
Světy a protisvěty Vlasty Vostřebalové-Fischerové

Dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové (1898–1963) je sice omezeno necelými 
dvaceti lety aktivní tvůrčí činnosti, přesto ale zůstává jedním z nejosobitěj-
ších projevů českého meziválečného sociálního umění a magického realismu. 
Počátky její profesionální dráhy jsou spjaty se studiem u Arnošta Hofbauera na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kam nastoupila v roce 1918; kvůli kritice 
školy byla brzy vyloučena. Když se po převratu zpřístupnilo vysokoškolské 
studium umění ženám, byla přijata do ateliéru Vojtěcha Hynaise na Akademii 
výtvarných umění. Po konfliktu se stárnoucím malířem generace Národního 
divadla však odešla do sochařského ateliéru Jana Štursy, kde v roce 1923 ab-
solvovala. Vostřebalová se sice sochařství nikdy nevěnovala, krátká průprava 
ve Štursově ateliéru ale měla zásadní vliv na její plastické vnímání skutečnosti, 
jež se projevilo především v jejích kresbách. Smysl pro barvu a světlo, jenž si 
osvojila ještě pod Hynaisovým vedením, a trojrozměrné cítění tvarů ústící zpr-
vu do kubizujících a posléze do primitivizujících a psychologizujících deformací 
v jejím díle vytvořilo nerozlučnou dvojici. Sama autorka plasticitu svého díla 
výstižně popsala v rozhovoru v roce 1963: „Neukazovat jen tak, plošně, ale ta 
potřeba ‘vidět až za roh’, vidět to nějak i plasticky, sochařsky, ale vyjádřit ma-
lířsky. Všimněte si, že ty moje portrétní kresby, to nikdy není jen jeden pohled…“ 
Vostřebalová-Fischerová však nebyla formalistka. Rozbití tvaru a prostoru jí 
bylo prostředkem k prolomení hranice mezi vnějším a vnitřním světem věcí 
a lidí: „Podle mého názoru má malíř malovat nejen to, co vidí, ale i co o věci ví 
a co tuší.“
Umělecký názor Vostřebalové-Fischerové se vyhraňoval v atmosféře pro-
dchnuté zájmem o úděl člověka ve společnosti, diskusemi o etických otázkách 
umění a v neposlední řadě i ženskými emancipačními snahami: „Vychoval mě 
vlastně Šalda, ta přísnost, žádné okecávání, jen co umělec má říct a co musí říct. 
Pak taky Ibsen (ženské boje, opravdovost!)...“ Její profesní i politický postoj se 
formoval mezi levicově smýšlejícími umělci a ačkoli nebyla členkou žádného 
uměleckého uskupení a celý život zůstávala solitérkou, vliv na její práci mělo 
nejenom soudobé německé a francouzské umění (v roce 1922 podnikla studijní 
cestu po Německu, o rok později pak absolvovala stipendijní pobyt v Paříži), 
ale také program Sociální skupiny. Spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem 
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Kotíkem a Miloslavem Holým ostatně na začátku dvacátých let ilustrovala 
komunistický časopis pro děti Kohoutek a začala se politicky angažovat. Dle 
vzpomínek její spolužačky a blízké přítelkyně, malířky Milady Marešové byla již 
tehdy členkou komunistické strany a „byla velice iniciativní. Zorganizovala na-
příklad kolující čítárnu a obstarávala nová čísla pokrokových časopisů (…) a tak 
byla kolportována mezi přáteli a samozřejmě ve škole.“ V této době se také 
malířka díky svým radikálním levicovým názorům rozešla se svou rodinou. 
Vostřebalová-Fischerová se na veřejnosti poprvé představila v roce 1925 na 
výstavě v Topičově salonu v Praze, jíž se účastnila také Milada Marešová. 
Ačkoli někteří recenzenti poukazovali na chtěný primitivismus obou malí-
řek, ohlasy na výstavu byly veskrze pozitivní: vyzdvihovaly jejich snahu „po 
vymanění se z konkrétního realismu souhrnným produševnělým podáním“ (J. 
R. Marek) a Vostřebalovou oceňovaly jako „vskutku rafinovanou kreslířku“ 
(Jaromír Pečírka). Vostřebalové rané práce již tehdy vykazovaly obdivuhodnou 
uměleckou a lidskou vyzrálost a byť si doboví kritikové všímali spíše „idiotních 
výrazů“ jejích postav než jejich sociálního a fantaskního rozměru, z dnešního 
pohledu jsou to právě tyto aspekty její práce, které z ní činí výjimečnou umě-
leckou osobnost. Vostřebalové sporadická veřejná vystoupení ( její následující 
dvě výstavy v Městské knihovně v Praze v roce 1934 se konaly v okamžiku, kdy 
se její dílo již pomalu uzavíralo, a dalších se za svého života již nedočkala) však 
nepochybně přispěla k tomu, že tato malířka a kreslířka zůstala v dějinách 
českého moderního umění na okraji.
Vostřebalová-Fischerová ve svých obrazech a kresbách vycházela z epické dra-
matičnosti wolkerovské linie proletářského umění a s velkou dávkou fantazie 
a bizarní poetiky zachycovala lidské odcizení a mezní situace života. V jejím 
díle se mísí palčivá společenská kritika s groteskností, sociální apel s intimitou 
a introvertností. Primitivistické krajiny, leonardovsky karikaturní a zároveň 
tesklivé psychologické portréty žen, mužů a dětí a příležitostné žánrové figu-
rální motivy se vyznačují elementárním tvaroslovím a přízračnou světelností 
blízkou dílu Jana Zrzavého; spíše než lyrismus a melancholie je však jejich 
nejvýraznějším znakem zžíravá, téměř veristická ostrost neidealizovaného 
pohledu na svět „groszovského“ ražení. 
Jedno z hlavních témat v díle Vostřebalové-Fischerové byla žena. Zvláště ve 
svých kresbách provedených „s ostrostí nože a s vlasovou jemností“ 
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V roce 2012 vydala Galerie výtvarného umění v Chebu. Text Martina Pachmanová, grafika Kolář & Kutálek, 
tisk Dragon Press, s. r. o., náklad 1000 ks.

