníková. Děje, 
děje. [Katalog výstavy]. Texty Bruno Solařík, Jan Gabriel, Vlastimil 
Tetiva, Martin Stejskal, František Dryje, Pavel Ondračka, Eva Neu-
mannová, Juraj Mojžíš. [Praha �001].

4 Valoch, Jiří: Valoch, Jiří. Nová Encyklopedie českého výtvarného 
umění N–Ž. Praha,) Academia 1995, s. 89�–893. – Lasotová, 
Dáša: Čtyři z tváří Jiřího Valocha. Ostrava, Ostravská univerzita 
�004.

5 Horáček, Radek: Vladimír Havlík má dnes �3 let…. [Brno, strojopis 
198�], nestr. 

259 Krystaly / Crystals, 1987



�33

6 Obrazy – Představy – Domy – Sny. Texty RH [= Radek Horáček], 
VH [= Vladimír Havlík], seznam vystavených exponátů. [Nyklovi-
ce – Olešnice, samizdat 1979], nestr. – Daněk, Ladislav: Olomouc-
ký okruh. In: Výtvarné umění – Zakázané umění II., 1996, č. 1–�, 
s. 193, �01–�0�.

7 Daněk, Ladislav: Olomoucký okruh. In: Výtvarné umění – Zakázané 
umění II., 1996, č. 1–�, s. �09–�10.

8 Zpráva o kresbě – olomoucký okruh 80. let. [Katalog výstavy]. Tex-
ty Miroslav Schubert a Miroslav Urban, Ivo Janoušek, Jiří Valoch, 
Pavel Zatloukal. Olomouc, Galerie Caesar �004. 

9 Valoch, Jiří: Kozelka, Milan. In: Nová Encyklopedie českého výtvar-
ného umění, N–Ž. Praha, Academia 1995, s. 1003. – Morganová, 
Pavlína: Akční umění. Olomouc, Votobia 1999. 

10 Daněk, Ladislav: Boháčová, Yvonna. In: Nová Encyklopedie české-
ho výtvarného umění, A–M. Praha, Academia 1995, s. 77–78.

11 J. H. Kocman. Autorské knihy a papíry. Artists‘ Book and Papers. 
[Katalog výstavy]. Texty Jiří Valoch, Jiří H. Kocman. Praha, Galerie 
Rudolfinum 1997. 

1� Slezský koncept. [Katalog výstavy]. Text Jiří Valoch, Ostrava, Gale-
rie výtvarného umění �005.

13 Boháčová, Yvonna: Šnajdr, Miroslav st. In: Nová Encyklopedie čes-
kého výtvarného umění, NŽ. Praha, Academia 1995, s. 833–834. 

14 Umenie akcie 1965–1989. Akcion Art 1965–1989. [Katalog výsta-
vy]. Editor Zora Rusinová. Bratislava, Slovenská národná galéria 
�000. 

15 Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. [Katalog výsta-
vy]. Editor Zora Rusinová. Bratislava, Slovenská národná galéria 
1995. – Slovenské vizuálne umenie 1970–1985. [Katalog výstavy]. 
Editor Aurel Hrabušický. Bratislava, Slovenská národná galéria 
�00�.

16 Vladimír Havlík. Fotozáznamy, autorské knihy. Text Jiří Valoch. [Olo-
mouc, Galerie pod podloubím 1986], nestr. 

17 -kšr- [= Raimanová, Ivona]: Několik poznámek k výstavě Vladimíra 
Havlíka. In: Kolektiv autorů: Někdo něco 4. [Praha, samizdatový 
sborník 1986], nestr.

18 Daněk, Ladislav: Olomoucký okruh. In: Výtvarné umění – Zakázané 
umění II., 1996, č. 1–�, s. XXIX-XXX.

19 Stratil, Václav: Vladimír Havlík. Kristovy roky. Kurs, 199�, č. 5, 
s. 11.

�0 Václav Stratil. Kresby 1955–�000. [Katalog výstavy]. Editor Ladi-
slav Daněk. Olomouc, Muzeum umění �000.

�1 Vladimír Havlík. Kresby. [Katalog výstavy]. Texty Vladimír Havlík, Jiří 
Valoch. Brno, Galerie mladých 1991, nestr. 

�� Havlík, Vladimír – Mikeš, Petr: New York je umělecké dílo. Hanácké 
noviny – příloha, 31. 10. 199�, s. 8.

�3 Vladimír Havlík. Windows 96. [Katalog výstavy]. Text Radek Horá-
ček. Brno, Dům umění 1996, nestr.

�4 Cizí ve vlastním – vlastní v cizím. [Katalog výstavy]. Text Vladimír 
Havlík. Brno, Galerie mladých 1998, nestr.

�5 www.galerierudolfinum.cz/imprese. Po skončení výstavy byly zavě-
šené texty vypáleny na CD nosiče. 

Zpracoval Ladislav Daněk
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1959
Born 7 Feburary 1959 in Nové Město na Moravě, Czechoslo-
vakia, but until the year 1977, he lived with his parents, his 
younger sister Marta (b. 1963) and his maternal grandpar-
ents in a house on the outskirts of Nyklovice—a small village 
in the Českomoravská vrchovina (Bohemian-Moravian High-
lands, Ždár nad Sázavou district). His father František Hav-
lík (b. 1933) worked as a uranium miner in Dolní Rožínka. 
His mother Věra Havlíková (1939), née Novotná, worked 
in Nyklovice as a salesgirl in a grocery store and later was 
employed as a clerical worker in the Sodovkárna firm in 
Olešnice. During childhood his perceptions of the world 
were greatly influenced by his mother’s father, grandpa 
Josef Novotný, a man of many hats, among them the village 
cobbler, barber, “amateur dentist”, woodsman, and director 
of a non-professional theatre. 
1964–1974
Attended the nine-year Basic School in Rovečné, a few kilo-
metres from Nyklovice. One of his schoolmates was Radek 
Horáček (hereafter, R.H.),1 later his friend, with whom he 
shared an interest in modern art from secondary school 
days.
1974–1977
Is accepted at the Gymnázium in Bystřice nad Pernštejnem, 
at which, for his entire time there, he shares a school bench 
with R.H. He soon begins to be intensively interested in art 
and literature. At first he is irresistibly attracted to surreal-
ism, even attempting to paint a free version of De Chirico’s 

The Great Metaphysician from a reproduction. At about this 
time, at the age of fifteen or sixteen, he begins another form 
of modern painting, in temperas, on A4 paper. Cubism es-
pecially intrigues him.
1977
He “escapes” from the talons of the subconscious to the 
opposite camp—post-war abstraction, with Jackson Pollock 
commanding. Pollock came as a revelation to him, especial-
ly his method of action painting, which Havlík attempted in 
a series of “night drawings”, where he made action paint-
ings on paper in the dark. He graduated quite quickly to 
geometric abstraction of the Mondrian type, which, with the 
not-rapturous joy of his parents, he applied directly to the 
walls of his bedroom. Paintings were then combined with 
various small objects. These now unfortunately ruined and 
undocumented works from “the prehistory of the painting 
creature” (which I still had the opportunity to see at the be-
ginning of the 1980s) show that V.H. from his secondary 
school days was irrefutably inclined toward experimental 
forms of art, in which he could freely assert his creative intel-
lect. And with a certain exaggeration it can be added that 
unto the present day traditional content “schemata” do not 
interest the artist very much, despite expressing himself via 
“classical” drawings and paintings since the late 1980s.
He creates several cycles of experimental drawings in A4 
format, which unambiguously attest to his substantial inter-
est in untraditional forms of creative expression. Of works 
which have been preserved, among the most interesting is 
a collection of pressed (structural) drawings carried out via 
various small objects (e.g. a comb, Mechanno, a sponge, 
etc.) and a cycle of plosive drawings on blue copy paper 
with the help of various kitchen utensils.
1978
V.H. spends part of the summer at archaeological digs in 
Mikulčice na Moravě, where he is fascinated by the un-
earthed floor plans of Romanesque ruins. He sketches 
some of them into his notebook. Only a few loose sheets of 
these exist today in his archive.
In autumn he becomes a freshman at the Pedagogical Fac-
ulty of Palacký University in Olomouc, combination Rus-
sian–Art Education for �nd Degree Basic Schools and 
Middle Schools. He enters school with Zdeněk E. Cupák2, 
later a graphic artist, with whom he soon starts a life-long 
friendship. Václav Zykmund has a significant influence on 
the theoretical knowledge of the sometime student from the 
first year in the fields of modern and avant-garde art, as well 
as the active artist Alena Nádvorníková,3 who, in addition to 
the official teachings, introduces him to at what was as the 

“i construct my egos like legos” 
or the biography of a middle-aged artist
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time “forbidden” spheres of progressive and contemporary 
art, including the area of l’art brut. He takes an intense inter-
est in all experimental forms of post-war art in the broader 
sense—visual art, literature, music, film, and experimental 
theatre. In the creative area he is especially attracted to vis-
ual poetry, the Fluxus group, conceptual art and the entire 
sphere of “action art”. In addition to rock music, he is inter-
ested in the work of Philip Glass, John Cage and other mini-
malists. R.H. acquaints him with the Brno theoretician and 
artist, one of the trail-blazers of conceptual art in the Czech 
Lands, Jiří Valoch4 —among other things a leading specialist 
in visual poetry and other, unspoken at the university, experi-
mental art forms. In addition to providing hard-to-find books 
and catalogues, he gradually provides V.H. with a number of 
contacts to unofficial artists.
Together with R.H. he creates his first outdoor artwork, in 
the area of Nyklovice and Dalečín, which to the insepara-
ble duo however “did not bring any innovative satisfaction, 
or they were only paralleling something which had already 
been discovered” (R.H., 1984).5 Regardless, V.H. is inter-
ested in unusual forms of creative expression to the point 
where after the summer he is writing down his ideas into 
notebooks and he starts still other projects for the duo. In 
December, with Horáček’s assistance, he carries out his first 
important happening, Obydlí/Dwellings. Near to Dalečín on 
the Svratec River, he carries out his second important land 
art piece—Pocta Malevičovi/Tribute to Malevich. In addition 
to land art, he creates his first artist’s books and small pro-
jective drawings. 
At the university he meets the author of this text (henceforth 
L.D.). Despite the differences in their temperaments, they 
soon become friends and maintain close personal and crea-
tive ties to this day.
1979
19 August, together with R.H., he realises an extensive 
event in the evacuated South Moravian village of Mušov with 

a number of small happenings and other untraditional forms 
under the title Obrazy – Představy– Domy – Sny/Images – 
Ideas – Houses – Dreams.6 The event aroused the interest 
of the State Security and had unfortunate repercussions for 
several of its participants, i.e. the students of the Brno Ar-
chaeology Department.
He realises other land art works and happenings and at the 
same time is creating artist’s books, book-objects, music, 
action and conceptual objects and he concerns himself with 
visual and conceptual poetry which—although it occupied 
a significant place in his first creative period—has strangely 
never been presented publicly before, almost escaping the 
attention of art historians. His works in the area of visual po-
etry have quite a broad register of expression and in several 
instances it is difficult to decide whether they belong to the 
category of visual and conceptual poetry, or rather to draw-
ings of a purely conceptual nature (e.g. the group of “hair 
drawings” from 1979). He methodically dedicates himself 
to the activities mentioned until the year 1983 and then in 
spurts in later years (see the list of events, artist’s books and 
objects). In the sphere of visual and conceptual poetry, in ad-
dition to solo, primarily lettriste oriented works, he realises in 
the years 1979–1981 “stamped” (1979) and “washed out” 
poetry and a good number of other cycles, in which—similar 
to his events—he quite often reflects on his relationship to 
the landscape in a metaphoric way (for example graphical 
or numerical interventions into reproductions, the confron-
tation of basic geometric shapes evoked in an ordinary flat 
landscape with inscriptions in artificial colours, transferring 
utilitarian packaging—e.g. from pills—into a poetic context). 
At the same time he creates conceptual drawings, where 
for example on quartered paper he precisely outlines vari-
ous objects (nails, a ruler, plastic wrap, etc.) and there arise 
“topographic notes” confronting the price tags, the descrip-
tive character and prices of goods sold. Contact with Jiří 
Valoch and Jiří H. Kocman (about this, more later) has an 
undoubted influence on his creation of objects and on his 
visual and conceptual poetry. Nevertheless the majority of 
his creations have the hallmark of originality and instantly 
intrigue the lay viewer via their poetic playfulness and at the 
same time refined creative intellect and humour.
1980–1981 
Together with R.H. he publishes the Brno-Olomouc samizdat 
magazine HA!. Its goal is to expand the possibility of commu-
nication among their generational peers who in a definite 
way contributed to the semi-official events of the time.7 He 
gets his first private flat at 17 Riegrova Street in Olomouc. 
This small garret flat, where he first lived with the photogra-
pher Jiří Georg Janeček and later with his classmate Zdeňek 
E. Cupák, up until the end of the 1980s was one of the live 
private centres of Olomouc’s unofficial artistic life. In addi-
tion to musicians, above all the Olomouc draughtspersons 
L.D., Petr Jochmann, Inge Kosková, Nora Pražáková, Václav 
Stratil, Miroslav Šnajdr Jr, and Jaroslav Vacl8 met here, along 
with many others, including the poets Antonín Bezděk and 
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Vladimír Erker, and the famed and untiring disseminator of 
contemporary foreign tendencies and domestic news, the 
actionist and draughtsman Milan Kozelka.9 Frequent guests 
were musicians from the underground group Elektrická 
svině/Electric Pig. At the same time he gets to know the 
atelier work of other Olomouc draughtsmen—Zbyněka Kul-
vait, Jiří Lindovský, Oskar Přindiš, Oldřich Šembera—and the 
theoretician Yvonna Boháčová.10

He creates the comics character “Pupák”/“Belly Button 
Man”, his alter ego.
Within the framework of his Russian studies, he spends the 
period of 1 September 1980–3 February 1981 at the uni-
versity in Krasnodar. During his stay there he fills �� school 
notebooks with observations.
During his studies in the Soviet Union he visits Armenia 
(from where he brought back an unforgettable experience 
in the form of a secret visits to the Gehart mountain monas-
tery) and the Tretyakov Gallery in Moscow. In addition to its 
excellent collection of modern art, he is quite captivated by 
its collection of Russian icons, especially the works by An-
drei Rublev—and these, together with the panel paintings of 
Master Theodoricus had a definite influence on the start of 
his paintings in the mid-1990s. In 1995, he even did a per-
sonal interpretation of a Rublev painting with the title The 
Last Supper. This small-format painting is one of the first 
paintings in which V.H. began to find his own style.
1982
On 10 June, he takes part in the opening of the famed ex-
hibition Setkání/Meetings in the tennis courts of the Sparta 
Gymnasium in Prague 7-Bubeneč, which was banned one 
hour after its opening. It was there that he carried out his 
land art work Vymezení/Definitions, which was misunder-
stood paradoxically by some of the exhibiting artists as 
anti-ecological. 
1983
In addition to getting to know the unofficial Prague scene, 
he meets contacts in the unofficial Brno arts scene with 
L.D., and together they visit the ateliers of Dalibor Chatrný, 
J.H. Kocman, Pavel Rudolf, Tomáš Ruller, Vladimíra Sedlák-
ová and the art historian Igor Zhoř. He further develops 
communication with Jiří Valoch and J.H. Kocman, leading 
authorities in the field of artists’ books 11 Two years later 
from connections to the Brno art scene circle he befriends 
two generational contemporaries, the painter Petr Kvíčala, 
and Petr Babák, a book art creator and today a significant 
graphic designer.
Interest in the field of book art and conceptual art brought 
him in touch with contacts in Ostrava and Silesia (Karel Ada-
mus, Martin Klimeš, Petr Ševčík, Jiří Šigut, Jan Wojnar and 
more.)12

His university studies end in a master’s thesis on the work of 
the important Olomouc painter Miroslav Šnajdr Sr.13 In au-
tumn he starts work as a night watchman at the firm Povodí 
Moravy/Morava River Basin, at which he was employed until 
the summer of 1988. In the beginning of July he stays with 

L.D. in Prague at Václav Stratil’s place and together they 
visit the ateliers of what were at the time unofficial artists: 
Václav Boštík, Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Vladimír Ko-
pecký, Jitka Svobodová and Adriena Šimotová. In the follow-
ing year the “good march” continues in the ateliers of Hugo 
Demartini, Milan Grygar, Magdalena Jetelová, Stanislav Judl, 
Radoslav Kratina, Karel Malich and Jiří Mrázek. In addition 
to fairly regular contact with the theoretician Jiří Valoch, an-
other important meeting was with the theoretician Jindřich 
Chalupecký, whom he continued to occasionally meet in 
later years. 
At the Student Club at the university in Olomouc, he first 
publicly exhibits documentations of his happenings.
1984
He suffers a certain personal and creative crisis, out of 
which arises a brief departure in the form of a collection of 
expressive, openly erotic ink drawings which were published 
almost a decade later in special edition, Za svitu měsíce/
Into the Moonlight, published in 1993 for his exhibition at 
the Brno Galerie Na Bidýlku. He comments on his moods 
and feelings in collages and sketches in notebooks, which 
one can consider from today’s perspective as more or less 
artist’s books.
With the draughtsman Petr Jochmann, the painter and later 
theoretician Pavel Netopil and other friends, he takes his 
first trip to the Romanesque and Gothic churches and ca-
thedrals in what was then the German Democratic Republic. 
Field trips which he was to take part in in the next two years 
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had a fundamental influence on his later (in the second 
stage of his work, key) cycle of drawings-interpretations of 
church floor plans. He gets to know Alena Šefčáková, the 
daughter of the important Slovak art historian Eva Šefčáková, 
who acquaints him with the situation in the unofficial Slovak 
art scene. This contact opens up the opportunity to meet 
a number of artists, including the actionists and conceptu-
alists Robert Cyprich, Ľubomír Ďurček, Július Koller, Peter 
Rónai, and Dezider Tóth.14 
1985
Due to his personal ambivalence, interest in all creative art 
goings-on does not abandon him and his interest in the 
Slovak scene culminates in visits with L.D. to the ateliers of 
Rudolf Fila, Klára and Milan Bočkay, Daniel Fischer, Marián 
Huba, Igor Kalný, Igor Minárik, Juraj Meliš, Marián Mudroch, 
Rudolf Sikora, and Miloš Urbásek.15

1986 
At the beginning of January, his first exhibition containing all 
of his essential action art takes place at Galerie Pod Pod-
loubí in Olomouc. Accompanying the exhibition is the first 
catalogue of his work, with a text by Jiří Valoch, which is still 
valid today, in which in addition to the artist’s happenings, he 
aptly captures the character of his artist’s books:
“Books represent a no less significant, and in recent years 
even the dominant sphere in Havlík’s work. The traditional 
architecture of the book, its structuring and its convention, 
are for the artist a point of departure for rephrasing, which 
activates the sequence of reader=viewer=perceiver... The 
first were variable coloured poetry/objects or small ac-
tion objects; since 1978 Havlík has been interested in the 
possibility of visualising the process of turning pages and 
rendering it in an aesthetic fashion, but also as a sensorial 
experience. His book The Imagination (1978) was a rather 
ironic rephrasing, in which the “text” was substituted by 
a succession of splashy, gesticulating entries, presented 
as the form of its story. Stmívání/Svítání//Nightfall/Sunrise 
(1979) made use of the possibility of perceiving the book 
from front to back and from back to front—the same line-
ar entries are a graphic metaphor of the natural process, 

and the process of turning pages itself becomes its paral-
lel, its analogy. The tactile quality of unusual materials and 
the acoustic experience of turning pages became integral 
components of Básně v dešti/Poetry in the Rain (1980), 
written on crumpled aluminium foil. The characteristic proc-
ess of turning pages, the possibility of “reading a book” 
as a succession of pages, was actualised in a number of 
traced books in which the line bleeding from the preced-
ing and following pages created a visual continuum, running 
through the entire book. The book here operates as a pure 
visual object, as a drawing, which is alotted through the di-
mension of time, the aspect of chronological succession, 
or action. If the viewer wants to perceive the book, he must 
turn its pages, the perception takes place in the process 
of page-turning, the individual sequence is only one of the 
possibilities.… This aspect is still more fundamental in many 
books with the theme of transformational and variable draw-
ings, in which the artist confronts the drawn line or raster 
of points/gaps with a transformational structure formed with 
thread or several threads. The visual form of the individual 
facing pages can be transformed while turning the pages; 
in several books there is a simple system given which allows 
the threads to create a kind of spatial structure, the trans-
formations of which can be observed and at the same time 
formed while turning the pages. The author-artist of these 
books confronts what is planar and spatial, illusional and 
actual, set and transformational—never in the framework of 
one picture, but in the process of leafing through. Reading 
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is here replaced by page turning, which is a practical neces-
sity in traditional books, but in Havlík’s books it is actualised 
as an original aesthetic and communicational experience. 
For the characteristic “message” of these books is actually 
the possibility to take part in the process of transformations 
which the author offers. To accept the viewer as a partner, 
as an active “co-author”, is unmistakably the main innovation 
with which Havlík has enriched the current category of “art-
ists’ books” in recent years.”16

The art historian Ivona Raimanová also commented on Hav-
lík’s exhibition in the samizdat anthology Někdo něco 4/
Someone Something 4, characterising his happenings and 
placing them into the context of Czech action art as follows:
“The work of Vladimír Havlík fundamentally differs from 
similarly oriented happenings of other artists. His main topic 
is not integration and installation of objects into the land-
scape—e.g. in the works of J. Hampl, s. Klimeš, A. Lamr, and 
J. Steklík. It also differs from the work of M. Šejn, concentrat-
ing on the demonstration of primary natural elements and 
phenomena, and from the “maps” and documentation of 
natural and natural events of M. Maur. It is a far cry from the 
work of I. Kafka, the fascinating feeling of the ambivalence of 
the time process—the feeling of continuity and time passed 
at the same time. Nor do the distinctive happenings of P. 
Štembera or K. Miler have much in common with Havlík’s.
Havlík’s happenings have their significance above all in the 
moment in which they take place—photo-documentation (un-

fortunately, the only means of reference in the exhibition) 
certainly is not capable of presenting the feelings and expe-
riences which are so important for the course of the artist’s 
happenings. The presence of a person, or at least the sort 
of intangible residue of a person, plays an indispensable 
role in happenings, which is lost in the given [gallery] space. 
Man and his creations are not placed into sharp opposition 
against nature. The classical European polarity between 
nature and man is relativised. This also connects Havlík’s 
work to the expressions of another Moravian artist—Marian 
Palla. The pivotal moment of his creations is the metaphoric 
expression of the human being, arising from the awareness 
of his body, the earth, air, passing of time, natural processes 
and events, etc. (Otherwise of course these are two artists 
of different dispositions: Havlík’s happenings are based on 
the activity of intuition, while in M. Palla’s work the intellect 
holds sway.)
A non-catastrophic view of the world permeates the work 
of Vladimír Havlík, the desire for fulfilling the harmonic re-
lationships between people and nature, people and them-
selves. All of Havlík’s activities are play, to a certain extent—a 
genuine opening of one’s self, the immediate reactions to 
surrounding stimuli. Play however is not limited only to the 
process of creation: immersion in the play coming from out 
of the works does not disappear and affects the viewer while 
taking in the photo-documentation—and after. Belief in the 
possibility of active communication with the viewer has been 
stressed many times already in modern art. Havlík’s work is 
one proof of the existence of this tendency in art.”17

