
...tiše se přemisťovati...

...
to

 m
ov

e 
in

 s
ile

nc
e.

..



Optické reliéfy Jiřího Hilmara ze šedesátých a počátku sedmdesátých let byly ve své 
době nepřehlédnutelné a dodnes dodávají českému umění punc světovosti. Jiří 
Hilmar je jedním z nejvýznamnějších představitelů proudu známého jako op-art 
neboli optické umění. Studium optických kvalit reality se odehrávalo v prostoru mezi 
pop-artem a minimalismem. Pop-art si ale nepředstavujme jen jako barevné serigrafie 
Andy Warhola s podobami hvězd. Byla to také doba zájmu o zlidovělou řeč městské 
kultury, jazyk plakátů, komixů a zdánlivých banalit všedního dne. Kontinentální 
Evropa dává přednost pojmu nový realismus. Realita nové doby se projevila v 
antropometriích Yvese Kleina, Armanových akumulacích a Cézarových kompresích. 
Městskost pop-artu a materiálovost nového realismu připravily podhoubí pro obrat 
pozornosti ke krajině a cestě člověka ven z civilizace směrem k přírodě. Za 
uměleckým projektem, svobodou, poznáním, životem v pravdě a ekologii. Což byla 
doména land-artu, čili umění země a italské arte povera. Pro chudé umění platí, že 
umělec si má vystačit s málem, s tím, co už je. V delší části dvacátého století můžeme 
také spatřit snahu redukovat tvary až k těm nejzákladnějším geometrickým. Proč? To 
souvisí s přehlcením člověka tohoto století obrazy a významy. Také se dá říci, že 
čtverce, trojúhelníky a kruhy jsou jasně definovatelné. Jsou konkrétní... Neroztékají 
se jako surrealistické hodiny a na rozdíl od anekdot a aktualit jsou nadčasové. 

Šedesátá léta možná vnímáme jako dobu uvolnění ztuhlého režimu a otevření se 
světu, ale dobový optimismus byl zhluboka prosycen existenciální filozofií a 
literaturou Alberta Camuse a Jeana-Paula Sartra. Sice se chodilo na filmy české nové 
vlny, ale četl se Kafka a Dostojevský. Jiří Hilmar řeší otázky a problémy sváteční 
každodennosti skrze tvary zjednodušené a oproštěné až k jádru věcí. Ale zajímá ho i 
kinetický princip v umění. Co se vlastně může pohybovat – předmět, světlo, nebo jde 
o to stimulovat diváka k pohybu očí, vést jeho pohled a pracovat s možnostmi a 
limity lidského vidění? Umělce zajímalo, jak se obraz mění s pohybem pozorovatele.  

Hilmarovy reliéfy byly v rané fázi papírové, ale naprosto precizní. Skládal do 
rozměrných čtvercových rámů v různých systémech proužky kartonu. Začal s bílou 
barvou, jednobarevnost postupně nahradily kruhy a kroužky červené, modré a černé, 
velmi důmyslně sestavené do struktur s optickými kvalitami. Estetické kouzlo 
geometrie prozkoumal Hilmar do všech záhybů reliéfního prostoru. Dalo by se říci, 
že jeho ranou práci motivovaly prostorové možnosti – kam až se dá rozvinout 
dvourozměrná plocha a otázka zážitku vidění. 

Čtverec Jiří Hilmar vnímal jako anonymní formát. Jako kdyby neměl žádnou 
souvislost se zobrazováním reality, tak jak to platí pro obdélníky. Čtverec se do 
umění dostal okolo roku 1900 v díle secesionistů. Tehdy se stal prostorem 
subjektivity a nové modernistické konstrukce obrazu, nejnápadněji u Gustava Klimta. 

