
I n g e  K o s k o v á
31. 1. 1940 narozena v Brně
Od roku 1957 žije v Olomouci.

1957-1961 Univerzita Palackého v Olomouci, 
Přírodovědecká fakulta, katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
Filosofická fakulta, katedra výtvarné teorie a výchovy

Vystavuje od roku 1965, samostatně od roku 1969, v GJJ prvně v roce 1996. 
Je členkou Spolku olomouckých výtvarníků.

adresa: Horní lán 29, 779 00 Olomouc
telefon: 585 438 597
mobil: 725 844 579

I  N  G  E    K  O  S  K  O  V  Á 
K  R  E  S  B  Y    T  U  Š  Í

3.  3 .  –  4 .  4 .  2010
GalERIE JIřÍHO JÍlKa, SadY 1. mÁJE, ŠUmPERK
zaHÁJENÍ VE STřEdU 3. BřEzNa V 18.00 HOdIN
OTEVřENO dENNě dO 18.00 HOdIN Na zazVONěNÍ 

V REcEPcI PENzIONU G
S POdPOROU GRaNTU mINISTERSTVa KUlTURY

Bez názvu,1986, papír, tuš, 210 x 150 mm 

S Rostislavem Valuškem v Galerii Jiřího Jílka (foto: Roman Panáček)



Bez názvu, 31.8. 2009, papír, tuš, 418 x 290 mmBez názvu, 8. 3. 1998, papír, tuš, 303 x 453 mm

Chytám stíny, 2. 8. 1981, papír, tuš, 344 x 496 mm



Krajina s měsícem, 28. 8. 1997, papír, tuš, 202 x 141 mm Poslouchám Janáčka III, 9. 3. 2009, papír, tuš, 346 x 496 mm 

Při poslechu Chopinova Nokturna, prosinec 2009, papír, tuš, 150 x 210 mm 



„…už jenom kreslím, perem a tuší, perem a duší…“  napsala Inge 
v jednom textu; co ještě dodat…ale pokusím se…

Kresby Inge Koskové patří k té nejniternější ze zásadních linií 
galerie – už vřazení za Urbaníkovy „tulipánové básně“ to názorně 
dosvědčí; jsou jejich výmluvnému tichu stejně blízko jako tenké 
odhazované čáry Daisy Mrázkové nebo nervní záznamy Tomáše 
Lampara. Jestliže Dušan Chládek ladí silové pole plochy papíru  
a Olga Karlíková v ní zviditelnila zvuky přírody – potom Inge 
bezděčným tíhnutím k hlubinným pramenům tvárné síly jejího 
proudění a stejně i přilnutím ke zdrojům vlastního těla míří kresbou, 
podobnou psaní, k hudbě procítěných jevů a stavů mysli. Není ani 
trochu aktuální, zabývá se významnější stránkou života: jeho hojivě 
vláčným rytmem a živým tepem nadčasové povahy.

Východisko snad, ale to základní po léta nemění; možná jen 
pročišťuje, rozvíjí a doplňuje o další příbuzné vrstvy svých sněžení, 
dešťů, rytmů a moří nebo tělových pocitů, kresebných dopisů a manter. 
Pohyblivé chvění je prostupuje všechny – a v čase dnešní posedlosti 
denně novým je pomalé zrání její ryzí ctností. Ctností nespěchat. 
Dotýká se, a přece míjí s dobovými trendy. Drží se nenápadné kresby 
jako výsostného prostředku k záznamu všech stavů, pocitů a vjemů; je 
jí pokojným návratem k prvotní rovnováze, trvale přítomné v ohnisku 
jediné vesmírné duše. Plocha papíru je jejím královstvím přirozené 
čistoty – a do stavu rajské nevinnosti kresbou přivádí i nás.

Jako kdysi Olga Karlíková zřetelně viděla a tuší zaznamenala litanie 
hlasů postupně probouzejících se ptáků, noří se Inge kreslením do 
proudu hudby. První je svébytnou prvopartiturou, druhé jedinečným 
zachycením živého pocitu z pozorně vnímané skladby. V rozčeřených 
liniích připomene vodu, vanutí větru a vlnění trav. Podobá se živlům 
a navrací hudbu jejím zdrojům. Stejně tak se ale už od počátku veškerá 
výtvarná výpověď Inge Koskové s hudbou potkává – vnitřně shodná 
s její podstatou.

Miroslav Koval, leden 2010 Město II, 22. 2. 2002, papír, tuš, 210 x 146 mm 