Recapping the work to date, and the response to it, has 
a positive influence on his creative lethargy. He begins to 
follow goings-on in the Prague scene with a new intensity; 
discussion of the postmodern is stirring, and he muses on 
how these new ideas could be applied in his own work. 
His desire to change the rhythm of his life is expressed in, 
among other directions, his co-operation in staging exhibi-
tions at Galerie Pod Podloubím.18 One of his supporters in 
searching for a new direction of working is Václav Stratil, 
with whom he joins in in the conviction of innovation of for-
mal expression in the spirit of postmodern impulses, not that 
either one would have wanted to resign from the source of 
Christian culture, Catholic catechism in particular, in whose 
spirit they were raised. This co-operation lasted intensively 
until the year 199�, when Stratil characterised it in the intro-
ductory words to Havlík’s exhibition Kristovy roky/Christ’s 
Age in Olomouc’s Divadlo Hudby thus:
“I think that [today] a paradigm change is coming. And so 
we worked on conceiving and conceptions for something 
which is now called direct speech act, verbal performance 
or maybe language installation, the mystery of language. In 
an era of sex, blood, money, in the era of David Lynch films, 
in the era of the banality of feelings and the multiplied feel-
ing of kitsch, in the beginning of the 1990s, in the time of 
mystical deconstruction, in the time of vertical nostalgia, in 
the time between Aesop and Mowgli, in the time of perspec-
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tives from Africa, in the era of feminism and weapons, in the 
time when it looks like the end of the culture of the white 
man, I and Vladimír Havlík acknowledged that we are broth-
ers in the fast, that it is a time of fasting, that we are going to 
maintain our fast.”19

In addition to this he, together with Margita Titlová-Ylovsky 
and Vladimír Merta, reacts to the generational and ideologi-
cal determinative towards modernist standpoints by found-
ing the Mezinárodní asociace umělců létajících kolem ko-
runy stromu pluralismu/International Association of Artists 
Flying Around the Treetops of Pluralism. 
1987
He meets his future wife Jarmila Houdková (b. 1966), today 
an interpreter and translator of French and Czech.
1987–1988
Watching the skies during night work at Povodí Morava in-
spires his first sketches and drawing of crystals (pencil or 
dry pastel). The first definitive work is of godawful quality, 
for untrained hands lack the craftsman’s skill. More accom-
plished results are achieved in the following year, when the 
artist concentrates exclusively on pencil drawing. The col-
lection of crystals, exhibited later only sporadically within the 
framework of collective exhibitions, can be considered de-
spite its aesthetic imbalance as an important prerequisite to 
the drawings of church floor plans which are to follow. Both 
positions unite on one hand an interest of manifestation of 
“spiritual light” (which unfortunately in Czech art often falls 
into unbearable bittersweet catchiness), and on the other 
hand a distinct attempt at the characteristic reflex of the ac-
tual contemporary “neo-geo” wave, one of the many forms of 
postmodern unlimitedness.
In September 1988 he moves to Prague and becomes 
a teacher at the art departments of the Lidová Škola Umění 
(After-School Arts School) in Prague-Stodůlky and the 
Lidová Škola Umění in Prague 10-Hostivař. He works in 
Prague until the end of 1989. In his free time he continues 
to intensively follow the going-on in the unofficial scene and 
keep up working contacts, especially with Adriena Šimotová, 

Václav Stratil, Martin John, Margita Titlová-Ylovsky, Vladimír 
Merta and the art historian Alena Pomajzlová. 
He regularly returns on weekends to Olomouc to draw inten-
sively. Throughout December he finishes his first-ever floor 
plan drawing, inspired by the strong physio-psychological 
experience of touring the town church of Römhild.
1989
He develops the aforementioned collection of church floor 
plans, mostly Romanesque and Gothic in the first stage. The 
influence of Václav Stratil20 on the artist’s method of forming 
richly-layered cross-hatchings, especially in the large format 
drawings, cannot be denied. The ideological background of 
the drawings is however evidently original and during a rel-
atively short time period the artist creates his own peculiar 
drawing style, balancing between “art” and “non-art”.
He takes his first trip to Italy. His main goal is Assisi, where 
in the church of St. Francis, he is literally astounded by Giot-
to’s frescoes Scenes in the Life of St. Francis. Another mo-
mentous experience which he brought back with him from 
Italy was visiting churches, under the influence of which he 
creates in the next year the important drawings Maják (Or-
vieto, dóm)/Lighthouse (Orvieto, cathedral) and Ad triangu-
lum (Rome, St. Pietro in Vincoli).
Birth of his daughter Veronika.
1990
He returns to Olomouc and teaches as an external lecturer 
in the spring semester of 1990 at the Art Education De-
partment of the Pedagogical Faculty at Palacký University 
in Olomouc, in the field of creating space for teaching in 
basic schools. At the end of the semester he is accepted in 
a position at the newly-created field of action art, where he 
teaches to this day. 
From the beginning of the 1990s to the present he writes 
short ironic texts—commentaries on the state of art and the 
state of the world.
1991 
In the Brno Galerie Mladých he has his first solo show of his 
interpretations of church floor plans, the character of which 
is again aptly described by Jiří Valoch in the accompanying 
catalogue: 
“… Vladimír Havlík on one hand traces, citing the main char-
acteristics of a certain interior, but on the other hand he in-
tervenes into that interior, making it material via the drawing. 
He connects the outside and the inside: thus creating a new 
unit, a new reciprocity between these two environments, 
which is not considered as an opposite, but as a comple-
mentary ensemble. The means of his encroachment is il-
lusional light, directly articulated in the process of drawing 
itself. This light not only connects the exterior and interior 
as a sort of quite independent analogy of light, which in an 
actual environment could penetrate through windows and 
doors (of course irrespective of any architectural givens). 
It is light an sich, light which penetrates and enters, light 
which transforms and determines the character of the inte-
rior. It creates a new bond between the environment without 
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architecture and the environment within architecture, but 
also articulates a new quality of the interior as it is. It is light 
which has no utilitarian purpose, but it also has no symbolic 
significance. It is light which is the vehicle of pure transcend-
ency, light which makes reference to nothing. But which is 
directly making manifest the process of drawing itself. Light 
which is the immanence of drawing. Transcendence can-
not be only an individual experience, it must be a quality of 
a work of art. It cannot be pictured. But it can be articulated, 
in its own structure, its own means. This is also the impor-
tance of the new drawings by Vladimír Havlík. It is certainly 
not by accident, that the artist chooses the means which can 
or should be places of transcendental experiences of other 
people, for he is well aware that every such experience is 
incommutable and the way to it is the way of art.”�1

In co-operation with R.H. and the theoretician Igor Zhoř, he 
publishes the first Czech textbook for the newly-founded disci-
pline of action art at the Palacký University Press in Olomouc.
He marries Jarmila Houdková, who adopts his surname.
1991–1993
Under the auspices of his position at the university in Olo-
mouc, he teaches, lectures and runs workshops at arts uni-
versities in Denmark (1991), USA (199�), Belgium (1993) 
and France (1993). During his foreign stays, as much as he 
is able, he interests himself in contemporary art streams, the 
resonance of which begins slowly from 199�, but is visibly 
projected into his work. Especially important and inspiration-
al for his further work was a special residency in the United 
States. He described the influence on his work in answer to 
a question by a journalist as to how his Central European 
spiritual orientation resonated in contact with America, cra-
dle of the “New Age” movement, thus:
“Because I interpret church and cathedral floor plans in my 
drawings, I didn’t want my efforts to be understood only as 
a religious return to values. To me it is understanding real-
ity without such a narrowly grasped context. A cathedral is 
a place where light is formed and preserved. Its verticality 
elevates our view; filled with the sadness of the lost unity of 
man and light we try to find reconciliation in ourselves. The 
vertical nostalgia of the cathedral aims towards a future ‘uni-
tas multiplex’. Cathedral space, just like a crystal or a star, 
is a symbol of light, the radiation of positive energy. If we 
have the capability (or if we learn) to perceive this energy, it 
does not matter if we feel it in the cathedral nave or in the 
pellucid soaring walls of Chicago skyscrapers. I believe that 
the ‘spiritual’ dimension is not something given to us, but 
is a thing in and of itself. It is just that we have to prepare 
ourselves to be able to perceive it. On the basis of histori-
cal Europe, Europeans should be potential ‘bearers of the 
Resurrected Spirit’. Something is urging me to express the 
heretical thought that it is actually America, despite all its 
‘mass-media consuming massage’, which is closer to the 
spiritual dimension. This feeling came from experience in 
the American landscape, which uplifts a person via its vast-
ness, its boundlessness, its pride, its freedom to cross dis-

tances and search for one’s unique ‘place of one’s own’. 
It is only a subjective impression, based mostly on when 
I watching the Appalachian Mountains through the window 
of a train, but I had the vision that between the trees there 
were moving shadows of Indians, watching over the land of 
their birthright. The spirit moves where it will.”��

In 1993 he acquired his first atelier, at 4 Bořivojová Street 
in Olomouc (the poet V. Erker lived there before him), which 
he maintained until the year 1997. He began to meet up with 
the photographer and painter Ivan Krajíček Brot.
1993–1995 
He begins to make use of earlier unavailable technological 
possibilities in his work and in smaller exhibition projects 
he animatedly reacts not only to his experiences on foreign 
stays, but also on the almost turbulent motion in the artistic 
scene of the time. In addition to this he creates two provoca-
tive erotic-spiritual cycles of pencil drawings, Leda s labutí/
Leda and the Swan and Bezpečně svatí/Safely Saints, in 
which with delicate irony he reveals the reserved relation-
ship between the Catholic Church and corporeality. 
1994
From an outside initiative, he takes part in an international 
performance meeting in Ostrava. He begins to engage in 
computer manipulation of his own artworks.
1995 
His draught work to date culminates in the continuation of 
a free cycle of interpreted floor plans, this time mostly Ba-
roque buildings (but also Classicist) and subsequently re-
turning to the medium of traditional oil painting. After a brief 
investigation of “all directions” he returns to the theme of 
floor plans in several paintings, simultaneously concerns 
himself with how to resuscitate traditional, sacral iconog-
raphy so that it would appeal even to the supersaturated 
viewer living in a world of advertising.
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He creates his first, black and white, computer prints, the form 
of which follows up on drawings of Baroque floor plans.
1996 
At Galerie Jaroslava Krále in the Brno Dům Umění, he has 
his first solo show exhibiting the collection of paintings from 
the past two years under the title Windows 96, the formal 
structure of which is influenced by the aesthetic of compu-
ter manipulation of one’s own drawings and paintings. R.H. 
characterised them in the catalogue text in the words:
“Sharp colour tones and exactly defined geometricising 
shapes at first glance are a departure from the delicacy of 
his earlier pencil drawings. However they are not about clean 
geometric abstraction or a dedicated computer game, for 
the initial motifs are again church floor plans. As in earlier 
projects, including happenings in the late 1970s and early 
1980s, now too in his work, in addition to a strong self-reflex-
ive insight, there is a marked humanistic charge and an ampli-
fied, sensorial perception of the world. For him long hours of 
delicate cross-hatching by pencil on church floor plans was 
a personal form of tactile experience. Light and erotic motifs 
introduce marked sensorial signals. Since the drawings of 
crystals in the late 1980s an associative chain has been un-
winding, at the start of which is the captivation by the space, 
light and humanistic message of the medieval cathedral.”23

He completes his second, no less important, stay in the 
USA. New experiences persuade him of the correctness of 
his chosen path of painting, the continuity of which is more 
or less broken up by another year-long stay in the United 
States in the years �003–�004.
1997
He takes part in two performance exhibitions in Brno and 
Ostrava. He continues to paint intensively.
1998
In Prague, Šternberk and Ústí nad Labem, he exhibits his ex-
isting paintings, which are well-received even by the younger 
generation. His first retrospective catalogue accompanies 
the exhibition, aimed at connecting his drawing and painting 
work. In the catalogue text Vertikální levitace, měkký spirit/
Vertical Levitation, Soft Spirit, Marek Pokorný sums up Hav-
lík’s contribution in the words:
“The independent position of Vladimír Havlík on the Czech 
art scene has a certain semblance for example to the posi-
tion and techniques of Václav Stratil, who however has given 
up in a way on the existential and spiritual cornerstone of his 
work of the 1970s and 1980s. Unlike him, Havlík (uniquely 
in the Czech art scene) has undergone a metamorphosis, 
which—as we know from classical mythology—does not free 
one from one’s bonds, nor can it circumvent one’s fate, nev-
ertheless it brings a fundamental experience and above all 
an original opportunity of how to settle the tension which in 
the history of an individual is developed by the continuous 
conflict of memory and experience. Havlík’s works are in this 
respect relevant not only for their visuality, but also as unpre-
tentious variations on the relationship between what is ‘the 
same’ and what is ‘different’.”

Against which the artist himself comments on his paintings 
with a sympathetic overview:
“Havlík, it seems, straddles the modern and the postmod-
ern. He retains the continuity of energetically strong, con-
crete places (the landscape, churches, city centres), and on 
the other hand is fascinated by the artificial space of compu-
ter models. The contemplative symmetry of church spaces 
combines with the living geometry of American metropo-
lises. The construction of pictorial space weighs upon the 
experience of the flaccid body.”�4

Birth of his daughter Tereza.
1998–2001 
In addition to the university in Olomouc, he is also the head 
of the Painting Department at the Faculty of Fine Arts at the 
Technical University of Brno. Among other themes, his in-
struction is aimed at presenting various theories of colour. 
His paintings are displayed at a number of exhibitions, both 
domestic and abroad. 
1999
�7 April, under the auspices of his habilitation (conferment) 
process, he lectures at the Pedagogical Faculty at J.E. 
Purkyně University in Ústí nad Labem on the theme Painting 
as Ritual, after which he receives the title of Docent in the 
discipline of Painting.
2000
He moves into an attic atelier, formerly used by the painter 
and graphic artist Dana Puchnarová, at 4 Lomená Street, 
Olomouc. He exhibitions a collection of new paintings in 
Kutná Hora, Ostrava and Opava.
2001
He visits the Netherlands and, with the painter Petr Kvíčala, 
Spain where he was fascinated above all by the paintings of 
El Greco and Moorish architecture. 
2002
He creates a provocative cycle of computer prints with an 
erotic theme and at the same time via computer the cycle 
Obrázkové přílohy/Pictorial Supplements, whose expres-
sively geometric conception anticipates his, as of this date, 
last collection of paintings from the years �005–�006.

270 S Arsénem Pohribným / With Arsén Pohribný, �003
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2003–2004 
He teaches as a guest professor at two American universi-
ties. After his return, which brought about an unwelcome 
interruption of creative work, he searches for a way to elabo-
rate new impetuses for some time.
2005
He begins work on a new collection of paintings, of which 
a large group is shown in Hungary (Péczi Galéria, Pécs). In 
October a collection of his paintings, mostly from the 1990s, 
is exhibited in Prague’s Rudolfinum at the exhibition Impres-
sion—The Origin of Beauty—The Power of Vision. Jiří Ptáček 
Jr, editor-in-chief of the magazine Umělec/Artist which maps 
the current art scene, placed the artist’s paintings into the 
context of Czech art of the past decade in a piece which 
was posted on the exhibition’s web pages, as follows: 
“In 1996, the world of Czech cinema was shaken by the 
success of the generational film Šeptej [Whisper]. Its radi-
cally simple narrative axis “initiation – love story” was sur-
rounded by attractive images of sexual freedom, wild par-
ties accompanied with electronic music, and the search for 
genuine interpersonal relations. In this naive work, every-
thing that needed to be said was in fact said, and Šeptej 
soon became the cult statement of its time. Along with the 
(somewhat belated) arrival in Central Europe of rave music, 
house, new designer drugs, the surprising possibilities of 
interactive software, the idea of an unbounded virtual space 
and techno-optimism in general was the best possible re-
action to the previously all-pervasive cult of grimy jeans 
and the self-torturing despair of grunge existentialism. It 
seemed that the right time had arrived for new technolo-
gies to make a definitive enrichment to human experience. 
Of decisive influence for the new generational values was 
the magazine Živel [Element] and its unique graphic design 
formed the vocabulary of the new visual language. Within 
the arts themselves, there emerged the visions of Federico 
Díaz concerning the interaction of art with all human sens-
es. Likewise, the exhibit by the architect Jan Kaplický and 
Future Systems in the National Gallery’s contemporary art 
centre, the Trade Fair Palace, brought into the debate highly 
sophisticated theses of how technology could be inspired 
by nature, and what ecological balance could be assured 
through technology. Thanks to these artists, and many oth-
ers, it also became clear how the differentiation between 
architecture, the visual arts, and design was growing ever 
less pronounced, and that art should not be conceived in 
opposition to living styles but go hand in hand with them. 
Nor should it strive to outstrip its own age at all costs, but 
can in fact draw upon the past for the present. Retro came 
to have potential. The synthetic and the organic, technology 
and nature, the futuristic and the nostalgic all surprisingly 
came together, and began to assume the appearance of 
quite a well-formed set of building blocks.
Vladimír Havlík entered into this social climate with paint-
ings that were remarkably open to their age. Though they 
still remained classic easel paintings, they nonetheless rep-

resented on canvas themes previously sketched on the com-
puter. If there (exceptionally) appeared in them an image not 
derived from the circle, it was invariably a kind of decom-
posed field of pixels. In turn, the diffracted fields of colour 
often evoke the favoured range of the newly discovered and 
massively propagated colour tones of consumer items and 
electronic media – yet at the same time, they also invoke 
a remix of the organic decorative style of the 1950s and 
1960s. For those who were fascinated by the new remixed 
world, or who at the very least were not resistant to it, these 
paintings formed the example of the artist’s entrance into 
the Czech artistic world.
Havlík also grants his paintings titles that themselves form 
important “players” in the game of references, and provide 
guidelines linking the abstractions to specific formal con-
tents. “Fishtail”, “Milenci v trávě” [Lovers in the Grass], “Hap-
py U.F.O.”, “Malý Satelit” [Small Satellite], “Satelit”, “Moon 
or Egg” -this is a typical cross-section of the titles that Havlík 
selected for his work. It is a highly cultivated form of seduc-
tion into the space of mutual cross-transmissions between 
image and word, between abstract geometric compositions 
and the slogans of the experience of early cyber-culture from 
the late 1990s. Perhaps for this very reason, these paintings 
have sparked unusually strong responses – and perhaps for 
this reason, they attracted more attention than Havlík’s previ-
ous or even his later work.25

2006
The Brno House of Arts, in co-operation with the Olomouc 
Museum of Art–Museum of Modern Art, presents his first 
retrospective art exhibition. The Olomouc version of the 
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exhibition at the beginning of �007 will present for the first 
time ever as a whole his book art, book-objects, visual and 
action objects and visual and concrete poetry from the late 
1970s and 1980s.

Ladislav Daněk, April–May �006
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Seznam vyobrazení / list of illustrations

1 Cesta II / The Way II, 1981, fotodokumentace akce / 
photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
2 Pocta Kazimíru Malevičovi / Hommage à Kazimir 
Malevich, 1979, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variabilní rozměry / 
variable dimensions
3 Vítání jara / Welcoming of the Spring, 1979, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
4 Obrazy – Představy – Domy – Sny (Mušov) / 
Images – Ideas – Houses – Dreams (Mušov), 1979, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
happening, variabilní rozměry / variable dimensions
5 Exhibition / Exhibition, 1997, fotodokumentace akce / 
photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
6 Obydlí / The Dwelling, 1978, fotodokumentace akce / 
photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
7 Bez názvu (Tělo v krajině) / Untitled (Body in the 
Landscape), 1978, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variabilní rozměry / 
variable dimensions
8 Spánek / Slumber, 1979, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variabilní rozměry / 
variable dimensions
9 Stíny / Shadows, 1979, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variabilní rozměry / 
variable dimensions
10 Partitura pro pole / Score for Field, 1980, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
11 Socha svobody / Statue of Liberty, 1980, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
12 Stolní květina / Table Bouquet, 1981, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
13 Rohožka / Mat, 1981, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variabilní rozměry / 
variable dimensions
14 Vymezení II / Demarcation II, 198�, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
15 Záměna II (Velká frotáž) / Exchange II (Large Frottage), 
1984, fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
16 Kontrolovaný pád / Controlled Fall, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 

the performance, �41x104 mm
17 Narušení bílé plochy / White Field Disturbance, 
1978, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, �40x�87 mm
18 Obydlí / The Dwelling, 1978, autorská fotodokumentace 
akce / artist’s photo-documentation of the performance, 
�66x463 mm
19 Strašáci / Scarecrows, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 649x531 mm
20 Pocta Kazimíru Malevičovi / Hommage a Kazimir 
Malevich, 1979, autorská fotodokumentace akce / artist’s 
photo-documentation of the performance, 650x594 mm
21 Čtverec – kámen, voda, mráz, led / Rectangle – Stone, 
Water, Frost, Ice, 1981–198�, autorská fotodokumentace 
akce, majetek MUO Olomouc / artist’s photo-
documentation of the performance, collection of the 
Olomouc Museum of Art, 649x596 mm
22 Ohně na řece / Fires on the River, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 639x5�4 mm
23 Přivolávání podzimu / Calling Autumn, 198�, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance
24 Daruj krev (propagační akce pro zvířata) / Give Blood 
(publicity event for animals), 1979, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
25 Čítárna pro zvířata / Reading Room for Animals, 1979, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
26 Bez názvu (Proprání denního tisku) / Untitled (Washing 
the Daily News), 1979, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variable dimensions
27 Akce pro Jakuba / Performance for Jakub, 1980, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, 151x�36 mm každá / each
28 Obrazy – Představy – Domy – Sny (Mušov) / Images – 
Ideas – Houses – Dreams (Mušov), 1979, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the happening, 638x341 mm, 670x4�8 mm
29 Pokusná květina / Trial Flower, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 4�9x176 mm
30 Záměna / Exchange, 1981, autorská fotodokumentace 
akce / artist’s photo-documentation of the performance, 
636x508 mm
31 Otisk v dešti / Print in the Rain, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 547x337 mm
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32 Pokus o spánek / Attempt to Sleep, 198�, autorská 
fotodokumentace akce, majetek MUO Olomouc / artist’s 
photo-documentation of the performance, collection 
Olomouc Museum of Art, 506x334 mm
33 Linie (Pocta Magrittovi) / Line (Hommage à Magritte), 
1979, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, 550x653 mm
34 Komunikace / Communication, 1979, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 643x5�0 mm
35 Přírodní partitura / Natural Score, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 177x4�3 mm
36 Záznam jarního tání / Documentation of Spring Thaw, 
1980, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, 340x�17 mm
37 Hudba pro Maleviče / Music for Malevich, 1981, 
autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, 34�x4�7 mm
38 Partitura pro tělo / Musical Score for the Body, 
1980, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, 360 x �90 mm
39 Partitura pro ruce / Score for Hands, 1980, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, 639 x 5�4 mm
40 Partitura pro obličej / Score for the Face, 1980, 
autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, 588x311 mm
41 Konfrontace – bolest stromu a bolest člověka / 
Confrontation – The Pain of Trees and the Pain of Man, 
1981, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the performance, 9��x477 mm
42 Hudba pro vítr / Music for the Wind, 1981, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the performance, ��0x5�8 mm
43 Psychologická hudba / Psychological Music, 
1981, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the happening, 440x5�8 mm
44 Přehrátí J. S. Bacha větru / The Wind Playing Back J. 
S. Bach, 1979, autorská fotodokumentace akce / artist’s 
photo-documentation of the performance, 347x�16 mm
45 Sedm koncertů v Lipníku nad Bečvou / Seven Concerts 
in Lipník nad Bečvou, 1981, autorská fotodokumentace 
akce / artist’s photo-documentation of the performance, 
�90x47� mm
46 Koncert pro dešťovou kapku / Concert for a Raindrop, 
1981, fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, 97 x 1�0 mm
47 Zahřívání stromu (Vítání jara) / Warming Up a Tree 
(Welcoming Spring), 1980, autorská fotodokumentace 
akce / artist’s photo-documentation of the performance, 
338x177 mm
48 Vítání jara / Welcoming Spring, 1979, autorská 
fotodokumentace akce / artist’s photo-documentation of 
the happening, 638x5�8 mm