Chci se nechat vést 
tvůrčí silou přírody. 
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Optické reliéfy Jiřího Hilmara ze šedesátých a počátku sedmdesátých let byly ve své 
době nepřehlédnutelné a dodnes dodávají českému umění punc světovosti. Jiří 
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Městskost pop-artu a materiálovost nového realismu připravily podhoubí pro obrat 
pozornosti ke krajině a cestě člověka ven z civilizace směrem k přírodě. Za 
uměleckým projektem, svobodou, poznáním, životem v pravdě a ekologii. Což byla 
doména land-artu, čili umění země a italské arte povera. Pro chudé umění platí, že 
umělec si má vystačit s málem, s tím, co už je. V delší části dvacátého století můžeme 
také spatřit snahu redukovat tvary až k těm nejzákladnějším geometrickým. Proč? To 
souvisí s přehlcením člověka tohoto století obrazy a významy. Také se dá říci, že 
čtverce, trojúhelníky a kruhy jsou jasně definovatelné. Jsou konkrétní... Neroztékají 
se jako surrealistické hodiny a na rozdíl od anekdot a aktualit jsou nadčasové. 
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každodennosti skrze tvary zjednodušené a oproštěné až k jádru věcí. Ale zajímá ho i 
kinetický princip v umění. Co se vlastně může pohybovat – předmět, světlo, nebo jde 
o to stimulovat diváka k pohybu očí, vést jeho pohled a pracovat s možnostmi a 
limity lidského vidění? Umělce zajímalo, jak se obraz mění s pohybem pozorovatele.  

Hilmarovy reliéfy byly v rané fázi papírové, ale naprosto precizní. Skládal do 
rozměrných čtvercových rámů v různých systémech proužky kartonu. Začal s bílou 
barvou, jednobarevnost postupně nahradily kruhy a kroužky červené, modré a černé, 
velmi důmyslně sestavené do struktur s optickými kvalitami. Estetické kouzlo 
geometrie prozkoumal Hilmar do všech záhybů reliéfního prostoru. Dalo by se říci, 
že jeho ranou práci motivovaly prostorové možnosti – kam až se dá rozvinout 
dvourozměrná plocha a otázka zážitku vidění. 

Čtverec Jiří Hilmar vnímal jako anonymní formát. Jako kdyby neměl žádnou 
souvislost se zobrazováním reality, tak jak to platí pro obdélníky. Čtverec se do 
umění dostal okolo roku 1900 v díle secesionistů. Tehdy se stal prostorem 
subjektivity a nové modernistické konstrukce obrazu, nejnápadněji u Gustava Klimta. 
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Čtverec později využili Piet Mondrian i Kazimír Malevič, pro nějž byl černý čtverec na 
bílém pozadí ikonou, víc objektem než malbou. Hilmara čtverec zajímal, protože 
neměl jasnou orientaci, dalo se s ním otáčet, stavět ho na hranu a přitom stále 
vyvolával dojem stability.  

Čtverce dominovaly v jeho tvorbě i v další fázi. Zhruba od roku 1974 se prostorová 
kresba rodí ze zápalek, provázků, juty. Jde vesměs o látky odkazující k přírodnímu 
světu. K nim postupně přibyl nový materiál s úplně jinou optickou kvalitou, 
pauzovací papír. Jeho transparentnost umožňovala vyjádřit nehmotnost. Mléčně 
průhledná membrána s typickou šustivou zvukovou stopou skrze sklady a záhyby 
vytvářela iluzi prostoru, který hledáme pod povrchem věcí. Odhrnuté rohy asociovaly 
staré pergameny a utajenou moudrost. Stačí jen otočit stránku a odhalíme tajemství. 
Provázky byly po čtvercové ploše vedeny ustálenými zvyky a návyky spojenými s 
dávnými řemeslnými technikami, například pohybem hladce obrace. Pohyb tam a 
zpět je základem ornamentu, řádu přírody, jejího rytmu, cykličnosti, střídání ročních 
dob, změny větrů, vlády planet, přílivu a odlivu. I takto základní ornament je 
podobenstvím životních sil. Jeho smyslem je harmonie. 

Čtverce z tohoto období směřovaly k jiné variantě monochromu. Téměř 
jednobarevný objekt má podobnou funkci jako pauza v hudební skladbě (například u 
Johna Cagea). Může posloužit jako projekční plátno mysli, na němž se odehrává 
jevení, mizení a zjevování. A můžeme si klást otázku, zda je u monochromu 
důležitější to, co obsahuje, či to, co odráží a nebo právě to, že existuje mimo tyto 
naše předpoklady, zcela nezávisle a my na důvod jeho existence musíme vždy 
přicházet znova? 