(Rudolf Fuchs), v nichž se nejsilněji vyhranil její osobitý výtvarný styl, se věcně, 
bez patosu a sentimentu soustředila na ženy své současnosti – posluhovač-
ky, trhovkyně, udřené a nezaměstnané dělnice, matky, alkoholovým oparem 
zahalené prostitutky, sešlé stařeny a rachitická děvčátka, ba i ženy za prahem 
smrti. Ženské postavy ve kresbách a obrazech nejsou plakátovými posta-
vami z dobových agitpropů, ani emancipované a žádoucí femmes nouvelles 
z obrázkových časopisů. Jsou to náhodné kolemjdoucí, neznámé i blízké osoby, 
v jejichž pohledech se zrcadlí zmatek, strach a paranoia soudobého světa: „Je 
soustředěna na ženský osud, dělnický a pracovní, ale také milostný a mateřský. 
Zachycuje prosté proletářské ženy, upracované, ale i jinak poznamenané svým 
sociálním údělem, pohublých tváří, s těly, v nichž je málo ideální ženské krásy; 
ale i ony cítí svoje ženství, proto hledí do zrcadel, proto si češou svoje sporé vlasy 
– chtějí se líbit a je to bolestná konfrontace pravdy jejich citu a pravdy jejich 
těla.“ (Jan Baleka) 
Za jeden z vrcholů autorčiných sond do ženského světa lze považovat olej 
Ženy v lázních (kolem 1925), který do své sbírky koupila Galerie výtvarného 
umění v Chebu v září 1981 od syna umělkyně Jana O. Fischera. Trojice nahých 
ženských postav uprostřed syrové, prázdné místnosti je znepokojující metafo-
rou nenaplněné ženské touhy po lásce a svobodě a odcizení člověka v institu-
cionalizovaném světě vůbec. Naturalismus a zároveň snovost tohoto námětu 
nadto předjímá četné studie žen chorobných a posedlých, jimiž se Vostřeba-
lová-Fischerová věnovala kolem poloviny 30. let a jimiž reagovala nejen na 
společenské disciplinování a racionalizaci nerozumu prioritně spojovanému 
s ženským pokolením, ale pravděpodobně také na osobní zkušenost z doby ko-
lem rozvodu s Otokarem Fischerem, jenž s tvrzením o Vlastině duševní nemoci 
usiloval získat do péče jejich syna. „Co jste vymyslili na mne, lázně, arsen, tělo-
cvik, klid, železo?,“ ptala se naléhavě Vostřebalová-Fischerová v dopise svému 
manželovi rok před jejich definitivní rozlukou. Autobiografické motivy, v nichž 
se autorka vyrovnávala s osobními vášněmi i traumaty a svévolně překračovala 
hranici mezi skutečností a fikcí, ostatně doprovázely její práci od počátku. 
Dokladem je kupříkladu dvojice skvostných raných obrazů ze sbírek Národní 
galerie v Praze (Letná, 1922; Kateřinky, zlý sen, 1926). 
Dílo Vlasty Vostřebalové-Fischerové se dočkalo dílčího zhodnocení péčí jejího 
syna, který po smrti své matky zrealizoval několik výstav v tuzemsku  

i v zahraničí. Jednou z nich byla také výstava, která v letech 1979–1980 puto-
vala z Galerie umění v Karlových Varech do Galerie výtvarného umění v Chebu 
a díky níž se dnes v obou institucích nachází poměrně reprezentativní soubor 
autorčiných kreseb a obrazů. Znalec díla Vostřebalové-Fischerové Jan Baleka 
tehdy v doprovodném katalogu napsal: „Měšťácký svět neměl pro malířku 
žádnou uměleckou přitažlivost, cenu mělo jen to, co bylo jeho protisvětem, co 
se mu vzpíralo.“ Protisvět Vlasty Vostřebalové-Fischerové byl světem vzdoru 
i smutku, revolty i úzkosti, osobních zápasů i snění. 

Martina Pachmanová
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