49 Sad (Vítání jara) / Orchard (Welcoming Spring), 
1981, autorská fotodokumentace akce / artist’s photo-
documentation of the happening, 500x847 mm
50 Svatba / Wedding, 198�, autorská fotodokumentace 
akce / artist’s photo-documentation of the performance, 
508x84� mm
51 Krabička / Box, 1984, fotodokumentace akce / photo-
documentation of the performance, variabilní rozměry / 
variable dimensions
52 Bílé vánoce / White Christmas, 1991, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
53 Umění překladu / The Art of Translation, 1994, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
54 Znaková řeč / Sign Language, 1993, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
55 Kontakty / Contacts, 199�, fotodokumentace akce / 
photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
56 Březový háj / Birch Grove, 199�, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
57 HOLY PLANe / HOLY PLANe, �004, fotodokumentace 
akce / photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
58 Toš Iba / To Sheeba, 1996, fotodokumentace akce / 
photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
59 Exhibition / Exhibition, 1997, fotodokumentace akce / 
photo-documentation of the performance, variabilní 
rozměry / variable dimensions
60 Doma vše v pořádku / Home, Sweet Home, �006, 
fotodokumentace akce / photo-documentation of the 
performance, variabilní rozměry / variable dimensions
61 Umělecký tréning Božského Marcela / The Artistic 
Training of Marcel the Divine, �006, video / video
62 SEIKO / SEIKO, nedat. / undated (1985), objekt / 
object, 450x9�x51 mm
63 Manipulace s Prostorovou knihou / Manipulations 
with a Spatial Book, 1989, fotodokumentace / photo-
documentation
64 Barevná proměnlivá hudba / Coloured Transformational 
Music, 198�, autorská kniha / artist’s book, �1�x15� mm
65 Torzální informace imaginárních sbírek konvizní poezie / 
Torsal Information of Imaginary Collections of Convis 
Poetry, 1978, autorská kniha / artist’s book, 106x77 mm
66 Patnáct partitur pro barevný klavír / Fifteen Scores 
for Coloured Piano, 1977, autorská kniha / artist’s book, 
19�x15� mm
67 Prostorová kresba / Spatial Drawing, 1981, autorská 
kniha / artist’s book, �10x150 mm, majetek J.H. Kocmana / 
collection of J.H. Kocman
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68 Příběh kruhu / Story of a Circle, nedat. / undated 
(1980), autorská kniha / artist’s book, �38x168 mm
69 Variabilní barevná kniha / Variable Coloured Book, 
1990, autorská kniha / artist’s book, �36x60 mm
70 Bez názvu (Barevná kresba) / Untitled (Coloured 
Drawing), nedat. / undated (1984–1985), autorská kniha / 
artist’s book, 105x8� mm 
71 Kdysi kdosi asi cosi / Sometime Someone Some 
Something, nedat. / undated (198�–1985), autorská 
kniha / artist’s book, 3�0x�34 mm
72 Sea / Sea, 1985, autorská kniha / artist’s book, 
151x104 mm
73 Leonid Ochrymčuk / Leonid Ochrymchuk, 1985, 
autorská kniha / artist’s book, �05x150 mm
74 Joseph Beuys / Joseph Beuys, 1985, autorská kniha / 
artist’s book, �41x167 mm
75 Sedm malých operací / Seven Tiny Operations, 1979, 
autorská kniha / artist’s book, 300x�10 mm
76 Jak jsem hledal štěstí ve hvězdách / How I Searched 
the Stars for Happiness, nedat. / undated, (198�–1986), 
autorská kniha / artist’s book, 107x155 mm
77 Tato kniha byla dána do používání / This Book Was 
Given To Be Used, nedat. / undated (1979–1981), 
autorská kniha / artist’s book, �15x165 mm
78 Haiku pro J.W. Goetheho / Haiku for J.W. Goethe, 
1979, objekt se nedochoval / object unpreserved
79 Pocta Magrittovi / Hommage à Magritte, 1979, objekt 
se nedochoval / object unpreserved
80 Hudební objekt / Musical Object, 1979, objekt / object, 
400x600x40 mm
81 The End / The End, nedat. / undated (1985), objekt / 
object, 40x35x�5 mm
82 art is money / art is money, nedat. / undated (199�–
�00�), objekt / object, 88x�10x15 mm
83 Soft Spirit / Soft Spirit, nedat. / undated (1993), 
objekt / object, �00x80x70 mm
84 Střet civilizací / Conflict of Civilisations, nedat. / 
undated (�006), objekt / object, �40x70x1�0 mm
85 Toto není sušák na lahve / This Is Not a Bottle Dryer, 
1994, objekt / object, l. �90 mm
86 Francie v pasti Francie / France In the Trap of France, 
1994, objekt / object, �00x50 mm
87 Lucio Fontana (břitva Lucia Fontany) / Lucio Fontana 
(The Razor of Lucio Fontana), nedat. /undated (1981–
198�), objekt / object, l. 153 mm
88 Bič boží (detail) / God’s Whip (detail), nedat. /undated 
(1993), objekt / object, l. 980 mm
89 bez názvu (Léčivý kámen II) / Untitled (Healing Stone II), 
�00�, objekt / object, l. 1�0 mm
90 Moderní umění v kleštích / Modern Art in a Vice-
Like Grip, nedat. /undated (1993), objekt / object, 
460x�40x300 mm
91–96 Úhel pohledu / Visual Angle, 1983, interpretované 
fotografie / photo-interpretations, 30x40 mm každá / each

97 Jedničky až čtyřky / Ones to Fours, 1983, 
interpretovaná reprodukce / reproduction-interpretation, 
�00x�00 mm
98 Milice NIKE / NIKE Militia, 1983, interpretovaná 
fotografie / photo-interpretation, 160x300 mm
99 Ženy a interpunkce / Women and Punctuation, 
1983, interpretovaná fotografie / photo-interpretation, 
��0x300 mm
100 Krása v uvozovkách / Beauty in Quotation Marks, 
1985, interpretovaná fotografie / photo-interpretation, 
100x150 mm
101, 102 Česká krajina / Czech Landscape, 1980, 
interpretované reprodukce / reproductions-interpretations, 
300x450 mm každá / each
103 rodinné posezení u televizoru / family seated in front 
of the TV, 1979, interpretovaná reprodukce / reproduction-
interpretation, 300x�10 mm
104 haikú nadbytečného obrazu / haiku on a superfluous 
painting, 1979, interpretovaná reprodukce / reproduction-
interpretation, �00x�10 mm
105 Sídliště / Settlement, 198�, koláž / collage, 300x�10 mm
106 Černý čtverec na bílém pozadí / Black Rectangle on 
a White Background, 1979, kresba a koláž na papíře / 
drawing and collage on paper, 330x�40 mm
107 Bílý čtverec na bílém pozadí, / White Rectangle on 
a White Background, 1979, kresba a koláž na papíře / 
drawing and collage on paper, 330x�40 mm
108 Návrh podzimní krajiny / Draft of an Autumn 
Landscape, 1979, koláž / collage, 330x�40 mm
109 Návrh letní krajiny / Draft of a Summer Landscape, 
1979, koláž / collage, 330x�40 mm
110–113 Tvar věcí / The Shape of Things, 1979–1983, 
kresba a koláž na papíře / drawing and collage on paper, 
330x�40 mm každá / each
114 Tvar věcí / The Shape of Things, 1983, kresba a koláž 
na papíře / drawing and collage on paper, 330x�40 mm
115–118 Fónická báseň 1–4 / Phonic Poem 1–4, 
1981, propisot na papíře / dry transfer letters on paper, 
330x�40 mm
119 Bez názvu / Untitled, nedat. / undated (1981), propisot 
na papíře / dry transfer letters on paper, 330x�40 mm
120 Prostorová kresba / Spatial Drawing, 1981, autorská 
kniha / artist’s book, �10x150 mm
121 Trojbarevná variabilní kresba / Three-Coloured 
Variable Drawing, 1983, autorská kniha / artist’s book, 
�1�x151 mm
122 PF 84 / Happy New Year 84, 1983, autorská kniha / 
artist’s book, 90x1�5 mm
123 Dva dny ze života slunce / Two Days in the Life of the 
Sun, 1984, autorská kniha / artist’s book, �11x15� mm
Zas jeden rok / One More Year, nedat. / undated (1984), 
autorská kniha / artist’s book, 151x105 mm
124 Modrá cesta hvězdnou oblohou / A Blue Path Through 
the Starry Heavens, nedat. / undated (1984), autorská 
kniha / artist’s book �10x150 mm
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125–127 Kniha o podlaze mého pokoje / A Book About 
the Floor of My Room, 1985, autorská kniha / artist’s book, 
357x�6�x�7 mm, dvě fotografie z průběhu akce, majetek 
MUO Olomouc / two photographs from the performance, 
collection of the Olomouc Museum of Art
128 Variabilní kresba / Variable Drawing, 1983, objekt / 
object, �05x�47 mm, soukromá sbírka Olomouc / private 
collection Olomouc
129 Prostorová kresba / Spatial Drawing, 1984, objekt / 
object, 137x55x38 mm
130 Prostorová kresba / propojení / Spatial Drawing / 
Combination, 1984, objekt / object, 84x84x40 mm
131 Léčivá hudba / Healing Music, 1981, objekt / object, 
77x147x�� mm
132 Roll-Music / Roll-Music, nedat. / undated (1981), 
objekt / 35 mm
133 Pěstování hudby / Cultivated Music, nedat. / undated 
(1981–1983), objekt / object, l. 300 mm
134 Elektrická hudba / Electric Music, 1981, objekt / 
object, 68x64x�4 mm
135 195 malých koncertů / 195 Small Concerts, 1981, 
objekt / object, 80x55x33 mm, 136 Kniha pravdy / The 
Book of Truth 1979, objekt / object, 173x1�5x10 mm
137 color poems selection / color poems selection, 1981, 
objekt / object, 1�0x140x�5 mm
138 Harmony in Blue / Harmony in Blue, nedat. / undated 
(1980–�006), objekt / object, 90x10�x18 mm
139 Instant painting / Instant painting, nedat. / undated 
(1984–1985), objekt / object, 64x37x14 mm
Painter’s Trip / Painter’s Trip, nedat. / undated (1984–
1985), objekt / object, l. 180 mm
140 Primeros gum / Primeros gum, 1984, objekt / object, 
50x50x15 mm
141 10 jarních básní / 10 Spring Poems, nedat. / undated 
(1980), objekt / object, 43x154x64 mm
142 Kniha o nebi / Book about Heaven, nedat. / undated 
(1981–198�), objekt / object, 94x73x�0 mm
143 Socha svobody / Statue of Liberty, nedat. / undated 
(1993), objekt / object, 3�0x90x60 mm
144 Vyvažování víry / Balancing of Faith, 1993, objekt / 
object l. 860 mm
145 Srdce (Jindřichův Hradec, kaple sv. Mikuláše) / Heart 
(Jindřichův Hradec, St Nicholas Chapel), 1990, tužka na 
papíře / pencil on paper, 900x660 mm
146 Břit (Dvůr Králové, farní kostel) / Blade (Dvůr Králové, 
parish church), 1990, tužka na papíře / pencil on paper, 
900x660 mm
147 Klášter (Vyšší Brod) / Monastery (Vyšší Brod), 1989, 
tužka na papíře / pencil on paper, 1500x1300 mm
148 Chrám (Bautzen, dóm) / Cathedral (Bautzen), 1990, 
tužka na papíře / pencil on paper, �300x1500 mm
149 Ad triangulum (Řím, S. Pietro in Vincoli) / Ad 
triangulum (Rom, S. Pietro in Vincoli), 1990, tužka na 
papíře / pencil on paper, 1500x1500 mm

150 Hvězda a kříž (Klatovy, děkanský kostel) / Star and 
Cross (Klatovy, deacon’s church), 1990, tužka na papíře / 
pencil on paper, 900x660 mm
151 Archa (Praha, bývalý kostel sv. Anny) / Arch (Prague, 
former church of St Anne), 1991, tužka na papíře / pencil 
on paper, 900x660 mm
152 Maják (Orvieto, dóm) / Lighthouse (Orvieto, 
cathedral),1990, tužka na papíře / pencil on paper, 
900x660 mm
153 Triko (Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého) / T-
Shirt (Nepomuk, Church of St John of Nepomuk), 1994, 
tužka na papíře / pencil on paper, 900x660 mm
154 Satelit (Holubice, kostel Narození P. Marie) / Satellite 
(Holubice, Church of the Nativity of the Virgin Mary), 1994, 
tužka na papíře / pencil on paper, 900x660 mm
155 Veverka (Rajhrad, proboštský kostel sv. Petra a Pavla) / 
Squirrel (Rajhrad, Priory Church of St Peter and St Paul), 
1994, tužka na papíře / pencil on paper, 900x660 mm
156 Hlava (Nové Dvory, kostel. sv. Anny) / Head (Nové 
Dvory, Church of St Anne), 1994, tužka na papíře / pencil 
on paper, 900x660 mm
157 UFO (Kopidlno, kostel sv. Jakuba) / UFO (Kopidlno, 
Church of St Jacob), 1994, tužka na papíře / pencil on 
paper, 900x660 mm
158 Stealth (Panenské Břežany, kaple sv. Anny) / Stealth 
(Panenské Břežany, Church of St Anne), 1994, tužka na 
papíře / pencil on paper, 900x660 mm
159 Discovery (Chlumec nad Cidlinou, zámek) / Discovery 
(Chlumec nad Cidlinou, chateau), 1994, tužka na papíře / 
pencil on paper, 900x660 mm
160 Apollo (Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra) / Apollo 
(Olomouc, Chapel of St John Sarkander), 1994, tužka na 
papíře / pencil on paper, 900x660 mm
161 Mateřská loď (Hrádek, zámek) / Mother Ship (Hrádek, 
chateau), 1994, tužka na papíře / pencil on paper, 
900x660 mm
162 Orbitální stanice (Vyšší Brod) / Orbital Station 
(Vyšší Brod), 1994, tužka na papíře / pencil on paper, 
900x660 mm
163 Raketoplán / Space Shuttle, 1994, tužka na papíře / 
pencil on paper, 900x660 mm
164–167 Svatí kosmonauti / Holy Cosmonauts, 1995, 
tužka na papíře / pencil on paper, 400x300 mm každý / 
each
168–171 Bezpečně svatí / Safely Saints, 1995, tužka na 
papíře / pencil on paper, 400x300 mm každý / each
172 Leda s labutí / Leda and the Swan, 1994, tužka na 
papíře / pencil on paper, 330x�40 mm
173 BEE / BEE, 1996, olej na plátně / oil on canvas, 
�00x160 cm
174 Antika / Antiquity, 1996, olej na plátně / oil on canvas, 
50x60 cm
175 Pohled do výstavy Windows 96, Galerie Jaroslava 
Krále, DUMB, Brno / View of the exhibition Windows 96, 
Galerie Jaroslava Krále, The Brno House of Arts, 1996
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176 Bez názvu / Untitled, 1996, olej na plátně / oil on 
canvas, 80x80 cm
177 Spojité rotundy / Joined Rotundas, 1997, olej na 
plátně / oil on canvas, 1�0x160 cm
178 MOON / MOON, 1996, olej na plátně / oil on canvas, 
�00x160 cm
179 Satelit / Satellite, 1996–1998, olej na plátně / oil on 
canvas, 150x150 cm
180 Egg’s Story / Egg’s Story, 1996, olej na plátně / oil 
on canvas, 60x90 cm, soukromá sbírka Olomouc / private 
collection Olomouc
181 Český rybník / Czech Fishpond, 1996, olej na plátně / 
oil on canvas, 160x�00 cm
182 Uvnitř rotundy / Inside the Rotunda, 1998, olej na 
plátně / oil on canvas, 1�0x100 cm, soukromá sbírka 
Prostějov / private collection Prostějov
183 Včelí srdce / Bee Heart, 1996, olej na plátně / oil on 
canvas, 1�0x160 cm
184 PUZZ / PUZZ, 1996, olej na plátně / oil on canvas, 
�00x140 cm
185 EGG / EGG, 1996, olej na plátně / oil on canvas, 
�00x160 cm
186 FISHTAIL / FISHTAIL, 1998, olej na plátně / oil on 
canvas, �00x140 cm
187 Vlny / Waves, 1996, olej na plátně / oil on canvas, 
1�0x140 cm
188 Interiér / Interior, 1997, olej na plátně / oil on canvas, 
50x70 cm
189 Kolem rotundy (sestava obrazů) / Around the Rotunda 
(set of paintings), 1995, olej na plátně / oil on canvas, 
160x190 cm
190 HAPPY UFO IV / HAPPY UFO IV, 1998, olej na 
plátně / oil on canvas, 150x150 cm
191 HAPPY UFO III / HAPPY UFO III, 1998, olej na 
plátně / oil on canvas, 150x150 cm
192 HAPPY UFO II / HAPPY UFO II, 1998, olej na plátně / 
oil on canvas, 1�0x160 cm
193 Reaktor / Reactor, 1998, olej na plátně / oil on canvas, 
�00x140 cm
194 Malé UFO I / Small UFO I, 1997, olej na plátně / oil on 
canvas, 50x70 cm
195 Malé UFO IV / Small UFO IV, 1997, olej na plátně / oil 
on canvas, 60x50 cm
196 Malé UFO II / Small UFO II, 1997, olej na plátně / oil 
on canvas, 50x50 cm
197 Ponorka / Submarine, 1997, olej na plátně / oil on 
canvas, 80x80 cm
198 Létající talíř / Flying Saucer, 1998, olej na plátně / oil 
on canvas, 70x70cm
199 Zmrzlinka / Ice Cream, 1998, olej na plátně / oil on 
canvas, 50x60 cm, sbírka SCSU Praha / collection of 
SCSU – Soros Centre for Contemporary Arts, Prague
200 Medvídek / Teddy Bear, 1995, olej na plátně / oil on 
canvas, 60x50 cm

201 Červená rotunda / Red Rotunda, 1995, olej na 
plátně / oil on canvas, 80x80 cm
202 Zlatá Praha nebo NYC / Golden Prague or NYC, 
1998, olej na plátně / oil on canvas, �00x160 cm
203 Obraz Nové síně / Painting of the New Hall, 1998, 
olej na plátně / oil on canvas, 115x145 cm
204 Rotunda v Galerii Sýpka / Rotunda in Sýpka Gallery, 
1997, olej na plátně / oil on canvas, 110x130 cm
205, 206 Empty Windows I, II / Empty Windows I, II, 
�003–�004, olej na plátně / oil on canvas, 100x1�0 
každý / each
207, 208 Empty Windows III, IV / Empty Windows III, 
IV, �003–�004, olej na plátně / oil on canvas, 100x1�0 
každý / each
209 Na tapetě / On Wallpaper, �005, akryl na plátně / 
acrylic on canvas, 65x95 cm
210 Gesto / Gesture, �005, akryl na plátně / acrylic on 
canvas, 65x95 cm
211 Krystal / Crystal, �005, akryl na plátně / acrylic on 
canvas, 65x90 cm
212 Šedá krajina / Grey Landscape, �005, akryl na 
plátně / acrylic on canvas, 70x110 cm
213 Marina / Marina, �005, akryl na plátně / acrylic on 
canvas, 150x150 cm
214 Parkoviště / Parking Lot, �005, akryl na plátně / 
acrylic on canvas, 160x�00 cm
215 Highway II / Highway II, �005, akryl na plátně / acrylic 
on canvas, 65x90 cm
216 DUMB / The Brno House of Arts, �005, akryl na 
plátně / acrylic on canvas, 1�0x160 cm
217 Akt za žaluziemi / Nude Behind Blinds, �005, akryl na 
plátně / acrylic on canvas, 100x80 cm
218 Zelenej / Green, �005, akryl na plátně / acrylic on 
canvas, 1�0x160 cm
219 Okno I / Window I, �006, akryl na plátně / acrylic on 
canvas, 100x110 cm
220 Vodní plány I / Water Plans I, �005, akryl na plátně / 
acrylic on canvas, 65x85 cm
221 Vodní plány II / Water Plans II, �005, akryl na plátně / 
acrylic on canvas, 65x85 cm
222 NYC / NYC, �005, akryl na plátně / acrylic on canvas, 
160x�00 cm
223 Bloody Highway / Bloody Highway, �005, akryl na 
plátně / acrylic on canvas, 1�0x160 cm
224 Pohled do instalace výstavy Soft spirit (1977–�006) 
v Domě umění města Brna / view of the installation of the 
exhibition Soft Spirit (1977–�006) in the Brno House of 
Arts, �006
225 Pohled do instalace výstavy Soft spirit (1977–�006) 
v Domě umění města Brna / view of the installation of the 
exhibition Soft Spirit (1977–�006) in the Brno House of 
Arts, �006 226 Linecký sloup / Linz Column, �00�, kresba 
páskou na zdi / band drawing on wall, ca. �00x�00 cm
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227 Kostel v Peuerbachu / Church in Peuerbach, 
�00�, kresba páskou na zdi / band drawing on wall, ca. 
�00x�00 cm
228 HOLY PLANe – pohled do instalace výstavy v St. 
Cloud / HOLY PLANe – view of the installation of the 
exhibition in St. Cloud, �003
229 HOLY PLANe – pohled do instalace výstavy v St. 
Cloud / HOLY PLANe – view of the installation of the 
exhibition in St. Cloud, �003
230 Kolem rotundy – instalace v Galerii Sýpka / Around 
the Rotunda – installation in Galerie Sýpka, 1993
231 Kolem rotundy (detail) / Around the Rotunda (detail), 
1993
232 Zrcadlení – instalace v Augustiniánském klášteře ve 
Šternberku / Reflections – installation in the Augustinian 
monastery in Šternberk, �005
233–234 Retrovirus – pohled do instalace výstavy v Domě 
umění v Opavě / Retrovirus – view of the installation of the 
exhibition in the Opava Museum of Art, �000
235–236 Svět – pohled do instalace výstavy v Galerii 
Behémot / The World – view of the installation of the 
exhibition in Galerie Behémot, 1993
237 Muslim tedy jsem / So I’m a Muslim, �006, digitální 
fotografie / digital photograph, variabilní rozměry / variable 
dimensions
238 Trička, 1990–�006, digitální fotografie / digital 
photograph
239 Anděl / Angel, 1993, fotografie / photograph, 
15x10 cm
240 Painter / Painter, �005, digitální fotografie / digital 
photograph, 46x33 cm
241 Čeští umělci a jejich kritik / Czech Artists and Their 
Critic, 199�–�006, velkoformátové tisky / large format 
prints
242 Pulovery / Pullovers, 199�–�006, manipulované 
digitální fotografie / manipulated digital photograph
243 Nápisy na zdi / Writings on the Wall, 199�–�006, 
c-print / C-print
244 Mixér (detail) / Mixer (detail), nedat. / undated (1985), 
objekt / object, l. 3�0 mm
245 Klenba / The Vault, �00�, c-print / C-print, variabilní 
rozměry /variable dimensions
246 Sputnik (Jakub, kostel sv. Jakuba) / Sputnik (Jakub, 
Church of St. Jacob), 1990, tužka na papíře / pencil on 
paper, 900x660 mm
247 Kříž / Cross, 1994, tuš na papíře / ink on paper, 
300x�10 mm
248 Andělské křídlo / Angel Wing, 1994, tuš na papíře / 
ink on paper, �10x300 mm
249 První přijímání / First Communion, 1965
250 S dědečkem / With Grandpa, 1966
251 Rodiče / Parents, 1958
252 Autoportrét / Self Portrait, 1978, kombinovaná 
technika / combined technique, �10x300 mm