Sochař, malíř a grafik Jiří Hilmar se narodil 23. 5. 1937 v Hradci Králové, vystudoval 
střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a roku 1967 stál u zrodu prvního Klubu 
konkretistů. Spoluzakladateli byli Radek Kratina, Tomáš Rajlich, Miroslav Vystrčil a 
teoretik Arsén Pohribný. V roce 1969 odešel Hilmar do emigrace. Před tím, v letech 
1959 až 1968, vytvořil padesát pět filmových plakátů. Patří mezi ně Poklad na 
stříbrném jezeře, Godardův Bláznivý Petříček či U konce s dechem. Z původní české 
tvorby vizuálně doprovodil filmy Kdyby tisíc klarinetů a Fantom Morisvillu. V této 
době měl český filmový plakát nezaměnitelný zvuk, Hilmar získal čestné uznání za 
kolekci filmových plakátů na Mezinárodní výstavě v Karlových Varech 1962.

Po odchodu z Čech, přes kratší pobyty ve Frankfurtu, Mnichově a Inning am 
Ammersee, zakotvil Jiří Hilmar roku 1974 v Gelsenkirchenu v uměleckém sídlišti Die 
Künstlersiedlung Halfmannshof. Industriální krajina Porúří, zdevastovaná a 
deprimující, se stala motivem pro práci se dřevem a přírodními materiály. Jako by 
dřevo vyjadřovalo už ze své podstaty jistý ochranný či spasitelský impuls. Podobně se 

tato přírodní matérie projevila už v díle symbolistního sochaře Františka Bílka. V 
Německu se dostal umělec do kontaktu s proticivilizačními akcemi, s procesuálností 
umělecké tvorby. Od konce března žije Jiří Hilmar opět v Čechách. 

Podle mě svoboda neexistuje. Žádný systém vám nedá svobodu. Tu si musí každý 
vybudovat ve své hlavě. Umění je boj. I prosadit se jako umělec je boj. Ale myslím, že 
když umění funguje, tak získáte kontakt k lidem, kteří vám rozumí nebo stejně myslí, 
řekl Hilmar v jednom z rozhovorů k výstavě v Topičově klubu. 

Karel Miler řadí Hilmarovu tvorbu do proudu lyrické geometrie šedesátých let. 
Hilmarova práce byla zastoupena na významných výstavách, které tuto tendenci 
charakterizovaly: Nová citlivost na konci šedesátých let (a v Brně 1995) a v 
devadesátých ve Valdštejnské jízdárně Poezie racionality. Nejintenzivněji se 
Hilmarovým dílem zabýval Arsén Pohribný, teoretik Klubu konkretistů. Pohribný 
oceňoval, že u Hilmara divák nezůstává pasivní, ale vstupuje do hry. Vnímavý divák se 
stává spolutvůrcem (spolupachatelem). Zdeněk Felix, rovněž český teoretik umění 
žijící trvale v německém exilu, zmiňuje tichost uměleckého díla a soustředěné 
naslouchání, vnitřní zvuk. 

Hilmarovo dílo vychází z konstruktivní polohy umění a dostává se až k zenové 
filozofii, ostatně třeba jako kubista Georges Braque. Pro zenbuddhistický vhled jsou 
prázdná místa stejně důležitá a obsažná jako ta plná. Hilmar náleží společně se 
Zdeňkem Sýkorou, Karlem Malichem, Hugem Demartini, Janem Kubíčkem a 
Františkem Kynclem (s nímž několikrát v Německu vystavoval) k významným 
představitelům české geometrické abstrakce. Slovo abstrakce není úplně přesné, 
protože geometrické formy jsou spíše konkrétní než abstraktní. 

Přes všechnu snahu českého dějepisu umění Hilmarovu práci zařadit a vrátit ji z 
diaspory do lůna zdejšího příběhu umění, stále platí Hilmarova slova: Každý umělec 
musí hledat svou vlastní cestu a jít jí sám...  

Od osmdesátých let Jiří Hilmar nachází způsob, jak vyjádřit svůj vztah k fungování 
světa ve dřevu. Dřevo pomáhá Hilmarovi zviditelnit, co se zjevuje v růstu. Je to 
snadno dostupný materiál, který má svou paměť, svou hudební kvalitu, svou zvláštní 
poezii. Rodí se, žije a umírá jako člověk. Umělec opracovává dřevo tradičními nástroji, 
kombinuje zabroušené a drsně neuhlazené plochy. Používá dřevo různého původu: 
smrk, jabloň, švestku, hrušku nebo ořech. Jehličnaté dřevo pro trámky, sloupy a 
pylony, ovocné pro objekty koncentrické.

