
Jan Křížek 
31. 7. 1919 narozen v Dobroměřicích u Loun
1937–1938 studuje na ČVUT v Praze profesuru kreslení a deskriptivní 
geometrie, spolu s Václavem Boštíkem
1938–1939 AVU Praha, sochařství, profesoři Bohumil Kafka a Karel 
Pokorný; navazuje přátelství s Daisy a Jiřím Mrázkovými
1946 ukončení studia na AVU a první cesta do Francie
1947 svatba s Jiřinou Batíkovou; znovu společně do Francie, kde po roce 
1948 trvale zůstávají; žijí na Azurovém pobřeží, v Paříži i jinde; setkání 
s kritikem Michelem Tapiém, první kolektivní a následná samostatná 
výstava, seznámení s Pablem Picassem a jeho přáteli
1956 Pařížské setkání s Václavem Boštíkem a Jiřím Johnem
1962 končí s výtvarnou činností, žije ve vesnici Goulles v kraji Corréze, 
píše úvahy o umění, chová králíky a včely, pěstuje zeleninu a v roce 
1979 dokončil svou poslední sochu
9.2. 1985 umírá v Tulle a je pohřben na hřbitově v Goulles

www.galerie-sumperk.cz     /     www.galerieroudnice.cz

40. léta, inkoust, papír, 177 x 115 mm

Jan Křížek s Václavem Boštíkem v Le Bartheil, 1968

J  a  N    K  ř  í  ž  E  K
P  R  A  Z  N  A  K  Y

KRESBY ZE SBÍREK GMU V ROUDNICI NAD LABEM

4.  12 .  2013 – 5.  1.  2014

GALERIE JIřÍhO JÍLKA, SADY 1. MáJE, šUMPERK
ZAháJENÍ VE STřEDU 4. PROSINCE V 18.00 hODIN
OTEVřENO DENNě OD 13.00 DO 18.00 hODIN NA 

ZAZVONěNÍ V RECEPCI PENZIONU G
S PODPOROU GRANTU MINISTERSTVA KULTURY A OLOMOUCKéhO KRAJE



Bez názvu, po roce 1950, tuš, akvarel, balicí papír, 360 x 295 mmBez názvu, 1948, lavírovaná tuš, papír, 260 x 200 mm



Bez názvu, 50. léta, barevná tuš, tónovaný papír, 255 x 214 mmBez názvu, kolem roku 1950, tuš, akvarel, tónovaný papír, 355 x 215 mm 



Rok započal výstavou malířky ryzí povahy Art brut, paní Marie 
Kodovské z Rýmařova a končí kresbami výsostného sochaře 
Jana Křížka (přítele Václava Boštíka a Jiřího Mrázka), který se 
od klasické sochy navrátil až k pravěkým idolům. A právě jimi 
zahájil v letech 1947-1948 Michel Tapié pověstnou řadu výstav, 
ze kterých se Dubuffetův pojem Umění v syrovém stavu zrodil, 
a který letošní program Jílkovy galerie obepíná. Spolu se 
souborem nočních vizí Karla Havlíčka, s připomínkou jemných 
ozvuků v bavlnkové malbě Daniely Mikuláškové a dotyků s ním 
i u Reného Hábla je páteří celého cyklu. 
V důsledku první velké Křížkovy retrospektivy, uspořádané ve 
Valdštejnské jízdárně v Praze, byla už naplánovaná výstava ze 
zářijového termínu posunuta na prosinec. Je to soubor malých 
barevných kreseb, i do Prahy zapůjčených, které paní Jiřina 
Křížková darovala roudnické Galerii moderního umění. Pod 
názvem „Síla znaku“ byly tam vystaveny loni z jara a zdejší 
galerie je ráda znovu připomíná. I ve skromné ukázce živoucí 
Křížkovy řeči je to výstava jedinečná a i po rozsáhlé přehlídce 
stále objevná. Jeho sochy a kresby vznikaly z nezbytnosti 
a otázka – proč – je beze smyslu. Obojím naplno žil a potvrzoval 
se, aby v nouzi o místo, pro ně i pro sebe, mnohé z nich později 
zničil. Zůstalo torzo, a přece torzo tak výjimečné síly, že málo 
s čím srovnatelné, a zároveň prostotou blízké si s kresbami 
dětí. Především podobá se tomu, co vzešlo z pohanských kultů 
přírodních národů a raných dob dávnověku; je ale i výsostně 
nové a jedinečné.
Většinu času prožil ve Francii a později i na samotě venkova, 
aby se tam v života bídě spolu se ženou věnoval včelám. Umění 
pak už jen v myšlenkách, tak jako zralý básník, co do písku píše 
a o trvání slov nedbá. Ale až do smrti vedl o umění i o životě 
s přítelem Václavem na dálku živý hovor. Málo je cest tak 
hluboko tázavě ponořených... .

Miroslav Koval Bez názvu, konec 40. let, červený inkoust, tónovaný papír, 260 x 197 mm