253 Otiskovaná kresba / Plosive drawing, 1978, tuš na 
papíře / ink on paper, 330x�40 mm
254 Les-louka-pole / Forest-Meadow-Field, 1978, tuš 
a propisot na papíře / ink and dry transfer letters on paper, 
�10x300 mm
255 TV performance / TV Performance, 1980, tuš na 
papíře / ink on paper, 300x�10 mm
256 Napjaté vztahy / Tense Relationships, 1980, tuš na 
papíře / ink on paper, 300x�10 mm
257 Výstava v Lipníku nad Bečvou / Exhibition in Lipník 
nad Bečvou, 1981
258 Svatba / Wedding, 198�
259 Krystaly / Crystals, 1987, tužka na papíře / pencil on 
paper, 800x600 mm
260 Airplane (zámek v Míšni) / Airplane (chateau in 
Meissen), �001, c-print / C-Print, 460x330 mm
261 Holy Plane (zámek Karlova Koruna) / Holy Plane 
(Karlova Koruna chateau), �001, c-print / C-print, 
460x330 mm
262 S Pavlem Herynkem v Air and Space Museum ve 
Washingtonu / With Pavel Herynek at the Air and Space 
Museum in Washington, D.C., 199�
263 S Jiřím Valochem a duem SYSI / With Jiří Valoch and 
the duo SYSI, 1990
264 Svatební fotografie / Wedding photograph, 1991
265 S Václavem Stratilem během akce George’s Art / 
With Václav Stratil during the performance George’s Art, 
1985
266 S Ladislavem Daňkem na vrchovině / With Ladislav 
Daněk in Highlands, 1985
267 Pozdvihování / Edification, 199�, čb fotografie / b+w 
photograph, 1�00x1000 mm
268 V rouše beránčím / In Sheep’s Clothing, kuchyňská 
stolní instalace / kitchen table installation, 1993
269 S Adrienou Šimotovou / With Adriena Šimotová, 199�
270 S Arsénem Pohribným / With Arsén Pohribný, �003
271 S Radkem Horáčkem na výstavě Mezi křikem 
a meditací / With Radek Horáček at the exhibition 
Between a Scream and Meditation, 1991
272 Široký úsměv, vernisáž výstavy Můry, kozy, veverky / 
Big Smile, opening of the installation Moths, Goats, 
Squirrels, 199�
273 Letící katedrála / Flying Cathedral, 1995, c-print / 
C-print
274 Schiz / Schiz, 1984, čb fotografie / b+w photograph, 
150x100 mm
275 Love Corps / Love Corps, �005, interpretovaná 
fotografie z akce Březový háj / photo-interpretation from 
the performance Birch Grove, 100x150 mm
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1993 TEMPUS. L‘Institut d‘Enseignement Supérieur Pédagogique, 
Namur, B
1994 TEMPUS. L‘Ecole Régionale des Beaux Arts, Dunkerque, F
1994 University of Leicester, Department of Art, GB 
1996 St. Cloud State University, Department of Art, Minnesota, USA 
�001 Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, I 
�00� Univesidad de Castilla – La Mancha, Facultad de Bellas Artes, 
Cuenca, E 
�003 Macomb Community College, Department of Art, Clinton 
Township, Michigan, USA
�003–�004 St. Cloud State University, Department of Art, Minnesota, 
USA

Zaměstní
1983–1988 noční hlídač, Povodí Moravy, Olomouc
1988 učitel na Lidové škole umění v Praze-Stodůlkách
1988–1990 učitel na Lidové škole umění v Praze-Hostivaři
od 1990 Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, obor akční tvorba 
1998–�001 vedoucí Kabinetu malby na Fakultě výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně

Employment
1983–1988 night watchman, Povodí Moravy, Olomouc
1988 teacher at the Lidová Škola Umění in Prague-Stodůlky
1988–1990 teacher at the Lidová Škole Umění in Prague-Hostivar
since 1990 Art Education Department, Pedagogical Faculty, Palacký 
University in Olomouc, field of action art 
1998–�001 head of the Painting Department at the Painting 
Department at the Faculty of Fine Arts at the Technical University of 
Brno

Účast na uměleckých sympoziích / Participation at arts 
symposiums
1989, �. nemzetközi kisérleti művészeti fesztivál / �. medzinárodný 
festival experimentálného umenia. Stúdio Erté, Nové Zámky, SK.
1993, listopad, Zastavený čas. Synagoga na Palmovce, Praha, CZ.
1994, 6. 7.–�4. 7. 1994, I. ročník sympozia uměleckých instalací / I. 
Šternberk Augustinian Monastery Installtion Sympozium (ŠAMIS ‘94). 
Šternberk, CZ.
1994, červenec, Zastavený čas II. Třebíč, CZ.
1994, 19. 9.–�3. 9., Malamut – Performance Meeting Ostrava ‘94. 
Ostrava, CZ.
1996, červen–září, Zpřítomnění. Klášter Rosa coeli, Dolní Kounice, CZ.
1997, srpen–září, O počátku. Klášter Plasy, CZ. 
1997, 14. 5.–16. 5., A.K.T. – I. Performance Meeting. Galerie 
U dobrého pastýře, Brno, CZ.
1997, �0.–��. 10., Malamut 97–Performance Meeting. 4. ročník 
mezinárodního festivalu akčního umění. Ostrava, CZ.
1999, červenec–srpen, Zeichnung: Linie. Künstlersymposium 1999. 
Peuerbach, A.
�003, srpen, 16. Internationales Kunstforum. Schloss Eichhofen, 
Eichhofen, D. 
�005, 16. 7.–�8. 7., Mezinárodní sympozium Místa paměti / 
International Art Symposium Space of Memory. Areál bývalého augus-
tiniánského kláštera ve Šternberku, Šternberk, CZ.

Členství v uměleckých spolcích a skupinách / Membership in art 
co-operatives and groups
Mezinárodní asociace umělců létajících kolem koruny stromu pluralis-
mu, CZ (od 1986)
TT klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno, CZ (1991–1998)
Spolek olomouckých výtvarníků, Olomouc, CZ (1991–1999) 
Klub konkretistů � – olomoucká sekce, Olomouc, CZ (od 1999) 

VladImíR HaVlíK

7. �. 1959 v Novém Městě na Moravě
autor happeningů, land artových a body artových realizací, performer, 
tvůrce vizuální a konkrétní poezie (včetně objektů), autorských knih, 
instalací, malíř, kreslíř, grafik v oblasti nových médií (digitální tisky), je 
též činný literárně, vysokoškolský učitel

7 February 1959 in Nové Město na Moravě, Czechoslovakia
Artist/author of happenings, land art and body art, performer, creator 
of visual and concret poetry (including objects), book art, installations, 
painter, draughtsman, graphic artist in the area of new media (digital 
print), also active in the literary field, university teacher

Studia
1974–1978 Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem
1978–1983 Pedagogická fakulta University Palackého v Olomou-
ci, obor jazyk ruský – výtvarná výchova (prof. Alena Nádvorníková, 
František Dvořák, Jana Jemelková, Zdeněk Přikryl ad.)
1999 obhájil habilitační řízení (docent pro obor malba) na 
Pedagogické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem

Studies
1974–1978 Gymnázium in Bystřice nad Pernštejnem
1978–1983 Pedagogical Faculty, Palacký University in Olomouc, 
Russian–Art Education (Prof. Alena Nádvorníková, František Dvořák, 
Jana Jemelková, Zdeněk Přikryl, et alia.)
1999 Conferment of the degree of Docent in Painting at the 
Pedagogical Faculty of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad 
Labem

Výuka a přednášky v zahraničí / Teaching and Lectures abroad
1991 Vestbirk Folk High School, DK
199� Miami University Oxford, Ohio, USA
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Zastoupení ve veřejných sbírkách / Representation in public col-
lections
Národní galerie v Praze – sbírka Jiřího Valocha, Praha, CZ
Muzeum umění Olomouc, Olomouc, CZ
Moravská galerie v Brně – sbírka Karla Tutsche, Brno, CZ
Budapest Gallery, Budapest, H
Landesmuseum Linz, Linz, A 
Collection of Macomb Community College, Clinton Township, 
Michigan, USA
Collection of St. Cloud State University, Minnesota, USA

Zastoupení v soukromých sbírkách / Representation in private 
collections
CZ, SK, A, USA, DK, NL, D, B, GB, USA, AP

VÝSTaVY / EXHIBITIONS

Vysvětlivky / Footnotes:
Samostatné výstavy / Solo exhibitions
[Úvodní slovo] / [Introductory Words]
září / September
Bez zahájení / No Formal Opening
Účast na společných a aukčních výstavách / Participation in group 
and auction exhibitions
Výstava byla hodinu po zahájení zakázána / The exhibition was 
deemed forbidden one hour after its opening
září–říjen / September–October
prosinec–leden / December–January
březen–prosinec / March–December
Putovní výstava / Travelling Exhibition
Stálá expozice / Permanent exposition

Samostatné výstavy / Solo exhibitions
1983
únor, Vladimír Havlík. Dokumentace akcí. Studentský klub Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ. [Úvodní slovo Zdeněk E. 
Cupák].
1986 
3. 1.–�4. 1., Vladimír Havlík. Fotozáznamy, autorské knihy. Galerie pod 
podloubím, Olomouc, CZ. [Úvodní slovo Jiří Valoch].
1991 
�. 6.–�1. 6., Stará škola. Fotodokumentace a kresby Vladimíra Havlíka 
a Radka Horáčka. Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem, Bystřice 
nad Pernštejnem, CZ. [Úvodní slovo Vlasta Urbánková].
�0. 9.–15. 10, Vladimír Havlík. Kresby. Galerie mladých, Brno, CZ. 
[Úvodní slovo Jiří Valoch].
1992 
1. 4.–4. 5., Vladimír Havlík. Kristovy roky. Divadlo hudby v Olomouci, 
Olomouc, CZ. [Úvodní slovo Václav Stratil].
1993 
10. 3.–31. 3., Měsíc za velkou louží. Fotografie Vladimíra Havlíka & 
Pavla Herynka. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého – Galerie 
před děkanátem, Olomouc, CZ.
1. 4.–?, Vladimír Havlík. Můry, kozy, veverky. Vlastivědné muzeum 
v Olomouci – Studio V, Olomouc, CZ. [Úvodní slovo Ivan Krajíček].
9. 9.–?, Vladimír Havlík. Za svitu měsíce. Galerie Na bidýlku, Brno, CZ. 
10. 11.–5. 1�., Vladimír Havlík. Leda s labutí. Galerie Caesar, Olo-
mouc, CZ. [Úvodní slovo Ivan Krajíček].
4. 11.–�5. 11., Václav Stratil – Vladimír Havlík. Svět. Galerie Behémót, 
Praha, CZ. [Úvodní slovo Václav Stratil].
1994 
�0. 1.–18. �., Vladimír Havlík. Obrázky z cest. Galerie Fiducia, Frýdek-
Místek, CZ. [Úvodní slovo (spojené s performancí) autor].

�5. 1.–16. �., Ladislav Daněk, Vladimír Havlík. Déja-vu (1973–1993). 
Galerie mladých, Brno, CZ. [Úvodní slovo Ivan Krajíček].
30. 7.–�1. 8., Práce pro místo II. Adriena Šimotová, Margita Tittlová, 
Vladimír Havlík. Galerie Sýpka, Vlkov, CZ. [Úvodní slovo Věra Jirouso-
vá]. 
�6. 1.–?, Vladimír Havlík. Kresby. Dům Paderewski – Galerie Jonatán, 
Karlovy Vary, CZ. [Úvodní slovo Milan Kozelka].
�. 4.–5. 5., Vladimír Havlík. Labutí píseň – Schwanengesang. Galerie 
Planá, Planá u Mariánských Lázní, CZ. [Úvodní slovo Sylva Plachá].
1995 
5. 9.–�8. 9., Vladimír Havlík. Bezpečně svatí. JNJ Galerie, Praha, CZ. 
[Úvodní slovo Jaroslav J. Nenička].
1996 
�0. 3.–1�. 4., Vladimír Havlík. The Challenger or an Angel. Petr 
Zatloukal. Gaudeamus. St. Cloud State University – Kiehle Gallery, St. 
Cloud, Minnesota, USA. [Úvodní slovo Virginia Bradley].
10. 9.–6. 10., Vladimír Havlík. Windows 96. Dům umění města Brna – 
Galerie Jaroslava Krále, Brno, CZ. [Úvodní slovo Karel Moudrý, Radek 
Horáček].
10. 9.–6. 10., Vladimír Havlík. Kresby. Galerie Na bidýlku, Brno, CZ. 
[Úvodní slovo Jiří Valoch].
10. 10.–10. 11., Vladimír Havlík. Okénka. Galerie kina Metro, Prostě-
jov, CZ. [Úvodní slovo Petr Němec]. 
1997
11. 11.–?, Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Václav Krůček. Budova 
Cash Reform – Galerie Druhá modrá, Brno, CZ.
1998 
1�. 5.–31. 5., Vladimír Havlík. Obraz jako obraz. JNJ Galerie, Praha, 
CZ. [Bez zahájení].
17. 6.–�6. 7., Vladimír Havlík. Vertikální topografie. Galerie Šternberk, 
Šternberk, CZ. [Úvodní slovo Jiří Valoch].
9. 9.–3. 10., Vladimír Havlík. Měkký spirit. Výstavní síň Emila Filly, Ústí 
nad Labem, CZ. [Úvodní slovo Michal Koleček].
4. 11.–30. 11., Vladimír Havlík a Veronika Havlíková. Otec a dcera. 
Galerie Základní umělecké školy v Olomouci, Olomouc, CZ. [Úvodní 
slovo Štěpánka Bieleszová].
1999 
�4. 3.–�5. 4., Vladimír Havlík. Otevřený soubor. Dům umění, České 
Budějovice, CZ. [Úvodní slovo Jiří Ptáček ml.].
2000 
9. �.–31. 3., Vladimír Havlík. Půdorys světla. Kresby, obrazy. Galerie 
Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora, CZ. [Úvodní slovo 
Aleš Rezler].
13. 3.–4. 4., Vladimír Havlík. Happy UFO. Galerie OSA, Olomouc, CZ. 
[Úvodní slovo autor].
1�. 7.–11. 8., Vladimír Havlík. Kresby, obrazy. Výstavní síň Sokolská 
�6, Ostrava, CZ. [Úvodní slovo Milan Weber].
31. 10.–3. 1�., Vladimír Havlík. Retrovirus. Dům umění v Opavě, Opa-
va, CZ. [Úvodní slovo Martin Klimeš].
2001 
1. 5.–�5. 5., Vladimír Havlík. Obrazy. Galerie Pokorný, Prostějov, CZ. 
[Úvodní slovo Jiří Blažek].
Vladimír Havlík, Ivan Krajíček. Obrazy. Galerie O.K. NO, Brno, CZ. 
[Bez zahájení]. 
2002 
4. 5.–30. 5., Colours of Vladimír Havlík. Zámecká galerie, Náměšť na 
Hané, CZ. [Úvodní slovo autor]. 
2003 
1�. �.–�0. 3., Vladimír Havlík. Obrázkové přílohy. Divadlo hudby v Olo-
mouci – Galerie Titanic, Divadlo hudby, Olomouc, CZ. [Úvodní slovo 
autor].
�6. �.–�5. 3., Vladimir Havlik. Plans & Planes. Macomb Community 
College – Art Gallery, Center for Performing Arts, Waren, Michigan, 
USA. [Úvodní slovo Al Herbert].
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3. 8.–10. 8., Vladimír Havlík. Nashun Nashunbatu. Gastkünstler 
beim16. Intern. Kunstforum im Sloss Eichhofen. Schloss Eichhofen, 
Eichhofen, D. [Úvodní slovo Renate Christin].
2004 
18. �.–19. 3., Vladimír Havlík. HOLY PLANe. Kiehle Gallery, St. Cloud, 
Minnesota, USA. [Úvodní slovo Bill Gorcica].
2004–2005 
7. 3.–�. 4., Výstavní salón. Unie výtvarných umělců Olomoucka a přáte-
lé. Galerie Patro. Olomouc, CZ.
2006
15. �.–13. 3., Vladimír Havlík – David Jedlička. Duel. Stánek 36 v are-
álu Výstaviště Flora Olomouc, Olomouc, CZ. [Úvodní slovo Lenka 
Vítková].
5. 9.–15. 10, Vladimír Havlík. Soft Spirit. Dům umění města Brna, 
Brno, CZ. [Úvodní slovo Radek Horáček].
2007
18. 1.–�5. 3., Vladimír Havlík. Soft spirit. Akce, vizuální poezie, autor-
ské knihy, objekty, kresby, obrazy 1977–�007. Muzeum umění Olo-
mouc – Muzeum moderního umění – Kabinet, Salon, Olomouc, CZ. 
[Úvodní slovo Radek Horáček].

Účast na společných a aukčních výstavách / Participation in group 
and auction exhibitions
1979
19. 8.–?, Obrazy – Představy – Domy – Sny. Areál obce Mušov, CZ.
1980
únor, [Improvizovaná výstava několika studentů výtvarných kateder 
olomoucké a brněnské pedagogické fakulty.] Neoplocený sad u Ose-
ka nad Bečvou, CZ.
1982
10. 6.–�8. 6., Setkání. Tenisové dvorce TJ Sparta, Praha 7-Bubeneč, 
Praha, CZ. [Výstava byla hodinu po zahájení zakázána].
1986 
6. 7.–�8. 9., Tělo v československé fotografii. Muzeum Kroměřížska, 
Kroměříž, CZ.
září–říjen, V čase. Galerie 4, Cheb, CZ. 
19. 11.–7. 1�., V čase. Výstavní síň Fotochema, Praha, CZ.
14. 6.–9. 7., A4. Galerie H, Kostelec nad Černými lesy. CZ.
1987 
srpen, Pamiatky a súčasnosť. Pocta strednej Európe. Výstavný priestor 
Vydavateľstva Tatran a nádvorie Mestské správy pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany prírody v Bratislave, Bratislava, SK.
1987–1988
prosinec 1987–leden 1988, Művészet ma II. Nemzetközi kiállítás 
Budapest 1987 / Art of Today II. International Exhibition Budapest 
1987. Budapest Gallery, Budapest, H.
1988 
11. 9.–7. 10., Kontakty I. Daněk, Havlík, Klimeš, Kvíčala, Otisk, Šigut. 
Galerie mladých při Městském domu kultury Petra Bezruče, Opava, 
CZ.
1989 
31. 3.–�. 4., Rockfest 88. Palác kultury, Praha, CZ.
19. 6.–15. 7., Wystawa mail-artu. Hommage à Henryk Stażewski. Mail-
art. Teatr Współcześny – Galeria sztuki – „Rekwizytornia“, Wroclaw, 
PL.
13. 4.–11. 6., OL–13–89. Třináct olomouckých autorů v roce 1989. 
Výstavní sály prostějovského zámku, Prostějov. 
10. 6., Setkání olomouckých výtvarníků. Dům fotografa Michala Macků 
a jeho ženy, Hněvotín, CZ.
1990 
14. 6., Knihy. Marián Palla, Vladimír Havlík, J. H. Kocman, Petr Babák. 
K ��a – Kytnerova ��a, Brno-Medlánky, CZ.
11. 7.–�9. 7., Mail-art. Hommage à Henryk Stazewski. Galerie L‘Idée, 
Zoetermeer, NL.