Základem je špalek z ovocného dřeva, jabloně, švestky, hrušky, ořechu. Ten rozštípnu 
přibližně na polovinu. K jedné části kmene dosadím latěmi ze stejného dřeva chybějící 
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polovinu. Zaoblím, vybrousím, takže z jednoho kusu stromu vzniknou dvě podobné 
koule. Říkám tomu plody. Je to jaksi v tom dřevě. I koruna stromu má formu plodu. V 
podstatě jde znovu o rozdíl mezi přírodou a strojem, organickou částí a částí z 
pravoúhlých latí, spojených v jeden celek. JH

Hilmarův svět není antropocentrický, člověka chápe jako nedílnou součást vyššího 
celku, kterým je příroda. Historie národů je utvořena z žijících stromů, z lip, dubů, 
bříz. Jejich věk, paměť a centrální postavení nese auru heroické posvátnosti. 
Americké sekvoje prý jsou současníky Ježíše Krista. Ze dřeva se vyrábějí hudební 
nástroje, kolébky, kříže, kostely, čluny a také kola, hradby, trámy a jádra Jiřího 
Hilmara. Dřevo v sobě obsahuje analogii mezi vegetačním cyklem, teologií oběti a 
nesmrtelnosti. Když umělec říká nic není pouze pozitivní nebo pouze negativní, platí 
to pro výtvarné prvky i životní zkušenosti. Jiří Hilmar i díky posvátnému materiálu 
dělá z galerií svatyně, částečně pohanského charakteru. 

Porozumět přírodě před vlastními dveřmi se pro mě stalo stejně důležité jako vlastní 
tvorba, jako chápání světa. Protože i přírodu tvoří protipóly: hladký – hrubý; dlouhý – 
krátký; tvrdý – měkký; ale i stín – slunce; iracionální – racionální nebo ženský – 
mužský. JH

Používá tvůrčí sílu, kterou hledá v přírodě. Hraje si s protiklady, kulatým tvarům 
vyvrtá hranaté otvory, nechává růst dřevěné hradby a otesává plody, rekonstruuje 
les. Spojuje to, co vytvořila příroda s konstruktivními principy, jež jsou vlastní 
člověku. Můžeme Hilmarovu práci vidět jako protipól technického světa civilizace. 
Vyjadřuje se jednotlivými objekty a zároveň jejich instalací, uvážlivým komponováním 
prvků v prostoru. Tyto celky v daném prostředí můžeme možná chápat i jako zátiší. 
Zátiší si vždycky uvědomuje plynutí času a pomíjivost a vede nás ke vnímání tichého 
života věcí. 

Umělec navazuje na staré a pomalu se ztrácející profesionály – dřevaře, dřevorubce, 
tesaře, rakváře, truhláře, stolaře a koláře. Zapracovává do dřeva kaolín, jehož našedlá 
bílá barva připomíná pauzovací papír. Zároveň je to primitivní tisíciletá technika, 
kterou používali i výrobci afrických masek. Často objekty nazývá polomy a ponechává 
je ve stavu ne přímo nedokončenosti, spíše odtržení od mateřské substance. Objekt 
je částečně vyrostlý a částečně působí vyrvaný z lůna živé přírody. Stejně jako člověk. 
V nerovné části možná dokážeme přečíst algoritmus, jak tvoří příroda, paměť přírody, 
princip její tvůrčí síly. 

S uzavřenými i rozježenými tvary umělec pracuje jako s body v prostoru, se součástmi 
daného světa. Nezáleží, jestli opracovává materiál jemnými bruskami nebo sekyrou, 

vždy je výsledek zcela přesný a koncepčně dokonalý. Já se ve své tvorbě snažím udržet 
rovnováhu mezi konceptem, tedy myšlenkou, materiálem a investovanou energií, která 
je nutná k tomu, abych věc utvořil. Když udržujete tyto tři položky v rovnováze, vyjde 
obvykle něco, co funguje, a má i určitou svoji estetiku, aniž bych na to myslel. Pro mě je 
totiž podstatné myslet rukama a to tak, aby to šlo i přes srdce. JH 

Je vedlejší, zda Jiří Hilmar vystavuje dřevěné artefakty, optické reliéfy, nebo použité 
nástroje, plátové pily, hrábě a piliny, vždy je prostor naplněný. 

