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Pražský hrad ¬ Královský letohrádek
IVAN BUKOVSKÝ – 70

Dílo Ivana Bukovského v Královském letohrádku 
25. 5. – 27. 9. 2020
Výstava Ivan Bukovský – 70 není ohlédnutím, ale zprávou o malířově tvorbě 
od výchozího bodu po současnost. Pro vnímavé mladé oči je bohatá tvůrcovým poutem 
k mytologii, barokně monumentální výpovědí o podstatě individuálního bytí, sugestivně 
zachycenou barvou na plátně. Umění, které „má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho 
trním“, řečeno Bukovského slovy. V Královském letohrádku na Pražském hradě shlédnete 
dílo neústupného mladého muže, který maluje přes šedesát let.

Od května do září (25. 5. – 27. 9. 2020) se veřejnosti dostává mimořádné příležitosti shlédnout tvorbu 
malíře ve výstavních prostorách, které divákovi dovolí Bukovského monumentální plátna vnímat a prožít 
naplno. Mimořádná je výstava také rekapitulací – vedle současné tvorby – starších prací; malíř totiž výstavou 
v Královském letohrádku završí oslavy svých sedmdesátin. Přestože se mnohá Bukovského plátna stala součástí 
veřejných a soukromých sbírek v Evropě, Spojených Státech, Izraeli nebo Jižní Korei, vystavená díla komplexně 
reprezentují malířovu tvorbu čítající několik dekád.

Kruh malířových přátel, výtvarníků, muzikantů, sběratelů a znalců umění na Pražský hrad přitáhne dílo 
reprezentanta české expresivní figurace druhé poloviny dvacátého století, nepodbízející se režimu a, v jiné 
rovině, vzdorující postmoderně a konceptualismu.

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Mozaika – sdružení pro volný čas dětí 
a mládeže, pro vzdělávání, výchovu a osvětu, z.s.

Ke stažení:

Jednotlivé obrazy stáhněte kliknutím na miniaturu, nebo všech pět najednou v souboru IvanBukovsky-70.zip.

Přechod
200×410, 1981

Rozhovor
170×220, 1994

Consummatum est
200×450, 2017

Pád andělů
200×300, 2016–17

Salome
180×200, 2009

Pokud se vám nepodaří dokumenty nebo fotografie stáhnout, jestli si přejete obrazy v ještě lepší kvalitě nebo 
v případě jiných dotazů, kontaktujte, prosím, e-mailem Kateřinu Novákovou.
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Ivan Bukovský – 70
Dílo Ivana Bukovského v Královském letohrádku 
25. 5. – 27. 9. 2020

Výstava Ivan Bukovský – 70 není ohlédnutím, ale zprávou o malířově 
tvorbě od výchozího bodu po současnost. Pro vnímavé mladé oči 
je bohatá tvůrcovým poutem k mytologii, barokně monumentální 
výpovědí o podstatě individuálního bytí, sugestivně zachycenou barvou 
na plátně. Umění, které „má člověka chytit za pačesy a protáhnout 
ho trním“, řečeno Bukovského slovy. V Královském letohrádku na 
Pražském hradě shlédnete dílo neústupného mladého muže, který 
maluje přes šedesát let.

Od května do července (25. 5. – 27. 9. 2020) se veřejnosti dostává mimořádné příležitosti 
shlédnout tvorbu malíře ve výstavních prostorách, které divákovi dovolí Bukovského 
monumentální plátna vnímat a prožít naplno. Mimořádná je výstava také rekapitulací – 
vedle současné tvorby – starších prací; malíř totiž výstavou v Královském letohrádku završí 
oslavy svých sedmdesátin. Přestože se mnohá Bukovského plátna stala součástí veřejných 
a soukromých sbírek v Evropě, Spojených Státech, Izraeli nebo Jižní Korei, vystavená díla 
komplexně reprezentují malířovu tvorbu čítající několik dekád.

Kruh malířových přátel, výtvarníků, muzikantů, sběratelů a znalců umění na Pražský hrad 
přitáhne dílo reprezentanta české expresivní figurace druhé poloviny dvacátého století, 
nepodbízející se režimu a, v jiné rovině, vzdorující postmoderně a konceptualismu.

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu 
a Mozaika – sdružení pro volný čas dětí a mládeže, pro vzdělávání, výchovu a osvětu, z.s.



Ivan Bukovský – 70 je pro vnímavé mladé oči sugestivně vylíčenou výpovědí o podstatě 
individuálního bytí. Umění, které „má člověka chytit za pačesy a protáhnout ho trním“, 
řečeno Bukovského slovy, můžete 25. 5. – 27. 9. 2020 vidět v Královském letohrádku. 
Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Mozaika.