15. 8.–3. 9., Nové cesty kresby a grafiky. 90 autorů v roce ‚90. Palác 
kultury Praha, Praha, CZ. 
13. 11.–18. 11., Knihy-objekty. Galerie mladých, Brno, CZ.
1991 
5. 4.–3. 5., Ve dvou se to lépe táhne. Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, 
Petr Jochmann, Inge Kosková. Galerie Na Skořepce, Brno, CZ.
9. 4.–1�. 5, Mezi křikem a meditací. Dům umění města Brna, Brno, 
CZ.
18. 6.–1. 9., Ze současné kresby. Státní galerie ve Zlíně – Dům umění, 
Zlín, CZ.
�7. 6.–�8. 7., 1. výstava Spolku olomouckých výtvarníků + hostů. 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc, CZ.
9. 7.–11. 8., Umění akce. Výstavní síň Mánes, Praha, CZ.
16. 8.–�9. 9., Umenie akcie. Povážská galéria umenia v Žiline, Žilina, 
SK.
1992
10. �.–1. 3., Vertikální nostalgie. Galerie Václava Špály, Praha, CZ. 
18. 3.–30. 4., V dimenzích prázdna. Vlastivědné muzeum v Olomouci, 
Olomouc, CZ.
7. 5.–7. 6., Minisalon. Galerie Nová síň, Praha, CZ. 
4. 6.–�7. 6., Olomoucký okruh. Galerie Viléma Wünsche, Havířov, CZ. 
5. 9.–�8. 11., Zapomenuté světlo. Kostel sv. Augustina, Sovinec, CZ.
1�. 6.–6. 7., Tvary tónů. Téma hudby ve výtvarném projevu. Galerie 
Josefa Matičky, Litomyšl, CZ.
�0. 10.–1. 11., Spolek olomouckých výtvarníků, 3. část. Galerie 
Caesar, Olomouc, CZ.
listopad, Czechy – Ołomuniec. Wystava rysunek – malarstwo – grafika 
prac wykładowców Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Nysa, 
PL.
18. 1�.–�3. 1�., Prodejní výstava pro Onkologickou kliniku Fakultní 
nemocnice Olomouc. Galerie Caesar, Olomouc, CZ.
1993 
7. 1.–31. 1., Zvětšování. Princip přezvětšení v tvorbě TT klubu a hostů. 
Malovaný dům, Třebíč, CZ.
13. 3.–4. 4., Zvětšování. Princip přezvětšení v tvorbě členů TT klubu 
a hostů. Dům umění města Brna, Brno, CZ.
6. 4.–�7. 4., Tvary tónů. Téma hudby ve výtvarném projevu. Výstavní síň 
Mánes, Praha, CZ.
16. 7.–�. 8., Galerie Caesar in Luzern. Kornschütte Luzern, Luzern, 
CH.
1�. 8.–�7. 8., Galerie Caesar v Lucernu. Vlastivědné muzeum v Olo-
mouci, Olomouc, CZ.
1�. 6.–19. 9., Šedá cihla 34/93. Galerie U bílého jednorožce a zámek 
Klenová, Klatovy – Klenová, CZ.
16. 7.–�. 8., Galerie Caesar in Luzern. Kornschütte Luzern, Luzern, 
CH. 
1�. 8.–�7. 8., Galerie Caesar v Luzernu. Vlastivědné muzeum v Olo-
mouci, Olomouc, CH.
�0. 10.–17. 1�., Dům a znamení. Diecézní muzeum Brno, Brno, CZ.
16. 11.–�8. 11., Zastavený čas. Synagoga na Palmovce, Praha, CZ.
Minisalon. Musee de Beaux Arts, Mons, B.
1994
březen–prosinec, [Putovní výstava Minisalonu]. Art and Culture Cen-
ter, Hollywood; The Contemporary Arts Center, Cincinnati; The World 
Financial Center-Courtyard Gallery, New York; Center of Culture, 
Chicago, USA.
16. 7.–31. 7., Partitury. Galerie H, Kostelec nad Černými lesy, CZ.
�5. 7.–4. 9., Zastavený čas II – Třebíč 1994. Krypta basiliky sv. Proko-
pa, Třebíč, CZ.
6. 1�.–30. 1�., Spolek olomouckých výtvarníků. [Prodejní vánoční 
výstava.] Galerie Caesar, Olomouc.
3. 1�., Aukce výtvarných děl na podporu uměleckých projektů Domu 
umění města Brna. Dům umění města Brna, Brno, CZ.
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1995 
�3. 1.–?, Mediátor. Club Nausea, Olomouc, CZ.
3. 5.–�5. 5, Ztráty a nálezy. Divadlo hudby, Olomouc, CZ.
��. 7.–?, Opravdické obrazy. Galerie Sýpka, Vlkov, CZ.
��. 8.–�7. 8., 10 z Olomouce. Court Gallery, Kunitachi, Japan.
1. 11.–�0. 11., The Marriage of the House of Art and Czech Contem-
poraries. Arai-Taikan Memorial Gallery, prefektura Shizuoka, Japan.
Okruh Galerie Fiducia. Černý pavouk, Ostrava, CZ.
1995–1996
11. 1�. 1995–5. 1. 1996, Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie 
Caesar, Olomouc, CZ.
1995–2003
6. 4. 1995–3. 8. �003, 100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889–
1989. [Stálá expozice.] Muzeum umění Olomouc – Mansarda, Olo-
mouc, CZ.
1996 
6. 1.–15. 1., Contemporary Czech Art. Gallery Art Works, Mishima 
City, Japan.
�5. 1.–�8. �., Pokračování. Přehlídka výtvarníků vystavujících v prosto-
ru bývalého Studia Městského domu kultury Petra Bezruče. Universitní 
klub Slezské univerzity v Opavě, Opava, CZ.
�6. 4.–�9. 9., 1. Nový zlínský salon 1996. Státní galerie ve Zlíně – 
Dům umění, Zlín, CZ. 
�5. 6.–13. 7., Malba plastelínou. JNJ Galerie, Praha, CZ.
31. 7.–�5. 8., Počítačová grafika. Galerie Hollar, Praha, CZ.
15. 9.–�8. 9., Zpřítomnění. Areál kláštera Rosa coeli, Dolní Kounice, CZ.
�. 10.–�4. 11., Umění zastaveného času – Česká výtvarná scéna 
1969–1985. České muzeum výtvarných umění v Praze – Dům U Čer-
né Matky Boží, Praha, CZ.
7. 11.–30. 11., Zrcadlení. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomouc, 
CZ.
1997 
��. 1.–7. 3., Demode. Galerie mladých U dobrého pastýře, Brno, CZ.
30. 1.–�3. 3., Umění zastaveného času – Česká výtvarná scéna 
1969–1985. Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, Brno, CZ. 
�7. �.–31. 1�., Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papí-
rem v českém výtvarném umění 1939–1989. Muzeum umění Olo-
mouc – Trojlodí, Olomouc, CZ. 
březen–květen, Umění zastaveného času – Česká výtvarná scéna 
1969–1985. Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb, CZ.
�8. 4.–�. 5., Land art – umění v přírodě a z přírody. Galerie Caesar, 
Olomouc, CZ.
3. 5.–11. 5., Land art – umění přírody a umění v přírodě. Vstupní hala 
Arboreta v Bílé Lhotě, Bílá Lhota, CZ.
3. 6.–�4. 6., Tryskáči. Galerie Caesar, Olomouc, CZ.
30. 8.–1. 10., O počátku. Klášter Plasy, CZ.
4. 9.–�8. 9., Shake – Šejk. Nějaký lidi spolu dělaj nějaký věci. Malá 
Špálovka, Praha, CZ.
10. 10.–10. 11., Shake – Šejk. Simona V. uvádí nějaký lidi, co spolu 
dělaj nějaký věci. Kino Metro – Galerie Metro, Prostějov, CZ.
1997–1998
1�. 11. 1997–�3. 1. 1998, Tschechische Künstler in Goldach. Union 
Forum für Architektur und Kunst, Goldach, CH.
Contemporary Czech Art. Museum of Art, Hirosima, Japan.
1998
11. 1.–��. �., Nestandartní (formáty!). Galerie města Blanska, Blan-
sko, CZ.
18. 3.–�4. 3., Cizí ve vlastním – vlastní v cizím. Ladislav Daněk, Vladi-
mír Havlík, Ivan Krajíček. Galerie mladých U dobrého pastýře, Brno, 
CZ.
15. 4.–3. 5., Spolek olomouckých výtvarníků. �. členská výstava. Vlasti-
vědné muzeum v Olomouci, Olomouc, CZ.
�3. 4.–7. 6., Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem 
v českém výtvarném umění 1939–1989. Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě, Jihlava.

�6. 6.–7. 8., Výroční zpráva 1996–1998 Galerie Metro. Kino Met-
ro – Galerie Metro, Prostějov, CZ.
�0. 10.–�9. 11., Pohyb kolem středu. (Olomoucký okruh a hosté). 
Dům umění města Brna, Brno, CZ.
1999 
6. 1.–31. 1., Umění pro nemocnici. Galerie Václava Špály, Praha, CZ.
3. �.–3. 3., K nebi. Galerie Šternberk, Šternberk, CZ.
�1. �.–�1. 3., Hommage à Franz Kafka. Kulturhaus Abraxas, Augs-
burg, D.
1�. 5.–�9. 8., II. Nový zlínský salon 1999. Státní galerie ve Zlíně, Zlín, 
CZ.
13. 5.–1. 8., „…a co sbírky“. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 
1985–1998. Muzeum umění Olomouc – Trojlodí, Olomouc, CZ.
15. 6.–11. 7., Hommage à Franz Kafka. Tančící dům, Praha, CZ.
10. 7.–?, Zeichnung: Linie. Präsentation der Arbeitsergebnisse des 
Künstlersymposiums 1999. Schloss Peuerbach, Peuerbach, A.
�1. 9.–10. 10., FaVU VUT v Brně – Současná tvorba. Dům umění 
města Brna, Brno, CZ. 
�7. 9.–10. 11., A.D.S. Brno. Ateliér Doubner, Praha, CZ.
Stálá stolová výstava. Moravská galerie v Brně – Místodržitelský 
palác – Café WLAPR, Brno, CZ.
2000 
17. �.–8. 3., Pěkná výstava. Městské divadlo Brno – Galerie Milana 
Zezuly, Brno, CZ.
�. 3.–31. 3., Mandala pro Inge. Galerie Základní umělecké školy v Olo-
mouci, Olomouc, CZ.
30. 3.–30. 4., Klub konkretistů �–Olomouc. Národní technické muze-
um – výstavní sály v �. patře, Praha, CZ.
14. 4.–�8. 4.; 9. 5.–18. 5., Konkretistický arsenál – Klub konkretistů �. 
Informační centrum Univerzity Palackého v Olomouci – Galerie Zbroj-
nice, Olomouc, CZ.
13. 8.–10. 9., Sme blízko. Výtvarníci z Olomouce a zo Žiliny. Povážská 
galéria umenia v Žiline, Žilina, SK.
�6. 9.–�9. 10., Výstava pro Ladislava Nováka. Malovaný dům, Třebíč, 
CZ.
3. 10.–3. 11., „100“. 100. výstava galerie Caesar. Galerie Caesar, 
Olomouc, CZ.
1. 1�.–31. 1�., Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar, Olo-
mouc, CZ.
4. 1�.–15. 1�., 5. aukční salon výtvarníků. 331 dárců pro konto Barié-
ry. Karlova Univerzita v Praze – Karolinum, Praha, CZ.
2000–2001
�5. 11. �000–31. 1., Sme blízko. Výtvarníci z Olomouce a zo Žiliny. 
Kysucká galéria Čadca – kaštieľ Oščadnica, SK.
2001
16. �.–1.4., Magie van het onbekende / Magie neznáma. Raadhuis, 
Frisia Villa,Veenendaal, NL.
8. 3.–14. 4., Między tradycją a eksperymentem. Sztuka czeska 1939–
1989 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Międzynarodowe 
Centrum Kultury w Krakowie, Krakow, PL.
�7. 3.–?, 3D. Galerie Druhá modrá, Brno, CZ.
18. 7.–�. 9., Klub konkrétistů. Dům umění v Opavě, Opava, CZ.
�6. 9.–�9. 9., Výstava uměleckých děl určených na aukci pořádanou 
Galerií Caesar ve prospěch Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc. 
Galerie Caesar, Olomouc, CZ.
�5. 10.–�7. 10., Me sme me. Výstava výběru umělců plánované stej-
nojmenné antologie olomoucké umělecké scény 90. let. Výstavní areál 
Flora Olomouc – Pavilon E, Olomouc, CZ.
1. 1�., Dobročinná aukce výtvarných prací občanského sdružení Spolu 
Olomouc. Galerie G, Olomouc, CZ.
2001–2002 
11. 1�. �001–4. 1. �00�, Vánoční lesík. Galerie Šternberk. Šternberk, 
CZ.
13. 11. �001–11. 1. �00�, Klub konkretistů �–Olomouc. Výstavní síň 
Sokolská �6, Ostrava, CZ.
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2002
�1. 1.–1. 3., Grafika roku �001. Křížová chodba Staroměstské radnice 
v Praze, Praha, CZ.
5. �.–7. 4., Interpretace není zločin. Dům umění města Brna, Brno, CZ.
11. 6.–1. 9., III. Nový zlínský salon. Krajská galerie výtvarného umění 
ve Zlíně – zlínský zámek, Zlín, CZ.
�7. 6.–�. 7., Art Prague. Veletrh současného umění. Výstavní síň 
Mánes, Praha, CZ.
10. 9.–�7. 9., Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie Caesar, Olo-
mouc, CZ.
2003 
11. 3.–5. 4., EROTIKK�. Galerie Mona Lisa, Olomouc, CZ.
�5. 3.–�8. 3., COPORUCE. Kulturní dům Na Letním, Mariánské Údolí, 
CZ.
5. 6.–�9. 6., Variace 03. Divadlo Novanta, Mělník-Pšovka, CZ.
19. 6.–�4. 8., Ornament v současném umění. Galerie moderního 
umění v Hradci Králové, Hradec Králové, CZ.
4. 7.–�6. 7., Galerie Caesar in Luzern II. 9 Künstler und Künstlerinnen 
aus Luzerns Partnerstadt Olomuc. Kornschütte, Luzern, CH.
10. 9.–�. 11., Erotický šperk a ErotiKK�. Slezské zemské muzeum 
v Opavě, Opava, CZ.
16. 10.–�3. 11., Ornament v současném umění. Galerie města Plzně, 
Plzeň, CZ.
2003–2004 
16. 10. �003–�9. �. �004, Ejhle světlo. Moravská galerie v Brně – 
Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno, CZ.
2004
5. �.–�8. 3., V rytmu letu bělásků. Téma přírody v tvorbě současných 
výtvarných umělců Jihomoravského kraje a hostů. Dům umění města 
Brna, Brno, CZ.
13. 5.–�0. 6., V rytme letu motýľov. Zichyho palác – Galéria Z, Brati-
slava, SK.
7. 7.–31. 8., Zpráva o kresbě. Olomucký okruh 80. let. Galerie Caesar, 
Olomouc, CZ.
�1. 9.–17. 10., Im Schmetterlingsklang. Tschechisches Zentrum, 
Wien, A.
15. 10.–7. 11., Vogel kennen keine Grenzen. Kulturverein Schloss 
Goldegg, A.
4. 1�., Dobročinná aukce výtvarných prací občanského sdružení Spolu 
Olomouc. Galerie G, Olomouc, CZ.
2005
�5. �.–30. 4., V rytmu letu bělásků. Městské muzeum, Benešov, CZ.
7. 3.–13. 7. Ped a Gog. Výstaviště Flora Olomouc – pavilon E, Olo-
mouc, CZ.
19. 4.–��. 5., Použijte modul KK�! Klub konkretistů � Olomouc a hos-
té z Gmundenu a Brna. Dům umění města Brna – Dům pánů z Kunštá-
tu, Brno, CZ.
�6. 5.–18. 9., IV. Nový zlínský salon. První přehlídka českého a slo-
venského výtvarného umění. Krajská galerie výtvarného umění ve 
Zlíně – Dům umění, Zlín, CZ.
�3. 5.–�6. 6., 10 OL �005. Deset pozic současné olomoucké (středo-
moravské) výtvarné scény. Galerie města Plzně, Plzeň, CZ. 
16. 4.–8. 5., La Gravure tchèque contemporaine. Galerie de 
Wégimont, Wégimont, B.
1. 7.–�4. 7., Olomouci művészek (Csehország). Péczi Galéria, Pécs, 
Maďarsko, H.
18. 7.–�7. 7. �005, International Art Symposium. [Úvodní výstava 
účastníků mezinárodního sympozia Místa paměti]. Galerie Šternberk, 
Šternberk, CZ. 
�7. 7.–30. 8., Místa paměti. [Výsledky mezinárodního sympozia Místa 
paměti ve Šternberku]. Galerie G, Olomouc, CZ.
3. 1�., Dobročinná aukce Občanského sdružení Spolu Olomouc. 
Galerie G, Olomouc, CZ.
6. 1�.–31. 1�., Aktuál 05. Okruh autorů Galerie Caesar. Galerie 
Caesar, Olomouc, CZ.

2005–2006
1�. 10. �005–8. 1. �006, Imprese. Galerie Rudolfinum, Praha, CZ.
2006
�1. 3.–10. 4., Návštěva. Výstava pedagogů Katedry výtvarné výchovy 
PdF UP Olomouc. Štátná vedecká knižnica – Galerie v podkroví, 
Bánská Bystrica, SK.
�8. 3.–�9. 4., Kalendáře pro Jindru Štreita. Galerie výtvarného umění 
v Ostravě – Dům umění, Ostrava, CZ.
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Samostatné katalogy / Solo catalogues
1986
Vladimír Havlík. Fotozáznamy, autorské knihy. Text Jiří Valoch. [Olo-
mouc, Galerie pod podloubím 1986]. Nestr. [katalog-plakát], 9 čb. repr.
1991
Vladimír Havlík. Kresby. Texty Vladimír Havlík, Jiří Valoch. Brno, Galerie 
mladých 1991. Nestr. [�0], 16 čb. repr. 
Stará škola. Fotodokumentace a kresby Vladimíra Havlíka a Radka 
Horáčka. Bez úvodního textu. [Brno, TT klub 1991]. Nestr. [dvojlist].
1992
Vladimír Havlík. Kristovy roky. Neznačený text [= Vladimír Havlík]. 
Olomouc, Divadlo hudby 199�. Nestr. [trojlist], � čb. repr.
1993
Vladimír Havlík. Za svitu měsíce. Text Vladimír Havlík. [Olomouc, Nákla-
dem autora 1993]. Nestr. [dvojlist + 4 vložené listy], 14 čb. repr.
Vladimír Havlík. Za svitu měsíce. Text Vladimír Havlík (básně). [Brno, 
Galerie Na bidýlku 1993]. Nestr. [dvojlist + 6 vložených listů], 8 čb. 
repr.
Vladimír Havlík. Leda s labutí. Texty Ivan Krajíček, Vladimír Havlík. 
Olomouc, Galerie Caesar 1993. Nestr. [trojlist], � čb. repr.
Vladimír Havlík, Václav Stratil. Svět. Praha, Galerie Behémót 1993. 
Nestr. [1 list].
1994
Vladimír Havlík. Obrázky z cest. Text Vladimír Havlík. [Galerie Fiducia, 
Frýdek-Místek 1994]. Nestr. [dvojlist], � čb. repr.
Vladimír Havlík. Práce pro místo. Bez úvodního textu. Brno, Galerie 
Sýpka 1994. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr., 1 čb. repr.
1996
Vladimír Havlík. Windows 96. Text Radek Horáček. Brno, Dům umění 
1996. Nestr. [dvojlist], 1 čb. repr., 9 bar. repr.
Vladimír Havlík. Kresby. Text Jiří Valoch. [Brno, Galerie Na bidýlku 
1996]. Nestr. [1 list], 1 čb. repr. 
Vladimír Havlík. The Challenger or an Angel. Text Jiří Valoch. [Olo-
mouc, Nákladem autora 1993]. Nestr. [katalogový list pro výstavu 
v Kiehle Gallery, USA], 1 čb. repr.
1998
Vladimír Havlík 1978–1998. Texty Jiří Valoch, Marek Pokorný, Vladimír 
Havlík. Ústí nad Labem – Praha, Nadace „Lidé výtvarnému umění – 
výtvarné umění lidem“ – JNJ Galerie 1998. Nestr. [3�], �1 čb. repr., 
38 bar. repr.

2000
Vladimír Havlík. Text autor. Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání 
�000. Nestr. [1 list], 1 bar. repr.
Vladimír Havlík. Retrovirus. Texty Vít Havránek, Vladimír Havlík. Opava, 
Dům umění �000. Nestr. [trojlist], 9 bar. repr.
2001
Vladimír Havlík. Bez úvodního textu. Prostějov, Galerie Pokorný 
[�001]. Nestr. [trojlist], 4 bar. repr.
2003
Vladimír Havlík. Obrázkové přílohy. Text Antonín Mareš. Olomouc, 
Divadlo hudby �003. Nestr. [dvojlist], � čb. repr.