Martina Vítková
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JIŘÍ HÍLMAR 

…to move in silence… 

 

I want to be led by the creative energy of nature.Jiří Hilmar

 

Optical reliefs of Jiří Hilmar from the sixties and seventies could hardly be overseen 
in the past and they put the Czech art closer to the universal one until today. Jiří 
Hilmar ranks among the most important op-art (optical art) representatives who had 
been studying optical qualities of reality in the environment of pop-art and 
minimalism. However we should not imagine pop-art only as Warhol’s serigraphies 
with pop icons. This era paid tribute to a rustical language of the urban culture, 
language of posters, comics and apparent banalities of everyday life. Continental 
Europe prefers the term New Realism. The reality of a new age came to light in 
anthropometries of Yves Klein, accumulations of Arman and compressions of César. 
It was the civility of pop-art and materialism of the new realism that prepared 
ground for the attention-turnover towards landscape and human journey out of 
civilization towards nature, artistic project, freedom, knowledge, true life and 
ecology. All of this was a domain of the land-art (art of the earth) and Italian Arte 
Povera. For a poor art it is true that an artist is supposed to get along with what does 
already exist. Major part of the twentieth century noticed an effort to reduce shapes 
to the elementary geometrical forms. Why? It coheres with human oversaturation by 
images and meanings in the previous century. We may also say that squares, 
triangles and rounds are clearly definable. They are concrete, they do not blend like 
surrealistic clock and contrary to anecdotes they are timeless. 

We may perceive the sixties as an easement of a rigid regime but optimism of the 
day was deeply impregnated by the existential literature and philosophy of Albert 
Camus and Jean Paul Sartre. People watched the Czech New Wave films but kept 
reading Kafka and Dostoyevsky.  

Jiří Hilmar deals with the problems of a festal daily routine by means of shapes 
simplified to the core. He is interested in the kinetic principle in art as well. What in 
fact can make a move – an artefact, light? Or is the main point to stimulate a 
spectator to an eye movement, to lead his/her sight and work with possibilities and 
limits of the human visual sense? The artist was interested in how does an image 
change with the spectator’s movement.  

In its early phase Hilmar’s reliefs were made of paper but they were absolutely 
precise. He was assembling cardboard stripes in various systems into the large 

square frames. He started with white colour which was gradually displaced by circles 
and rings of red, blue and black colour, arranged ingeniously into structures with 
optical qualities. Aesthetic magic of geometry was explored in all folds of the relief 
space. It may be said that his early work was motivated by the question of visual 
experience and spatial possibilities – up to where can two-dimensional surface 
expand.  

Jiří Hilmar perceived a square as an anonymous format. As if it had no connection 
with depicting reality as it is true for rectangles. The square appeared in art in the 
work of secessionists around the year 1900. At that time it became a space for 
subjectivity and new modernistic picture construction, most remarkably in the art of 
Gustav Klimt. Later on the square was used by Piet Mondrian and Kazimir Malevich 
for whom a black square on a white ground was an icon. Hilmar was interested in 
the square because its orientation was given, it could be rotated, it could be put on 
its angle and it still evoked the impression of stability.  

Squares were dominant also in the next phase of Hilmar’s work. The year 1974 brings 
the birth of a spatial “drawing” made of matches, strings, jute – materials which refer 
to the world of nature. Gradually a new material with entirely different optical 
quality was added, a tracing paper. Its transparency enabled the artist to express 
masslessness. This transparent membrane with a typical rustling sound track created 
an illusion of a space that we are looking for under the surface of things. Creased 
corners associated old parchments and a secret knowledge. Turn over the page and 
you will discover a secret. Strings were being led across the square surface by an 
accustomed habit and routine connected with ancient handicraft techniques, for 
example the rib stich. The movement to and fro is a basis for an ornament, for a 
natural order and its rhythm, for cyclicality, changing of seasons, wind changes, 
orbiting planets, float and refloat. Even such an elementary ornament is a parable to 
vital forces. Its purpose is harmony. 

Squares from this period led up to another variant of a monochrome. Nearly one 
coloured object has similar function as a pause in a musical piece (for example in the 
work of John Cage). It may serve as a mind-projector where various phenomena 
appear and disappear. We may also ask what is more important for the monochrome, 
whether it is its content and reflecting things or the fact that it exists independently 
aside our assumptions and we are forced to find reason for its existence over and 
over again? 

Sculptor, painter and graphic artist Jiří Hilmar was born on May 23, 1937 in Hradec 
Králové. He studied at the Higher Professional School of Applied Art in Prague and 
was one of the founding members of the Club of the Concretists in 1967. Co-
founders of the club were Radek Kratina, Tomáš Rajlich, Miroslav Vystrčil and art 
theorist Arsén Pohribný. Before Hilmar emigrated in 1969 he had made 55 film 
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types of wood like for example fir tree, apple tree, plum tree, pear tree or walnut 
wood. Pine timber is used for lumbers, columns and pylons whereas fruit-tree wood 
is used for concentric objects.  

The basis is a block-wood from a fruit tree. I cut it in a half. I supplement the missing 
half of a trunk with bars made of the same type of wood. I ease it and bore it out, so 
that there are two similar balls made of one tree. I call them fruits. Even a tree 
shroud has a shape of the fruit. Basically it is again about the difference between the 
nature and machines, the organic part and the part made of right angles, all joint in 
one complex. JH 

Hilmar’s world is not anthropocentric because he understands man as an inseparable 
part of a higher unity called nature. History of nations constitutes of the living trees 
– lime trees, oaks, birches. Their age, memory and central position bears the aura of 
a heroic solemnity. American sequoias are said to be Christ’s contemporaries. Wood 
is used for musical instruments, cradles, crosses, churches, rowboats, wheels, wall-
works, crossbars and heartwoods of Jiří Hilmar. Wood embodies an analogy between 
vegetative periods, the sacrifice theology and immortality. When the artist says that 
nothing is just positive or negative, it is true both for his art objects and for his life. 
Thanks to this holy material Hilmar changes galleries into partially pagan 
sanctuaries. 

To understand the nature behind my door became as important as to understand my 
own work. It is because nature is made up by anti-poles: smooth – rough, long – 
short, hard – soft, but also shadow – sun, irrational – rational or female – male. JH 

For his creative power Hilmar turns to the nature. He plays with the anti-poles, he 
bores angular shapes into the round shapes, he grows wooden walls and chisels 
fruits. He restores the forest. He connects natural principles with constructivist 
principles typical for humans. His work is contrary to the technical civilization. 
Hilmar’s objects arranged in space with a great consideration may be understood as 
a still life. The still life realizes that time is passing by and everything is fleeting. It 
teaches us to sense the quiet life of things. 

The artist follows those slowly disappearing professionals – woodcutters, 
carpenters, cabinetmakers or wheelwrights. He uses a primitive ancient technique of 
the African mask-makers when he incorporates china clay into the wood. He often 
leaves his objects unfinished and calls them polomy (windfalls). In the uneven parts 
of his objects we may find algorithm of the creative nature, its memory and its 
principle.  

It does not matter whether the artist works with a fine-grained grinder or an axe. 
The result is always exact and conceptually perfect. In my work I try to keep balance 
between the concept (the thought,), the material and the invested energy which is 

posters for the films like for example The Treasure of Silver Lake, Godard’s Pete the 
Madman, Breathless, for Czech films If a Thousand Clarinets and The Phantom of 
Morrisville. At the international exhibition in Karlovy Vary in 1962 Hilmar got a 
certificate of merit for his collection of film posters. 

After leaving Czechoslovakia Hilmar spent some time in Frankfurt, Munich and 
Inning am Ammersee. In 1974 he settled down in the art settlement Die 
Künstlersiedlung Halfmannshof in Gelsenkirchen. The main motif for work with 
natural and wooden materials became devastated and muzzy landscape of the Ruhr 
region. It seems as if wood, of its own accord, contained the protective or redeeming 
impulse. This natural material manifested itself similarly in the work of symbolist 
sculptor František Bílek. In Germany Hilmar came across the anti-civilization actions 
and with the art -work processuality. Since March he has been living in the Czech 
Republic again.  

In one of his interviews for the exhibition in The Topič Salon Hilmar said: In my 
opinion freedom does not exist. No system gives you freedom. Everyone has to 
create it in his/her own mind. Art is hard. Even to establish oneself in art is hard. 
Nevertheless I believe that when the art runs well you attract people who 
understand you and who share your ideas. 