Katalogy společných výstav / Group exhibition catalogues
1979
Obrazy – Představy – Domy – Sny. Texty RH [= Radek Horáček], VH 
[= Vladimír Havlík], seznam vystavených exponátů. [Nyklovice – Olešni-
ce, samizdat 1979]. Nestr. [1�].
1986
Tělo v československé fotografii. Text Antonín Dufek. Kroměříž, Muze-
um Kroměřížska 1986. Nestr. [8].
V čase. Text Antonín Dufek. Cheb, Galerie 4 1986, s. �0.
1987
Művészet ma II. Nemzetközi kiállítás Budapest 1987 / Art of Today II. 
International Exhibition Budapest 1987. Text Feledy Balázs. Budapest, 
Budapest Gallery 1987, s. 4�, � čb. repr.
1988
Kontakty. Daněk, Havlík, Klimeš, Kvíčala, Otisk, Šigut, Veselý. Texty 
vystavující autoři. [Opava 1988]. Nestr. [16], 1 čb. repr.
1989
Výtvarná akce Rockfest ‘89. Text I. R. [= Ivona Raimanová]. [Praha 
1989], s. �.
OL-13–89. Třináct olomouckých autorů v roce 1989. Text Yvonna Bohá-
čová. Prostějov, Muzeum Prostějovska 1989. Nestr. [14], 1 čb. repr. 
1990
90 autorů v roce ‘90. Nové cesty kresby a grafiky. Text Ivo Janoušek. 
Praha, Palác kultury 1990. Nestr. [4]. 
Knihy-objekty. Texty Jiří K. Čeliš, Miloš Šejn, Jiří Valoch, Tomáš Přidal. 
Brno, Galerie mladých 1990. Nestr. [�1 volných listů + 1 originální 
příloha od Petra Babáka – vloženo do obalu (trojlistu)], 1 čb. repr.
1991
Ve dvou se to lépe táhne. Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Petr Joch-
mann, Inge Kosková. Text Radek Horáček. [Olomouc, nákladem auto-
rů 1991]. Nestr. [dvojlist + 5 volných listů], 1 čb. repr.
Mezi křikem a meditací. Texty Radek Horáček, Kaliopi Chamonikola. 
Brno, Dům umění 1991. Nestr. [1�], 1 čb. repr.
Spolek olomouckých výtvarníků + hosté. Text Yvonna Boháčová. Olo-
mouc, Spolek olomouckých výtvarníků 1991. Nestr. [34], 1 čb. repr. 
Ze současné kresby. Text Ivo Sedláček. Zlín, Státní galerie 1991, 
s. 3–4, 14 (1 čb. repr.)
Umění akce. Texty Vlasta Čiháková-Noshiro, Věra Jirousová, Jiří 
Valoch, Ivona Raimanová, Radislav Matušík, [Praha 1991], s. 10 + 1 
volný list (6. repr.).
1992
Vertikální nostalgie. Text Yvonna Boháčová. Galerie Václava Špály, 
Praha, CZ. Nestr. [�0], � čb. repr. Olomouc, M.U.K.L. 199�.
V dimenzích prázdna. Jochmann, Havlík, Daněk, Lacina. Text Jiří Zemá-
nek. Olomouc, Nakladatelství Votobia 199�. Nestr. [�0], 3 čb. repr.
Minisalon. Text Joska Skalník. Praha, Jazzová sekce – Artforum 199�. 
�5� stran, s. 1�9 (1 bar. repr.). 
Tvary tónů. Téma hudby ve výtvarném projevu. Text Radek Horáček. 
[Brno 199�]. Nestr. [soubor pohlednic v papírovém obalu], 1 čb. repr.
Spolek olomouckých výtvarníků. Text Yvonna Boháčová. [Olomouc, 
Galerie Caesar 199�]. Nestr. [dvojlist].
Zapomenuté světlo. Text Yvonna Boháčová. [Sovinec 199�]. Nestr. 
[16], � bar. repr.
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Zvětšování. Princip přezvětšení v současném výtvarném umění z tvorby 
členů TT klubu a hostů. Text Radek Horáček. Brno, TT klub výtvarných 
umělců a teoretiků 199�. Nestr. [�8, katalog-kalendář], 1 bar. repr.
Czechy – Ołomuniec. Wystava rysunek – malarstwo – grafika prac 
wykładowców Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Texty Józef 
Kamiński, Josef Maliva. [Nysa 199�]. Nestr. [3�].
1993
Šedá cihla 34/93. Texty Helena Hrdličková, Petr Nedoma, Jana Geržo-
vá. Klatovy, Galerie Klatovy / Klenová 1993. Nestr. [166], 3 bar. repr.
Zastavený čas. Texty Horáček, Václav Špale. [Praha 1993]. Nestr. [dvojlist].
1994
Zastavený čas II. Třebíč 1994. Texty Radek Horáček, Ludmila Kybalo-
vá, Ladislav Novák, Arnošt Pacola. Brno, TT klub 1994, Nestr. [�4], 1 
čb. repr.
ŠAMIS. Šternberk Augustinian Monastery Installtion Sympozium 
1994. Editoři Richard Štipl, Michelle Teran. Šternberk, Nadace ŠIPS 
1994, s. 9, 4� (1 bar. repr.), 6�.
Partitury. Bez úvodního textu. [Kostelec nad Černými lesy, Galerie H 
1994]. Nestr. [17 čb. pohlednic vložených do obalu], 1 čb. repr.
1995
100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889–1989. Text Pavel Zatloukal. 
Olomouc, Muzeum umění 1996. Nestr. [16].
Sovinec 199�–1994. Katalog výstav. Text Alena Nádvorníková. Sovi-
nec, Společnost přátel umění v Sovinci 1995. Nestr. [90], čb. ilustr. 
foto, 1 čb. repr.
10 z Olomouce. Texty Jun Shirasu, Vladimír Hejduk. Kunitachi, Court 
Gallery 1995. Nestr. [�8], 4 čb. repr.
1996
Pokračování. Přehlídka výtvarníků vystavujících v prostoru bývalého 
Studia Městského domu kultury Petra Bezruče. Bez úvodního textu. 
Opava, Univerzitní klub Slezské univerzity 1996. Nestr. [dvojlist]. 
1. Nový zlínský salon 1996. Texty Ludvík Ševeček, katalog [vystave-
ných prací]. Zlín, Státní galerie 1996. Nestr. [��4], 1 čb. repr. 
Umění zastaveného času – Česká výtvarná scéna 1969–1985. Akce, 
koncepty, události. Texty Alena Potůčková, Ivan Neumann, Jiří Šetlík, 
anketa, katalog [vystavených prací]. Praha, České muzeum výtvarných 
umění 1996, s. 36, s. 37 (1 čb. repr.), s. 115.
Zrcadlení. Text Zdeněk Kučera. Olomouc, Univerzita Palackého 1996. 
Nestr. [3�], 1 bar. repr.
Galerie Fiducia 1993–1996. Bez úvodního textu. [Ostrava, Nadace 
Fiducia1996]. Nestr. [5�], 3 čb. repr. 
1997
Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém 
výtvarném umění 1939–1989. Texty Pavel Zatloukal, Jiří Valoch, 
Ladislav Daněk, Štěpánka Müllerová, Markéta Večeřáková. Olomouc, 
Muzeum umění 1997, s. 66 (1 čb. repr.). 
A.K.T. – I. Text Tereza Petišková. Brno, Galerie U dobrého pastý-
ře1997, s. 4 (� čb. repr.).
Tryskáči. Texty Miroslav Schubert, vystavující autoři. Olomouc, Galerie 
Caesar 1997. Nestr. [trojlist], 1 bar. repr.
Bachmayer, Hari, Mahler, Zimmermann, Havlík, KW, Mainer, Nikl, 
Plieštik. Texty Ruedi Stambach, Peter Baumberger, Alice Mžyková, 
Vladimír Drábek, Jan Bürgermeister, Josef Renggli. Praha, JNJ Galerie 
1997, s. 33 (1 bar. repr.), 35 (1 bar. repr.), 59–60. 
O počátku. Texty kolektiv autorů. [Plasy, Nadace hermit 1997]. Nestr. 
[9�], � čb. rer.
1998
Nestandartní (formáty!). Texty Radek Horáček, Dalibor Chatrný, Luboš 
Jarcovják, Libor Jaroš, František Kowolowski, Jiří Valoch. [Brno 1998]. 
Nestr. [dvojlist].
Cizí ve vlastním – vlastní v cizím. Text Vladimír Havlík. Brno, Galerie 
mladých 1998. Nestr. [4], 1 bar. repr.
Spolek olomouckých výtvarníků 1998. Texty Pavel Ondračka, vystavují-
cí autoři. Olomouc, Spolek olomouckých výtvarníků 1998. Nestr. [48], 
1 bar. repr. 

Pohyb kolem středu. [Katalog výstavy.] Texty Jiří Valoch, Radek Horá-
ček. Brno, TT klub výtvarných umělců 1998. Nestr. [3�], 1 bar. repr.
1999
II. Nový zlínský salon 1999. Texty Ludvík Ševeček, Zdenek Felix, 
Michal Koleček, Jana a Jiří Ševčíkovi, katalog [vystavených prací]. Zlín, 
Státní galerie, s. 46 (1 bar. repr.). 
Hommage à Franz Kafka. Texty Ekkehard Gesler, Annemarie Helmer-
Heichele, Hana Pubalová. Augsburg, Berufsband Bildender Künstle-
rinnen und Künstler Schwaben-Nord e.V. 1999. Nestr. [94], 1 čb. repr.
„… a co sbírky“ Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985–1998. 
Texty Štěpánka Bieleszová, Anežka Šimková. Olomouc, Muzeum 
umění 1999, s. 16, 19. 
„Zeichnung: Linie.“ Künstlersymposium 1999. Texty Peter Assmann, 
Barbara Wally, Margit Zuckriegl, Weitra, Bibliothek der Provinz 1999, 
s. 5�–53 (4 bar. repr.), 54–56 (3 bar. repr.), 57 (4 bar. repr.), 58.
FaVU. Současná tvorba. Text Tomáš Ruller. Brno, Vysoké učení tech-
nické – Dům umění 1999. Nestr. [skládačka – 8 stran]. 
2000
Klub konkretistů �. Texty Arsen Pohribný, Ladislav Daněk. Olomouc, 
Klub konkretistů � �000. Nestr. [trojlist], 1 bar. repr.
Souborný katalog výstav 0�–1� / �000. Texty Aleš Rezler, Jiří Macha-
lický, seznam vystavených prací. Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina 
�000. Nestr. [�8], 3 bar. repr.
2001
Klub konkrétistů. Text Jiří Valoch. Opava, Dům umění �001. Nestr. [8], 
1 bar. repr.
Klub konkretistů � – Olomouc. Texty Ladislav Daněk, vystavující autoři. 
Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání �001. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.
2002
Interpretace není zločin. Text Radek Horáček. Brno, Katedra výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity – Dům umění 
�00�. Nestr. [trojlist].
III. Nový zlínský salon. Texty Ludvík Ševeček, Radek Horáček, Vlastimil 
Tetiva. Zlín, Krajská galerie výtvarného umění �00�. 109 stran, s. 37 
(1 bar. repr.). 
Galerie Caesar. Art Prague. Neznačený text. [Olomouc, Galerie 
Caesar �00�]. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.
2003
EROTIKK�. Texty Ladislav Daněk, vystavující autoři. Olomouc, Klub 
konkretistů � �003. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.
COPORUCE. Texty Antonín Mareš, vystavující autoři. Samizdat �003. 
Nestr. [5�]. Samizdat �003.
Variace 03. Text Petr Pokorný. [Mělník, Občanské sdružení ERAS-
MUS �003]. Nestr. [skládačka – čtyřlist], 1 bar. repr.
Ornament v současném umění. Texty Martina Vítková, Petra Finfrlová. 
Hradec Králové, Galerie moderního umění �003. Nestr. [1�], 1 bar. 
repr.
Galerie Caesar in Luzern II. 9 Künstler und Künstlerinnen aus Luzerns 
Partnerstadt Olomuc. Text Miroslav Schubert. Olomouc, Galerie 
Caesar �003. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.
2004
V rytmu letu bělásků. / Im Schmetterlingsklang. Text Radek Horáček. 
[Brno, Dům umění �004]. Nestr. [16], 3 čb. repr.
Zpráva o kresbě – olomoucký okruh 80. let. Texty Miroslav Schubert 
a Miroslav Urban, Ivo Janoušek, Jiří Valoch, Pavel Zatloukal. Olomouc, 
Galerie Caesar �004. Nestr. [�4], 1 bar. repr.
Vogel kennen keine Grenzen. Text Heinz Kaiser. Kulturverein Schloss 
Goldegg �004, s. 14–15 (� bar. repr.), 16.
2005
Imprese. Texty Simona Vladíková, Gabriela Kotíková, Michal Jose-
phy, Vlasta Čiháková-Noshiro, Radek Váňa, l.p.fish, Jiří Ptáček, 
Tomáš Pospiszyl, Kamil Nábělek, Jiří Zemánek, Milena Slavická, 
Petr Vaňous, Alena Plavcová, Blanka Poláková, Petr Nedoma, Aleš 
Rezler, Alena Potůčková. Galerie Rudolfinum, Praha �005. Nestr. 
[40], � bar. repr.
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Aukční katalogy / Auction catalogues
1994
Soupis výtvarných děl aukce [na podporu uměleckých projektů Domu 
umění města Brna]. Brno, Dům umění 1994. Nestr. [1�], č. k. 18, 19.
2000
5. Aukční salon výtvarníků. 331 dárců pro konto Bariéry. Texty Jan 
Kačer, Zdeněk Matějček a Jaroslav Šturma. Praha, Karolinum �000, 
s. 60, 1 bar. repr.
2001
Aukce uměleckých děl, 1. 10. �001. [Aukční katalog]. Olomouc, Gale-
rie Caesar �001, s. 1 (1 bar. repr.).
2001
Seznam dražených uměleckých děl – aukce 1. 1�. �001. [Aukční 
výstava občanského sdružení Spolu. Galerie G, Olomouc.], č. k. 31.
2004
Seznam dražených uměleckých děl – dobročinná aukce 4. 1�. �004. 
[Aukční výstava občanského sdružení Spolu. Galerie G, Olomouc.], 
s. 3 (č. k. 31, 3�).
2005
Dražební řád a aukční katalog. Dobročinná aukce Občanského 
sdružení Spolu Olomouc, 3. 1�. �005, Galerie G, Dolní nám 7, 
Olomouc. Olomouc, Občanské sdružení Spolu �005, č. k. 117, 
118.

Slovníková hesla / Encyclopaedia entries
1991
Kolektiv autorů: Havlík Vladimír. Kdo je kdo 91/9�. Česká republika, 
federální orgány ČSFR. I. díl A–M. Praha, Nakladatelství Kdo je kdo 
1991, s. �63. 
1994
Kolektiv autorů: Havlík Vladimír. Kdo je kdo v České republice 94/95. 
Praha, Modrý jezdec 1994, s. 163.
1995
Boháčová, Yvonna: Havlík, Vladimír. Nová Encyklopedie českého 
výtvarného umění A-M. Praha, Academia 1995, s. �49. 
1999
Kolektiv autorů: Vladimír Havlík. Slovník českých a slovenských výtvar-
ných umělců. Ostrava, Chagall 1999, s. 106–107.
2006
Kolektiv autorů: Who is ...? (v České republice). Zug, Who is Who
Verlag �006. 

Almanachy, knihy, publikace, sborníky a jiné / Almanacs, books, 
publications, anthologies and others 
1982
Valoch, Jiří: Česká visuální poesie sedmdesátých let. In: Radomír 
Pospíšil a kol.: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnic-
tví, Praha 198�, s. 51. 
Kolektiv autorů: Setkání na tenisových dvorcích TJ Sparta, tiskovina 
a sborník s fotodokumentací vystavených prací, 10. 6. 198�. Praha, 
[samizdat] 198�.
1991
Sedláček, Ivo: Kresba III. Zlín, Středisko kulturních služeb 1991. 
Nestr., 1 čb. repr.
1993
Radek, Horáček: Tajemství světla. In: Kolektiv autorů: Gymnázium 
Bystřice nad Pernštejnem 1953–1993. [Bystřice nad Pernštejnem, 
Gymnázium 1993], s. �7–31.
Kolektiv autorů: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 1953–1993. 
[Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium 1993], s. 90.
Valoch, Jiří: Land art a konceptuální umění. In: Krajina. [Katalog výsta-
vy]. Praha, Galerie hlavního města 1993, s. 35.
1994
Urban, Miroslav: Reportér nezávislé televizní stanice Nova… (Vladimíru 
Havlíkovi, po zhlédnutí jeho letošních aktivit). Scriptum, 1994, č. 14, s. 36.

Urban, Miroslav: Dva z lesa. (L. Daňkovi a V. Havlíkovi po výstavě  
Déjà-vu, Galerie mladých, Brno, leden-únor �004). Scriptum, 1994, 
č. 14, s. 33–34.
1999
Veselý, Petr: Rozsévač – obrazy obrazů. In: Umění dialogu s veřejností. 
Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného 
umění. Brno, Dům umění [1999], s. 63.
Kolektiv autorů: Sborník sympozií Zpřítomnění 1996 / 1997. Brno, 
Dům umění [1997]. Nestr., 1 čb. repr.
Morganová, Pavlína: Akční umění. Olomouc, Votobia 1999, s. 5�–53, 
85, 91–9�, 93–94, 106–107, 1�9, 183 (4 čb. repr.), 198 (� čb. 
repr.), �17–�18.
2000
Luhan, Jiří – Pouba, Petr – Pečinková, Pavla: Splátka na dluh. Doku-
mentace českých výtvarníků narozených v padesátých a šedesátých 
letech. Praha, Torst �000, s. �3, �4�–�45 (6 čb. repr.).
2002
Kolektiv autorů: Magie van het onbekende / Magie neznáma. Veenen-
daal, Stichting Kunst Aktief �00�, s. 30 (1 bar. repr.), 33 (1 bar. repr.). 
2002
Kozelka, Milan (editor): Vertikální nostalgie. Olomoucká literární a umě-
lecká scéna 90. let a současnosti. Olomouc, Votobia �00�, s. 78–8� 
(medailon, 7 čb. repr.). 
Daněk, Ladislav: A plujeme dál aneb Co nebylo či bylo? In: Vertikální 
nostalgie. Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnos-
ti. Olomouc, Votobia �00�, s. 379–391. 
10 let galerie Caesar v olomoucké radnici. Texty Oldřich Šembera, Pavel 
Zívalík, Miroslav Schubert, Ladislav Daněk, Radek Horáček, Jiří Hůla, 
Zdenek Primus, Jiří Valoch, Jiří Žlebek. Olomouc, Galerie Caesar �00�, 
soupis výstav, medailony. Olomouc, Galerie Caesar �00�. Nestr. [�8].
Kolektiv autorů: Olomouc. Malé dějiny města. Olomouc, Univerzita 
Palackého �00�, s. 3�0, 335.
2005
Horáček, Radek – Fišer, Zbyněk – Zhoř, Igor: Patnáct let TT klubu. 
Sborník textů a dokumentů o patnácti letech činnosti občanského 
sdružení TT klub, členské organizace Unie výtvarných umělců ČR. 
Brno, TT klub �005. Nestr.

Diplomové a seminární práce / Master’s and Bacherlor’s Theses
1997
Janák, Petr: Olomoucký výtvarník Vladimír Havlík. Seminární práce, 
Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého – katedra dějin 
umění 1997.
Drbalová, Pavlína: České akční umění 60.–90. let. Návrat k rituálu. 
Diplomová práce, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – 
katedra dějin umění 1997, s. 37, 63, 68, 80, 176–177.
1998
Mehešová, Olga: Galerie Caesar a Spolek olomouckých výtvarníků. 
Seminární práce, Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého – 
katedra dějin umění [1998], s. 9. 
2001
Vlková, Jarmila: Galerie Caesar – její profilace a výstavní program. 
Diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého – katedra 
výtvarné výchovy �001, s. 40–44.
2005
Nekvindová, Terezie: Akční tvorba Vladimíra Havlíka v letech 1978–
198�. Seminární práce, Filozofická fakulta University Palackého v Olo-
mouci – katedra dějin umění �005.

Monografické studie a články v novinách / Monographs and 
Newspaper articles
1986
-kšr- [= Raimanová, Ivona]: Několik poznámek k výstavě Vladimíra 
Havlíka. In: Kolektiv autorů: Někdo něco 4. [Praha, samizdatový sbor-
ník 1986], nestr.
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1988
Hůla, Jiří: Vladimír Havlík. Gramorevue, 1988, č. 6, � čb. repr., 1 bar. repr.
1991
Hůla, Jiří – Valoch, Jiří – Raimanová, Ivona.: Vladimír Havlík. Na nedě-
li – příloha Hanáckých novin, �. �. 1991, s. 1, 3 čb. repr.
Horáček, Radek: Kresby dobrého pastýře. Rovnost, 8. 10. 1991, s. 7, 
ilustr. foto.
1992
Stratil, Václav: Vladimír Havlík. Kristovy roky. Kurs, 199�, č. 5, s. 11.
Daněk, Ladislav: Vladimír Havlík. Kristovy roky. Kurs, 199�, č. 5, s. 11, 
ilustr. foto.
Krajíček, Ivan: Kristovy roky. Hanácké noviny, 16. 4. 199�, s. 5, ilustr. foto.
Neznačeno: Vladimir Havlik. Creativy training. Craft Summer [Miami 
University, Oxford, Ohio], June 199�, ilustr. foto.
1993
Krajíček, Ivan: Můry – kozy – veverky. Ateliér, VI, 1993, č. 11, s. 4 
(1 bar. repr.), 5.
1994
Horáček, Radek: Jména z výstav. Vladimír Havlík. Výtvarná výchova, 
1994–95, č. 1, � strana obálky, � čb. repr.
-IS- [= Sumec, Ivo]: Obrázky z cest v podání Vladimíra Havlíka. Z Gale-
rie Giducia v Místku. Ozvěny, �0. 1. 1994.
(mk) [= Kozelka, Milan]: Vernisáž jako řemen! Artforum uvádí Vladimíra 
Havlíka. Karlovarsko, �6. 1. 1994.
Horáček, Radek: Dvakrát zdvojení. Ateliér, VII, 1994, č. 6, s. 5, 1 bar,. repr.
Plicka, Vilém: Půdorys rotundy je ze zrní. Blesk, 18. 8. 1994, s. 13, 
ilustr. foto.
Zhoř Igor : Práce pro místo – podruhé. Ateliér, VII, 1994, č. 19, s. 5, 
1 bar. repr.
1995
Olič, Jiří: Bezpečně svatí. Ateliér, VIII, 1995, č. �1, s. 4, 1 bar. repr.
Vanča, Jaroslav: Svět mezi Érotem a Thanatem. Ateliér, VIII, 1995, 
č. �1, s. 4, ilustr. foto.
Horáček, Radek: Challenger nebo anděl. Prostor Zlín, III, 1995, č. 9, 
s. 6.
1996
Olič, Jiří: Ani labuť, ani Léda. Prostor Zlín, IV, 1996, č. 1, s. 9, 1 bar. 
repr.
Tjornhom, David: Czech artists exhibit two different styles. University 
Chronicle, �. 4. 1996, s. 6.
Brechličuk, Jiří: Vysoké školství na severu USA. Hanácké noviny – pří-
loha, 18. 5. 1996, s. 1.
Pokorný, Marek: Vladimír Havlík. Detail, I, 1996, č. 9–10, s. 58, ilustr. 
foto.
Hůla, Jiří: Portrét z vernisáže. Telegraf, ?. 9. 1996.
Reissner, Martin: Windows ‚96: PC inspirací. Rovnost, �5. 9. 1996, 
1 čb. repr.
Jirousová, Věra: Elektronika kolem rotundy. Lidové noviny, 17. 9. 1996, 
s. 11, 1 čb. repr.
(peš): Návštěvníky Havlíkovy výstavy ozářily barvy a ohlušili jazzmani. 
Mladá fronta Dnes – Střední Morava, 11. 10. 1996.
Valoch, Jiří: Geometrie a významy. Ateliér, IX, 1996, č. �4, s. 5, ilustr. 
foto.
1998
-pbl- [= Běleš, Petr]: Na chodbě děkanátu vystavují akční tvorbu. 
Hanácké noviny, 1�. �. 1998.
Valoch, Jiří: Olomoucká mafie. Ateliér, XI, 1998, č. 9, s. 5, ilustr. foto.
(pet) [= Petišková, Tereza]: [Text bez názvu k výstavě Cizí ve vlastním – 
vlastní v cizím]. Detail, III., 1998, č. �, s. �, 1 čb. repr. 
Irmanovová, Anna: Havlík se přibližuje virtualitě. Lidové noviny, 
�7. 5. 1998, 1 čb. repr.
Běleš, Petr: Galerie Šternberk pokračuje Vertikální topografií. Hanác-
ké noviny, 19. 6. 1998, ilustr. foto.
Horáček, Radek: Rotunda, včelí srdce a počítač. Ateliér, XI, 1998, 
č. 14–15, s. 5, 1 čb. repr.

Beran, Lukáš: Havlíkovy barvy něžnějí. Lidové noviny, 3. 7. 1998.
neznačeno: Ve Šternberské galerii vystavuje obrazy Havlík. Mladá 
fronta Dnes – Střední Morava, 8. 7. 1998, s. 3, ilustr. foto.
Horáček, Radek: Rozporné meditování Vladimíra Havlíka ve Šternber-
ku. Mladá fronta Dnes – Střední Morava, �1. 7. 1998, s. 3.
Horáček, Radek: Meditování Vladimíra Havlíka vyznělo rozporuplně. 
Mladá fronta Dnes, �7. 7. 1998, s. 4.
Bruthansová, Tereza: Vladimír Havlík, ELLE, září 1998, s. 38, 3 bar. 
repr.
Strakoš, Martin: Vertikální topografie. Prostor Zlín, VI, 1998, č. 4, 
s. 10–11, � bar. repr.
(krs): Amerika obrazy Vladimíra Havlíka přiostřila. Malíř spojuje stře-
doevropskou tradici s americkou reklamou a supermarkety. Ústecký 
deník, 10. 9. 1998, ilustr. foto.
Veselý, Jan: Havlík si přijel do ústecké galerie hrát s divákem, Mladá 
fronta Dnes – Severní Čechy, 11. 9. 1998, s. 3.
1999
Pravdová, Monika: Výtvarník Vladimír Havlík. Kutnohorský deník, 9. �. 
�000, ilustr. foto.
(mš): Havlík: Je rozkročený mezi modernou a postmodernou. Jihočes-
ké listy (Českobudějovicko), �4. 3. 1999.
Zajíčková, Eva: Havlík se inspiruje architekturou. Mladá fronta Dnes – 
Jižní Čechy, �7. 3. 1999, ilustr. foto.
Ptáček, Jiří ml.: Intelektuální fotbal v galerii, Jihočeské listy (Českobu-
dějovicko), 16. 4. 1999, s. 15.
Ptáček, Jiří ml.: Nebezpečně sebevyprazdňující manipulace Vladimíra 
Havlíka. Mladá fronta Dnes, �0. 4. 1999, s. 16.
2000
Rezler, Aleš: Havlíkův půdorys světla zaplnil až do konce března 
prostory Sankturinovského domu. Kutnohorsko, 1�. �. �000, s. 1�, � 
ilustr. fota.
-hos- [= Hospes, V.]: Půdorys světla. Obzory Kutnohorska, XI, �000, 
č. 7, s. �, ilustr. foto.
Šťastná, Marie: Z půdorysů září zvláštní světlo. Svoboda, 14. 7. �000, 
s. 9, ilustr. foto.
Macháček, Jiří: Havlíka oslovují půdorysy kostelů. Mladá fronta Dnes – 
Severní Morava a Slezsko, 13. 7. �000, 1 čb. repr. a ilustr. foto.
Macháček, Jiří: Havlíka oslovují půdorysy kostelů. Mladá fronta Dnes – 
Střední Morava, 17. 7. �000, s. 3, ilustr. foto.
Knižátková, Jana: Do půdorysů kostelů Havlík promítá své zážitky. 
Olomoucký den – víkend, ��.–�3. 7. �000, s. 6., ilustr. foto.
Weber, Milan: Výtvarníka inspirují také půdorysy sakrálních staveb. 
Mladá fronta Dnes – Střední Morava, �6. 7. �000, s. 4, 1 čb. repr.
Macháček, Jiří: Galerie představuje Havlíka. Mladá fronta Dnes – 
Severní Morava a Slezsko, �. 11. �000, ilustr. foto.
(jih): Havlík se prezentuje v opavském Domě umění. Svoboda (Morav-
skoslezský kraj), �4. 11. �000, s. 4, ilustr. foto.
2004
Kern, Beth: Prof to exhibit „Plane“. Diversions, 19. �. �004, ilustr. foto.
2006
Bieleszová, Štěpánka: Duel. Ateliér, XIX, �006, č. 8, s. 5, ilustr. bar. 
foto.
Horáček, Radek: Vladimír Havlík. art&antiques, září �006, s. 9�, 3 bar 
repr.
Neznačeno: Vladimír Havlík. Reflex (příloha Ex - Kulturní průvodce
časopisu Reflex 35/�006), �006, č. 35, s. ��, 1 bar. repr.

Zmínky / References
1987
Klimpl, Petr – Dufek, Antonín (rozhovor): Tělo v československé foto-
grafii 1900–1986. Revue fotografie, XXXI, 1987, č. 3, s. 67, 1 čb. repr. 
1989
-bk- [= Kolář, Bohumír]: Zástupci tří generací. Výtvarníci vystavují v pro-
stějovském zámku. Stráž lidu, �5. 4. 1989, s. 4.
Boháčová, Yvonna: OL–13–89. Ateliér, II, 1989, č. 11, s. 5.
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1990
Horáček, Radek: Knihy-objekty v Galerii mladých. Rovnost, 13. 11. 
1990, ilustr. foto.
1991
Horáček, Radek: Olomoucká kresba v Brně. Moravské noviny, II, 8. 5. 
1991, č. 19, s. 11.
Horáček, Radek: Olomoucká kresba. Ateliér, IV, 1991, č. 8, s. 14.
Boháčová, Yvonna: Nejde o konfrontaci, ale o slavnost. K výstavě SOV 
+ hosté. Na neděli – příloha Hanáckých novin, �9. 6. 1991, s. 3.
Valoch, Jiří: Mezi křikem a meditací. Ateliér, IV, 1991, č. 10, s. 4.
Vančát, Jaroslav: Akce a konzervy. Ateliér, IV, 1991, č. 16, s. 1.
Horáček, Radek: Třiatřicet. Přehlídka olomouckých výtvarníků. Lidové 
noviny, ��. 7. 1991, s. 4.
Judlová, Marie: Spolek olomouckých výtvarníků + hosté. Ateliér, IV, 
1991, č. 19, s. 4.
Horáček, Radek: Každý na svém doskočišti. Třináct poznámek k čer-
vencové výstavě Spolku olomouckých výtvarníků + hosté. Ateliér, IV, 
1991, č. 18, s. 14.
1992
Boháčová, Yvonna: Vertikální nostalgie. Kurz, leden 199�, s. 1�–13.
Navrátil, Evžen: Chrám stolní a chrám kresby. Hanácké noviny, 18. �. 
199�, s. 5.
Hůla, Jiří: Vy a výstavy. �4. února–1 března 199�. Respekt, 199�, č. 8.
(oro) [= Horová, Anděla]: Výstava čtyř výtvarníků… Právo lidu, ��. �. 
199�.
Horáček, Radek: Vertikální nostalgie. K výstavě moravských umělců ve 
Špálově galerii v Praze. Rovnost, �9. �. 199�, 1 čb. repr.
Krajíček, Ivan: Dimenze prázdna. Hanácké noviny, 9. 4. 199�, s. 5.
Boháčová, Yvonna: Vertikální nostalgie. Ateliér, V, 199�, č. 6, s. 5, 
1 čb. repr.
Horáček, Radek: Vertikální nostalgie a světlo. Ateliér, V, 199�, č. �1, 
s. 6, 1 čb. repr.
(ZM): Výtvarná meditace. „Olomoucký okruh“ v Havířově. Svoboda, 18. 
6. 199�.
mig.: Sovinec pro závislé. Region, I, �6. 8. 199�, č. 35, s. 1.
-mf-: Dialog tvarů a hmot. Tři výstavy na Sovinci. Hanácké noviny, 7. 9. 
199�.
Horáček, Radek: Znovuotevřený kostel sv. Augustina na Sovinci zažil… 
Rovnost, 15. 9. 199�.
Horáček. Radek: Tvary tónů. Ateliér, V, 199�, č. 18, s. 4–5 (1 čb. 
repr.).
Skalník, Joska: Minisalon. Playboy, září 199�, s. �3 (1 čb. repr.).
Boháčová, Yvonna: V Sovinci jsou v současné době... Lidové noviny, 3. 
10. 199�, s. 5.
1993
(raho): Třebíčské zvětšování. Brněnský večerník, 4. 1. 1993.
Navrátil, Evžen: Malovaný dům. Hanácké noviny, 5. �. 1993.
Ledererová-Protivová, Zuzana: Svět pod zvětšovacím sklem. Rovnost, 
�5. 3. 1993.
Chamonikola, Kaliopi: Hra s velikostí. Lidové noviny, 3. 4. 1993.
Zhoř, Igor: Zvětšování jako metoda a poselství. Ateliér, VI, 1993, č. 6, 
s. 5.
Jirousová, Věra: Tvary tónů. Ateliér, VI, 1993, č. 1�, s. 4.
Horáček, Radek: Třetí rok TT klubu. Prostor Zlín, červen 1993, s. 8.
Neznačeno: Ein künstlerischer Baustein aus Olmütz. Luzerner Zei-
tung, ?. 7. 1993.
Pokorný, Marek: Rozměry času, který se zastavil. Lidová demokracie, 
?. 11. 1993, s. 4.
1994
Jirousová, Věra: Zastavený čas. Ateliér, 1994, VII, č. 1, s. 1.
Horáček, Radek: Dvakrát zdvojení. Ateliér, VII, 1994, č. 6, s. 5, 1 bar. 
repr.
Jirousová, Věra: Tvorba uprostřed polí. Lidové noviny, 11. 8. 1994, 
s. 11, 1 čb. repr.
Lindaurová, Lenka: Čas v zapomenutém ghettu. Lidové noviny, 4. 8. 

1994.
Hrubý, Karel: Diskuse nad létajícími chrámy. Rovnost, ?. 8. 1994, 
ilustr. foto.
Tichý, Jiří: Zastavený čas II – Třebíč 1994. Ateliér, VII, 1994, č. �1, 
s. 1�. 
Grimes, William: Anti-Official Art That Survived The Iron Curtain. The 
New York Times, �8. 11. 1994, s. B1, B4.
Ovčáček, Eduard – Lysáček, Petr (rozhovor): Malamut – Performance 
Meeting Ostrava 94. Prostor Zlín, 1994, č. 1�, s. �. 
Horáček, Radek: Tušení zapomenutého světla. Sedm poznámek 
o výtvarné Olomouci na prahu devadesátých let. Bulletin Moravské 
galerie v Brně, 1994, č. 50, s. 159–16�, 1 čb. repr.
1996
-h-: Američané neznají Listopad ‘89 a dávají přednost expresi. Puls, �7. 
4. 1996, s. 4, ilust. foto.
Zatloukal, Pavel: Olomouc. In: Výtvarné umění – Zakázané umění II., 
1996, č. 1–�, s. 186–188.
Daněk, Ladislav: Olomoucký okruh. In: Výtvarné umění – Zakázané 
umění II., 1996, č. 1–�, s. 189–�16, � čb. repr.
Brechličuk, Jiří: Česká výtvarná scéna v kostce. Olomoučané na prv-
ním obnoveném salonu obstáli. Na neděli – příloha Hanáckých novin, 
�0. 7. 1996, s. 5.
Judlová, Marie: Salon, nebo výběr? (195 autorů na 1 km�). Ateliér, IX, 
1996, č. 15–16, s. 4.
Pokorný, Marek: Doplňkový průvodce výstavami. Mladá fronta Dnes, 
�0. 9. 1996, s. 19, 1 čb. repr.
Horáček, Radek: Zpřítomnění v Dolních Kounicích. Prostor Zlín, IV., 
1996, č. 6, s. 14.
1997
Myslivečková, Hana: Zrcadlení. Ateliér, X, 1997, č. 1, s. 4.
Horáček, Radek: Abstrakce, která přesahuje všechny výmluvy i módu. 
Mladá fronta Dnes, 19. �. 1997, s. 19.
Horáček, Radek: Jaká je současná abstrakce? Ateliér, X, 1997, č. 6, s. 5.
Horová, Anděla: Experiment s tradicí – Mezi tradicí a experimentem. 
Ateliér, X, 97, č. 7, s. 16.
Tichá, Jana: Demode. Umělec, I, 1997, č. �, s. �5, ilustr. foto.
Huslarová, Iva: Akční umění devadesátých let. Rovnost, �3. 5. 1997, 
s. 1�, 1 čb. repr.
Běleš, Petr: Letecký měsíc u Caesara. Hanácké noviny, 5. 6. 1997, s. 5.
Horáček, Radek: A přece! Několik tryskáčů! Ateliér, X, 1997, č. 17–
18, s. 5, 1 bar. repr.
Pokorný, Marek: Doplňkový průvodce výstavami. Mladá fronta Dnes, 
1�. 9. 1997, s. 19.
Kmeťová, Ľubomíra: Hravý šejk a „světový“ Sever. Lidové noviny, ?. 9. 
1997.
Lindaurová, Lenka: Já jsem někdo jiný. Umělec, I, 1997, č. 7–8, s. 38.
-pbl- [= Běleš, Petr]: V prostějovském kině podávají svěží výtvarný 
koktejl. Hanácké noviny, 14. 10. 1997.
-ouj-: Z prostějovských výstav. Hanácké noviny, 17. 10. 1997.
Albrecht, Josef – Macháček, Jiří: Chodce v ostravských ulicích umělci 
nezaujali. Mladá fronta Dnes – Severní Morava a Slezsko, ��. 10. 
1997, s. �.
Pokorný, Marek: Akční podzim Ostravě opět zajistil Malamut. Mladá 
fronta Dnes, �3. 10. 1997, s. 19
Slavická, Milena: Obraz po obraze. Ateliér, X, 1997, č. �3, s. 1�.
Pachmanová, Martina: Artšejk: Short – drink pro chvilkové povznesení 
nálady. Ateliér, X, 1997, č. �3, s. 1�.
Jirousová, Věra: Sympozium O počátku v Plasech. Ateliér, X, 1997, 
č. �4, s. 6.
Moser, Jürg: Werke tschechischer Künstler in Goldach. Rorschach, 
10. 11. 1997, s. 1, 1 bar. repr.
Wirth, Daniel: Kunst ist grenzenlos und ohne Berührungsängste. 
Ostschweizer Tagblatt (Rorschacher Tagblatt), 11. 11. 1997.
Schilling, Jacqueline: Vom Monolog zum kreativen Dialog. Ostschwei-
zer Tagblatt, 15. 11. 1997.
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1998
roš: České umění se představuje ve Švýcarsku. Lidové noviny, 31. 1. 
1998, s. 1�.
Běleš, Petr: V Muzeu umění končí výjimečný projekt. Hanácké noviny, 
1�. �. 1998.
Pokorný, Marek: Doplňkový průvodce výstavami. Mladá fronta Dnes, 
�0. 3. 1998, s. 19.
(mlk): Tři výtvarníci řeší problém čisté barvy. Mladá fronta Dnes – Jižní 
Morava, �0. 3. 1998.
Běleš, Petr: Výheň barev, jež pálí chmury z fin de siécle. Hanácké 
noviny, �4. 3. 1998, s. 5.
(pbl) [=Běleš, Petr]: Odborníci hovořili o tělesnosti v umění. Hanácké 
noviny, �. 4. 1998, ilustr. foto.
Sedláček, Zbyněk: Provokující rozdíly i styčné body brněnské výstavy. 
Mladá fronta Dnes, 8. 4. 1998, s. 19.
Běleš, Petr: Výstava olomouckých výtvarníků končí s otazníky. Hanácké 
noviny, �. 5. 1998. 
Pospíšil, Zdeněk: Druhý salón byl přehlídkou olomouckého retromo-
dernismu. Skončila výstava spolku výtvarníků. [Puls], �. 5. 1998.
Běleš, Petr: V Galerii Caesar přistanou příští týden Tryskáči z českých 
a slovenských ateliérů. Hanácké noviny, �9. 5. 1998.
Běleš, Petr: Galerie v kině Metro 70 rekapituluje „výroční zprávou“ dva 
roky existence, Hanácké noviny, 4. 7. 1998.
(pan): Výstava Havlíka pokračuje besedou. Hanácké noviny, ��. 7. 
1998, ilustr. foto.
Strakoš, Martin: Prostějovští si dopřáli pozoruhodnou výstavu. Lidové 
noviny, 4. 8. 1998, s. 1�.
Horová, Anděla: Posedlost kresbou. Ateliér, XI, 1998, č. �5–�6, s. 3.
Wagner, Radan: Pohyb kolem středu. Exit, 1998, č. 10, s. 38 (1 repr.).
(hor): Brněnskou výtvarnou školu posílili noví pedagogové. Mladá 
fronta Dnes, 1. 10. 1998.
Dvořáková, Nina: Pro autory je charakteristická centrální výstavba 
obrazu. Rovnost, 30.10. 1998.
(mlk): Díla v brněnském Domě umění se točí kolem středu. Mladá 
fronta Dnes, �. 11. 1998.
Pustějovská, Ivana: Olomoučtí výtvarníci vyrazili ven z města. Mladá 
fronta Dnes – Střední Morava, 3. 11. 1998, s. 3.
van: Brno představuje olomoucké výtvarníky. Pohyb kolem středu je 
hlavním tématem výstavy v Domě umění. Lidové noviny, 6. 11. 1998.
Müllerová, Štěpánka: Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s
papírem v českém výtvarném umění 1939-1898. 54. Bulletin Moravské 
galerie v Brně, 1998, s. 113-115, 1 bar. repr.
1999
Pacola, Arnošt: Pohyb kolem středu jako dialog. Ateliér, XII, 1999, 
č. 4, s. 5, bar. ilustr. foto.
Rygel, David: Ve Šternberku zahájili soubornou výstavu K nebi. Morav-
skoslezský den, 4. �. 1999.
(sysch): Bilder und Preise. Die Ausstellung „Hommage à Franz Kafka“ 
im Abraxas. AZ, ��. �. 1999.
(map) [= Pokorný, Marek]: Nové výstavy. Mladá fronta Dnes, �0. 3. 
1999, 1 čb. repr.
Ptáček, Jiří ml.: Olomoučtí výtvarníci si oblíbili budějovické výstavní 
síně. Mladá fronta Dnes – Jižní Čechy, �9. 4. 1999, s. 3.
Pokorný, Marek: V prostoru svépomoci a odpovědnosti. Týden, 1999, 
č. 41, s. 50–54.
2000
Bielesz, Petr: Olomoučtí výtvarníci „oblékli dres“ konkretistů. Morav-
skoslezský den – víkend, 15.–16. 4. �000, s. 6.
Bielesz, Petr: Konkretistům je konzervativní prostředí cizí. Olomoucký 
den, �3. 5. �000, s. 13.
Brablcová, Natálie: KK dnes. Ateliér, XIII, �000, č. 10, s. 4, bar. ilustr. 
foto.
Bárdy, Peter: Sme blízko. Olomouc a Žilina v Považskej galérii umenia. 
Žilinský večerník, X, 18. 7. �000.
Bielesz, Petr: Jsme blízko, sdělují olomoučtí výtvarníci Žilině. Olomouc-

ký den, 19. 7. �000, s. 13.
Pustějovská, Ivana: Výtvarníci v Žilině: Sme blízko. Mladá fronta Dnes – 
Střední Morava, 14. 7. �000, s. 3.
Kapustová, Lenka: Blízke stretnutie umeleckého druhu. Žilinské novi-
ny, �5. 7. �000.
(jam): Síň představí Fekara, Krčmáře, ale i Havlíka. Mladá fronta 
Dnes – Severní Morava a Slezsko, 31. 10. �000.
(jih): Trojlístek. Svoboda (Moravskoslezský kraj), 7. 11. �000, s. 4, 
ilustr. foto.
2001
(pbl) [= Bielesz, Petr]: Splátka na dluh je dokumentem výtvarné spon-
taneity. Olomoucký den, �8. 3. �001, s. 13.
Neznačeno: Succesvolle tentoonstelling van Tsjechische kunst in 
Veenendaaal. Voorjaarsmagazine Veenendaal, 30. 3. �001, s. 14.
Horáček, Radek: Galerie představuje třetí dimenzi. Mladá fronta 
Dnes – Jižní Morava, �0. 4. �001, s. 3.
Pustějovská, Ivana: Olomoucký Klub konkrétistů vystavuje „geometrii“ 
v Opavě. Mladá fronta Dnes – Střední Morava, 13. 8. �001.
Valoch, Jiří: Klub konrétistů dnes. Ateliér, XIV, �001, č. 19, s. 16 (bar. 
ilustr. foto). 
2002
Pustějovská, Ivana: V Ostravě vystavují Olomoučané. Mladá fronta 
Dnes – Střední Morava, 8. 1. �00�.
Gavlíková, Tereza: Geometrie hledání vztahu k sobě v prostoru. Mladá 
fronta Dnes – Střední Morava, 8. 1. �00�, s. D/3.
Valoch, Jiří: Deset aktuálních podob konkrétního umění. Ateliér, XV, 
�00�, č. 6, s. 7 (1 bar. repr.).
Pohribný, Arsén: Konkretismus – strukturování kosmických a energe-
tických her. Ateliér, XV, �00�, č. �4, s. �, 1 bar. repr.
2003
(mar): Ornament vyjadřuje skrytý řád světa. Mladá fronta Dnes, 18. 6. 
�003, s. 11.
(Ijg): Gemeinsam im Schloss den künstlerischen Weg finden. 
16. Internationales Kunstforum in Eichhofen. Mittelbayerische, 3. 8. 
�003.
Souček, Jan: Ornament láká i nejmladší tvůrce. ? [Plzeň], 1�. 11. �003.
2005
Ondrej, Michalek: Quinze graveurs tchèques. Wégimont Culture, Avril 
�005, č. �04, s. 5.
Brůhová, Bedřiška: Olomouc vyslala deset tvůrců, ?, ��. 6. �005, 
s. �5.
Daněk, Ladislav: Deset je málo. Olomoučtí umělci v Plzni. Art & antiqu-
es, �005, č. 6, s. 94.
Badalíková, Olga: Ve Zlíně představili svou tvorbu pedagogové 
z katedry výtvarné výchovy. Žurnál UP, XV, �005, č. �, s. 3.
Lindaurová, Lenka: Co létá vzduchem. Poznámky k výstavě Imprese. 
Art & antiques, �005, č. 11., s. 80–81.
Horáček, Radek: A je po Leonardovi II – umělci a témata na výstavě 
Druhý dotek. In: Druhý dotek (principy interpretace v tvorbě součas-
ných českých a slovenských umělců). [Katalog výstavy]. Brno, Dům 
umění �005, s. 49.
2006
Melusová, Alžběta: V areálu Výstaviště Flora je nová galerie. Olomouc-
ký den, 15. �. �006. 
Melusová, Alžběta: Výtvarníci vstoupili do duelu ve stánku. Olomoucký 
den, 18. �. �006, s. 1, 3, ilustr. foto.
Neznačeno: Duel na výstavišti. Nedělní svět, 19. �. �006, s. 31, bar. 
ilustr. foto.
Neznačeno: Vladimír, Havlík, David Jedlička – Duel. A� kulturní týde-
ník, �006, č. 8, s. 4.
Neznačeno: Duel: výtvarná reality show ve stánku �6. Žurnál UP, XV, 
�006, č. 17, s. �.
Ondračka, Pavel: Oddat se obrazu. Host, �006, č. �., s. 47.
Bartošová, Kateřina: Obrazy dechu, pohybu, života. Lidové noviny, 7. 
9. �006
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Mareček, Luboš: Dům umění: hned tři novinky. Mladá fronta Dnes – 
Brno a Jižní Morava, 6. 9. �006, s. C7, 1 čb. foto.

Samizdat / Samizdat 
1980 
HA!, �4. �. 1980, č. 1/10, roč. I. [Brno – Olomouc, samizdatový časo-
pis. Editoři a vydavatelé Vladimír Havlík a Radek Horáček]. Nestr. [16 
sešitých listů částečně s originály], V.H.: � texty s Radkem Horáčkem, 
1 báseň, 6 originálů.
HA!, ��. března 1980. [Brno – Olomouc, samizdatový časopis. Editoři 
a vydavatelé Vladimír Havlík a Radek Horáček]. Nestr. [15 sešitých 
listů částečně s originály + vložená originální grafika od Zdeňka Cupá-
ka], V.H.: 3 básně, � originály.
HA!, �8. dubna 1980. [Brno – Olomouc, samizdatový časopis. Editoři 
a vydavatelé Vladimír Havlík a Radek Horáček]. Nestr. [�7 sešitých 
listů částečně s originály + vložená originální grafika od Radky ?], V.H.: 
3 texty, 1 báseň, 3 originály.
HA!, 10. května 1980. [Brno – Olomouc, samizdatový časopis. Editoři 
a vydavatelé Vladimír Havlík a Radek Horáček]. Nestr. [�7 sešitých 
listů částečně s originály], V.H.: 1 text, � originály.
HA!, �6. října 1980. [Brno – Olomouc, samizdatový časopis. Editoři 
a vydavatelé Vladimír Havlík a Radek Horáček]. Nestr. [�5 sešitých 
listů částečně s originály], V.H.: � texty.
1996
Nápor. [Brno – Hodonín, neosamizdatový časopis /1996/. Editoři 
a vydavatelé Ivan Krajíček a Milan Buchtler]. Nestr. [�� sešitých listů 
částečně s originály], V.H.: � čb. repr., básně.

Nepublikované texty a rozmnoženiny / Unpublished texts and 
mimeographs
1982
Horáček, Radek: Vladimír Havlík má dnes �3 let…. [Brno, strojopis 
198�]. Nestr. [4 volné listy].
1990
Vladimír Havlík. [Soupis akcí]. Texty Vladimír Havlík, Jiří Valoch, Jiří 
Hůla, Ivona Raimanová]. [Olomouc], nákladem autora 1990. Nestr. 
[3�], 50 čb. repr. [Vydáno ve formátu A5 v nákladu pěti kusů; později 
autor vydal dalších pět kusů ve formátu A4 s titulem Vladimír Havlík. 
Akce.]. 
1992 
neznačeno [= Stratil, Václav]: Kdyby dobro ve dne i v noci mohlo šťast-
ně bojovat. [Přepis úvodního slova k výstavě: Vladimír Havlík. Kristovy 
roky. Divadlo hudby v Olomouci, Olomouc. [Olomouc, strojopis 199�]. 
Nestr. [� volné listy].
1993
neznačeno [= Krajíček, Ivan]: Dámy a pánové, vítám Vás zde ve studiu 
V na zahájení výstavy Vladimíra Havlíka „Můry, kozy, veverky“… [Text 
úvodního slova k výstavě: Vladimír Havlík. Můry, kozy, veverky. Vlasti-
vědné muzeum v Olomouci – Studio V, Olomouc. [Olomouc, strojopis 
1993]. Nestr. [� volné listy].
1994
Plachá, Sylva – Vladíková, Simona: S labutí i s poslem božím. [Olo-
mouc, strojopis 1994]. Nestr.
Vladíková, Simona: K výstavě Leda labutí. [Olomouc, rukopis 1994]. 
Nestr. [1 list]
1996
Horáček, Radek: Elektronický čas katedrál. [Brno, strojopis, červenec 
1996]. Nestr. [� volné listy].
1997
Běleš, Petr – Havlík, Vladimír: K barvě jsem se musel osvobodit, říká 
Vladimír Havlík. [Olomouc, strojopis 1997]. Nestr. [5 volných listů].
1998
Bieleszová, Štěpánka: Výstava Otec a dcera / Vladimír Havlík a Vero-
nika Havlíková. Lidová škola umění v Olomouci, 5. 11. 1998. [Text 
úvodního slova]. Olomouc, strojopis 1998.

Plachá, Sylva: K výstavě Cizí ve vlastním – vlastní v cizím. [Olomouc, 
strojopis 1998]. Nestr. [3 volné listy].
1999
Ptáček, Jiří ml.: Pojmenování této výstavy… [Text úvodního slova k výsta-
vě: �4. 3.–�5. 4., Vladimír Havlík. Otevřený soubor. Dům umění, České 
Budějovice]. [České Budějovice], strojopis, březen 1999. Nestr. [� 
volné listy].
Neznačeno: Tisková zpráva. [�4. 3.–�5. 4., Vladimír Havlík. Otevřený 
soubor. Dům umění, České Budějovice]. Nestr. [1 volný list].
2000
Janoušek Ivo: Klub konkretistů � – Olomouc. Tisková informace. Pra-
ha, Národní technické muzeum �000. Nestr. [1 volný list].
Kolektiv autorů: Tiskový materiál k výstavě Konkretistický arzenál – 
Klub konkretistů �, Olomouc, informační centrum Univerzity Palackého 
v Olomouci – Galerie Zbrojnice, 14. 4.–�8. 4.; 9. 5.–18. 5. �000. 
Olomouc, strojopis �4. 4. �000. Nestr. [� volné listy].
Vaňous, Petr: Vladimír Havlík mezi modernou a postmodernou. Kutná 
Hora, strojopis 15. 5. �000. Nestr. [4 volné listy].
2003
Daněk, Ladislav: Tisková zpráva k výstavě Erotický šperk a ErotiKK�, 
část ErotiKK�. [Olomouc, září �003]. Nestr. [� volné listy].

Vlastní texty / Own texts
1984
Obrazy a kresby. Výstava prací Miroslava Šnajdra st. a Miroslava Šnaj-
dra ml. [Katalog výstavy]. Olomouc, Divadlo hudby OKS 1984.
1988
Havlík, Vladimír: Nerozluštitelné, záhadné, „jiné“ světlo… In: Kontakty. 
Daněk, Havlík, Klimeš, Kvíčala, Otisk, Šigut, Veselý. [Katalog výstavy. 
[Opava 1988], nestr. 
1990
Havlík, Vladimír: Vladimír Havlík. [Soupis akcí]. Olomouc, nákladem 
autora [1990]. 
1991
Havlík, Vladimír – Horáček, Radek – Zhoř, Igor: Akční tvorba. Olo-
mouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1991.
1993
Havlík, Vladimír: Za svitu měsíce NVIIM. In: Vladimír Havlík. Za svitu 
měsíce. [Katalog výstavy]. [Brno, Galerie Na bidýlku 1993]. 
Havlík, Vladimír: Z cyklu kreseb Za svitu měsíce… In: Vladimír Havlík. 
Za svitu měsíce. [Katalog výstavy]. [Olomouc, nákladem autora 1993]. 
1994
Havlík, Vladimír: Prostor a čas, základní kategorie… In: Confluences. 
[Olomouc – Namur 1994], s. 74–75.
1995
Havlík, Vladimír: Vize umění nezmění, umění změní televize. Ateliér, 
VIII, 1995, č. 6, s. �.
Havlík, Vladimír: Dobrého instalatéra abys pohledal. In: Prostory časů. 
Instalace v tvorbě pedagogů a studentů katedry výtvarné výchovy 
a Institutu výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. [Katalog výstavy]. Ústí nad Labem, Nadace „Lidé výtvarné-
mu umění – výtvarné umění lidem“ [1995], nestr.
1996
Havlík, Vladimír: Texty. Detail, I, 1996, č. 9–10, s. 1�–13.
1997
Havlík, Vladimír: Exhibition. In: A.K.T. – I. [Katalog výstavy]. Brno, Gale-
rie U dobrého pastýře1997, s. 4.
Havlík, Vladimír: Přilétlo U.F.O. In: Tryskáči. [Katalog výstavy]. Olo-
mouc, Galerie Caesar 1997, nestr. 
Havlík, Vladimír: Výstavní činnost studentů. Žurnál UP, VI, 1996/1997, 
č. �5, s. 5.
1998
Havlík, Vladimír: Podklady pro habilitační řízení, obor: výtvarná výcho-
va – malba. Ústí nad Labem, Universita Jana Evangelisty Purkyně – 
Pedagogická fakulta 1998.
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1999
Havlík, Vladimír: Obraz jako rituál. [Text habilitační přednášky – �7. 
4. 1999, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]. Olo-
mouc, strojopis 1999. Nestr. [6 volných listů].
2000
Havlík, Vladimír: Krajinu člověk vnímá… In: Vladimír Havlík. [Katalog 
výstavy]. Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání �000. 
2002
Havlík, Vladimír: [Texty]. In: Vertikální nostalgie. Olomoucká literární 
a umělecká scéna 90. let a současnosti. Olomouc, Votobia �00�, 
s. 83–86. 
2004
Havlík, Vladimír: Kniha esejů japonské specialistky na problematiku 
médiií… In: Keiko Sei: Konečná krajina. Praha, One Woman Press 
�004.

Rozhovory s autorem / Interviews with the author
1992
Mikeš, Petr: New York je umělecké dílo. Hanácké noviny – příloha, 31. 
10. 199�, s. 8.
1993
-gc- [= Brechličuk Jiří]: …Hádala se duše s tělem. Hanácké noviny, �. 
1�. 1993, s. 7, � čb. repr.
1995
Kantek, Miroslav: Svatí v bezpečí. Večerní Praha, 6. 9. 1995, ilust. foto.
1997
Běleš, Petr.: K barvě jsem se musel osvobodit, říká Vladimír Havlík. 
Hanácké noviny, 11. 1�. 1997, s. 6.
1998
Daněk, Ladislav: Je pomalost opakem rychlosti? Detail, 1998, č. 5, 
s. 10–11. 
Pustějovská, Ivana: I labyrint může člověka někam dovést, říká olo-
moucký malíř Vladimír Havlík. Mladá fronta Dnes – Střední Morava, �1. 
7. 1998, s. 3, 1 čb. repr. 
1999
Neradová, Stanislava: Havlík nabízí velký prostor fantazie a možností. 
Jihočeské listy (Českobudějovicko), 16. 4. 1999, s. 15.
2000
Horáček, Radek: Deset let poté. Výtvarná výchova, �000, č. 3, s. 4–5, 
3 čb. repr. 
2005
Babyrádová, Hana: Vladimír Havlík. In: Hana Babyrádová: Výtvarná 
dílna. Praha, Triton �005, s. �65–�68.

Ilustrační doprovod / Illustrational accompaniment
1996
Kolektiv autorů: Cesty šírání. Praha, TRITON 1996, s. 31 (1 čb. repr.), 
37 (1 čb. repr.).
2003
Účetní a daně – odborný měsíčník, VI, �003, č. 1, obálka.
Mzdová účetní – odborný měsíčník, IX, �003, č. �, obálka.

Filmy / Films
1995 
Zapomenuté světlo, režie Zdeněk Zukal, Audiovizální centrum Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, CZ.
1997 
Vladimír Havlík (portrét), režie David Kořínek, scénář Jiří Šimáček, 
Salon Moravskoslezský č. 3, Česká televize Brno, CZ.
1998
Vladimír Havlík. Měkký spirit, režie Jakub Skalický, scénář Lenka Lin-
daurová, Česká televize Praha, vysíláno v rámci pořadu Paskvil, CZ.
1999
Salon Moravskoslezský č. �4 (moderování), režie Jan Novák, scénář 
Jan Dadák a Vladimír Havlík, ČT Ostrava, CZ.

Zpracoval Ladislav Daněk, březen–červen �006
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SUmmaRY / RéSUmé

Radek Horáček: The Boundary Line Offers an Uneven Road / Rozhraní 
nabízí nerovnou cestu
The introductory text examines whether the work of Vladimír Havlík lies 
rather in the stream of the postmodern for its plurality in straddling 
the thematic and formal, or whether it is rather linked to modernity for 
its emphasis on the formal and aesthetic qualities, for its ideological 
position, for the hidden inner integrity and deep faith inside man. The 
text in its conclusion refers to the important position of the philosopher 
Zdeněk Pinc who says: To create means to find that which is original, 
that which is not now new, that which in some way insists on change, 
and shows that in the plurality of the most diverse contexts.” Havlík is 
then characterised as a plurality thinking and creating artist with the 
undivided interior mindset of the modernist, professing solid values. 
The tradition of modernism pulses within him, even if he is at the same 
time a founding member of the International Association of Artists 
Flying Around the Treetops of Pluralism.
Úvodní text zkoumá, zda dílo Vladimíra Havlíka náleží spíše do proudu 
postmoderny pro své pluralitní rozkročení tematické i formální, nebo 
zda je spíše začlenitelné do moderny pro svůj důraz na formální a este-
tické kvality, ale i pro svůj ideový postoj, pro skrytou vnitřní integritu 
a hlubokou víru v člověka. Text se ve svých závěrech odvolává na závaž-
né stanovisko filozofa Zdeňka Pince, který říká: „Tvořit znamená hledat 
to, co je původní, tedy to, co je nenové, co nějakým způsobem trvá ve 
změně, a ukazovat to v pluralitě nejrůznějších kontextů.“ Havlík je tak 
charakterizován jako pluralitně uvažující a tvořící autor s celistvým vnitř-
ním postojem modernisty, vyznávajícího pevné hodnoty. Pulzuje v něm 
tradice modernisty, i když je současně zakládajícím členem Mezinárodní 
asociace umělců létajících kolem koruny stromu pluralismu.

Radek Horáček: The Establishment of a Public Space of Freedom / 
Ustanovení veřejného prostoru svobody
“Performance for me was, among other things, the establis-
hment (albeit temporary) of a public space of freedom, for 
which I guaranteed via my entire (spiritual and corporeal) parti-
cipation.” In a �001 interview in the magazine Výtvarná výchova/Art 
Education Vladimír Havlík defined the social position of happenings 
and performances in the 1980s. Happenings for him were always 
a communication act and made possible connections between vari-
ous types of artistic expression. In the happenings after 1989, more 
elements of play appear, although the desire for dialogue is here 
again dominant.
„Performance pro mne mimo jiné byla ustanovením (byť jen dočas-
ným) veřejného prostoru svobody, za který jsem ručil svojí totální 
(duševní i tělesnou) účastí.“ V rozhovoru v časopise Výtvarná výchova 
v roce �001 definuje Vladimír Havlík společenský postoj happeningů 
a performancí v 80. letech �0. století. Akce pro něj vždy byly aktem 
komunikace a umožňovaly propojení různých typů výtvarného projevu. 
V akcích po roce 1989 se více objevují prvky hravosti, i když touha po 
dialogu je zde opět dominantní.

Terezie Nekvindová: List of Happenings in Years 1978–1989 / Soupis 
akcí v letech 1978–1989
A summary review of happenings containing information as to the pla-
ce, date, length and course of the event. The author briefly characteri-
ses each event from artists’ commentaries, which are cited in places. 
Celkový přehled akcí přináší údaje o místě, datu, době trvání a průběhu 
akce. Autorka textu stručně každou akci charakterizuje, vychází z uměl-
cových komentářů, které místy cituje.
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Štěpánka Bieleszová: The Second Wave of Vladimír Havlík’s 
Happenings (from the early 1990s to �006) / Druhá vlna akcí Vladimíra 
Havlíka (od počátku 90. let do roku �006)
The text follows the transformations which took place in the action expres-
sions of the artist after a pause in his work between the years 198�–1987. 
A personal role in this period was played by performance based on expres-
sive paraphrase of sexual exhibitionism, in which the artist opened his coat 
in front of the public (on the street and in the gallery), under which he had 
a painting hung from his belt. Again this is an act of communication, a cer-
tain obtrusion of painting. Sometimes the almost existential contexts of the 
happenings in the early 1980s were rather compensated by exaggeration 
and humour.
Text sleduje proměny, které v akčních projevech umělce nastaly po dílčí 
odmlce mezi roky 198�–1987. Osobitou roli v tomto období hraje per-
formance založená na expresivní parafrázi sexuálního exhibicionismu, kdy 
umělec před publikem (na ulici i v galerii) rozhaluje kabát, pod nímž má na 
opasku zavěšen obraz. Opět je tu akt komunikace, určité vnucování malby. 
Někdy až existenciální kontexty akcí z počátku 80. let jsou nahrazeny spíše 
nadsázkou i humorem. 

Radek Horáček: Books, Poetry, Objects and Visual Communication / 
Knihy, poezie, objekty a vizuální komunikace
Book art is quite an expressive medium for artists, for one’s self is made 
of many expressive and communicative layers. It is something beyond 
drawing, object and process. Similar to action expressions, it provides the 
possibility of participation to the viewer, who, while leafing through and 
other manipulations of the book, co-authors the artistic result of the book 
art object. The temporal importance that book art had is emphasised in 
the text as a type of artistic expression which was closely connected with 
working in unofficial art before November 1989.
Autorská kniha je pro umělce velmi významným médiem, neboť v sobě nese 
více významových i komunikačních vrstev. Přesahuje ke kresbě, k objektu 
i k procesuálnosti. Podobně jako akční projevy skýtá i možnost autorské 
spoluúčasti pro diváka, který listováním a další manipulací spoluvytváří 
umělecký účinek autorského knižního objektu. V textu je zdůrazněn dobový 
význam autorské knihy jako výtvarného druhu, který byl silně spjat s fungo-
váním neoficiálního umění před listopadem 1989.

Gina Renotiére: The Artist’s Books 1977–1997 / Autorské knihy 
1977–1997
A complete inventory of artist’s books, divided into six spheres: 1. Books–
Diaries. �. Musical Books, 3. Narrative, Procedural and Temporal Books, 4. 
Spatial Books, 5. Ironic Books, 6. Books–Meta-Monographs.
Celkový soupis umělcových autorských knih je členěn do šesti okruhů: 1. 
Knihy – deníky, �. hudební knihy, 3. Příběhové, procesuální a temporální 
knihy, 4. Prostorové knihy, 5. Ironické knihy, 6. Knihy – metamonografie.

Štěpánka Bieleszová: Joyous Conception: The Objects 1979–�006 
Radostný koncept / Objekty 1979–�006
A complete inventory of artist’s objects, divided into eight parts: 1. 
Interpreted Finds, �. Substitutions, 3. Ironic Objects, 4. Objects of Visual 
Poetry, 5. Musical Objects, 6. Objects Relating to the Phenomenon of 
Time, 7. Erotic Objects, 8. Spatial Drawings.
V osmi oddílech je podán celkový soupis umělcových objektových reali-
zací: 1. Interpretované nálezy, �. Záměny, 3. Ironické objekty, 4. Objekty 
vizuální poezie, 5. Hudební objekty, 6. Objekty vztahující se k fenoménu 
času, 7. Erotické objekty, 8. Prostorové kresby.

Radek Horáček: Challenger or Angel / Challenger nebo anděl
After 1987 the artist dedicated himself intensively to drawing, in which from 
the motif of crystals came work on floor plans of Romanesque, Gothic and 
(after 1993) Baroque churches. Havlík mediates via delicate pencil hat-
chings upon light and the proportions of the human body to architecture.
Po roce 1987 se umělec intenzivně věnuje kresbě, v níž od motivů krystalů 
přechází k práci s půdorysy románských, gotických a po roce 1993 také 

barokních kostelů. Jemnou tužkovou šrafurou medituje Havlík o světle 
i proporci lidského těla k architektuře.

Jan Andres: Havlík’s Church Diagrams / Havlíkovy kostelní půdorysy
A noteworthy text by an internationally-known mathematician distincti-
vely reveals the backdrop of the relationship between the aesthetics of 
Havlík’s drawings and the results of scientific research into human per-
ception and the ability to identify proportional regularity. The drawings, 
interpretations of church floor plans, are commented upon in the text not 
only as a parallel to technical blueprints, but also as symbols of universal 
aesthetic regularity.
Pozoruhodný text mezinárodně uznávaného matematika osobitě odkrývá 
horizonty vztahu mezi estetikou Havlíkových kreseb a výsledky exaktních 
průzkumů lidského vnímání a schopnosti identifikovat proporční zákoni-
tosti. Kresby interpretující půdorysy kostelů jsou v textu komentovány jako 
paralela technických výkresů, ale také jako symboly obecných estetických 
zákonitostí.

Radek Horáček: Electronic Time Cathedral and Painting (from Windows 
96 to HOLY PLANEs) / Elektronický čas katedrál a malba (od Windows 
96 k HOLY PLANEs)
A meditation based on questions of history and light, but at the same time 
also on the subjective feeling that we know from artistic drawings, that 
painting moves toward coloured geometry. And here however Vladimír 
Havlík works with more levels of information. In the form of images we find 
not only references to architectonic elements, but also citations of various 
artistic styles, his own previous works and a deep relationship to painting 
as a historical artistic medium. The artist uses classic varnish technique, 
thanks to which the seeming first-planned colour aggressiveness is hidden 
in the subtext of deeper connections and interior purity of a painter’s skill.
In the first roughly four-year period after 1994, Vladimír Havlík modelled 
paintings via computer, which he then, according to the renditions printed 
on ordinary paper, enlarged and transposed into paintings. In the entire 
period he deliberately worked only with a black and white monitor and 
printed only in black, white and grey. The colour arrangement arose only 
during the process of painting.
Meditace spjatá s otázkami historie, světla, ale současně i subjektivního 
pocitu, kterou známe z umělcových kreseb, se v malbě posouvá směrem 
k čisté barevné geometrii. I zde však Vladimír Havlík pracuje s více vrstvami 
sdělení. V podobě obrazů nacházíme nejen odkazy k architektonickým prv-
kům, ale také citace různých uměleckých stylů, jeho vlastní dřívější tvorby 
i hluboký vztah k malbě jako historickému uměleckému médiu. Umělec 
užívá klasickou lazurovací techniku, díky níž zdánlivě prvoplánová barevná 
útočnost skrývá v podtextu hlubší souvislosti a vnitřní ryze malířské kvality.
V prvním asi čtyřletém období po roce 1994 Vladimír Havlík na počítači 
moduluje obraz, který pak podle tisku zhotoveného na běžném formátu 
psacího papíru zvětšuje a převádí do malby. Po celou tuto dobu záměrně 
pracuje pouze s černobílým monitorem a tiskne jen v černé, šedé a bílé 
barvě. Barevné řešení přináší až ve vlastním procesu malby. 

Margit Zuckriegel: Vladimír Havlík
The relationship between the artist’s paintings to traditional Central 
European Baroque architecture and religion is here emphasised.
V textu je zdůrazněn vztah umělcovy malby k tradici středoevropské barok-
ní architektury a k náboženství

Ladislav Daněk: The Spirit Fought with the Flesh. A Collage of Interviews 
with Vladimír Havlík / Hádala se duše s tělem. Koláž rozhovorů s Vladimí-
rem Havlíkem
A selection of published interviews featuring the artist’s reflections on indi-
vidual creative periods.
Výběr citací z publikovaných rozhovorů přináší umělcovy úvahy o jednotli-
vých tvůrčích etapách.

Résumé zpracoval Radek Horáček