Karel Miler classifies Hilmar’s work as a lyrical geometry of the sixties. This trend was 
characterized by some significant exhibitions at which Hilmar’s work was present: 
Nová citlivost (new sensitivity) at the end of the sixties and Poezie racionality 
(rationality poetry) in Valdštejnská jízdárna in the nineties. The art theorist of the 
Club of the Concretists Arsén Pohribný has always been concerned with the work of 
Jiří Hilmar. He appreciated that in Hilmar’s work spectators enter the game, they are 
not passive but become co-producers of art. Another Czech art theorist living in 
Germany Zdeněk Felix highlights the quietude and the inner sound of his work.  

Similarly as Georges Braque Hilmar comes out constructivism and reaches the Zen 
philosophy for which an empty space is as important as a full space. Together with 
Zdeňek Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jan Kubíček and František Kyncl, 
Hilmar belongs to the group of the most influential representatives of the Czech 
geometric abstraction.  However, since geometric forms are more likely specific than 
abstract, the word abstraction may not be very accurate here. 

Despite all the effort to classify Hilmar’s work it is only his motto that makes it clear: 
Each artist has to find his own way and walk it alone… 

Since the eighties Hilmar finds his relationship towards the world modus operandi in 
wood. It is easily accessible material with its own memory, musical quality and 
special poetry. It is born, lives and dies the way people do. The artist surfaces wood 
with traditional tools. He combines smooth and rough surface as well as various 
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Thanks to this holy material Hilmar changes galleries into partially pagan 
sanctuaries. 

To understand the nature behind my door became as important as to understand my 
own work. It is because nature is made up by anti-poles: smooth – rough, long – 
short, hard – soft, but also shadow – sun, irrational – rational or female – male. JH 

For his creative power Hilmar turns to the nature. He plays with the anti-poles, he 
bores angular shapes into the round shapes, he grows wooden walls and chisels 
fruits. He restores the forest. He connects natural principles with constructivist 
principles typical for humans. His work is contrary to the technical civilization. 
Hilmar’s objects arranged in space with a great consideration may be understood as 
a still life. The still life realizes that time is passing by and everything is fleeting. It 
teaches us to sense the quiet life of things. 

The artist follows those slowly disappearing professionals – woodcutters, 
carpenters, cabinetmakers or wheelwrights. He uses a primitive ancient technique of 
the African mask-makers when he incorporates china clay into the wood. He often 
leaves his objects unfinished and calls them polomy (windfalls). In the uneven parts 
of his objects we may find algorithm of the creative nature, its memory and its 
principle.  

It does not matter whether the artist works with a fine-grained grinder or an axe. 
The result is always exact and conceptually perfect. In my work I try to keep balance 
between the concept (the thought,), the material and the invested energy which is 

posters for the films like for example The Treasure of Silver Lake, Godard’s Pete the 
Madman, Breathless, for Czech films If a Thousand Clarinets and The Phantom of 
Morrisville. At the international exhibition in Karlovy Vary in 1962 Hilmar got a 
certificate of merit for his collection of film posters. 

After leaving Czechoslovakia Hilmar spent some time in Frankfurt, Munich and 
Inning am Ammersee. In 1974 he settled down in the art settlement Die 
Künstlersiedlung Halfmannshof in Gelsenkirchen. The main motif for work with 
natural and wooden materials became devastated and muzzy landscape of the Ruhr 
region. It seems as if wood, of its own accord, contained the protective or redeeming 
impulse. This natural material manifested itself similarly in the work of symbolist 
sculptor František Bílek. In Germany Hilmar came across the anti-civilization actions 
and with the art -work processuality. Since March he has been living in the Czech 
Republic again.  

In one of his interviews for the exhibition in The Topič Salon Hilmar said: In my 
opinion freedom does not exist. No system gives you freedom. Everyone has to 
create it in his/her own mind. Art is hard. Even to establish oneself in art is hard. 
Nevertheless I believe that when the art runs well you attract people who 
understand you and who share your ideas. 

Karel Miler classifies Hilmar’s work as a lyrical geometry of the sixties. This trend was 
characterized by some significant exhibitions at which Hilmar’s work was present: 
Nová citlivost (new sensitivity) at the end of the sixties and Poezie racionality 
(rationality poetry) in Valdštejnská jízdárna in the nineties. The art theorist of the 
Club of the Concretists Arsén Pohribný has always been concerned with the work of 
Jiří Hilmar. He appreciated that in Hilmar’s work spectators enter the game, they are 
not passive but become co-producers of art. Another Czech art theorist living in 
Germany Zdeněk Felix highlights the quietude and the inner sound of his work.  

Similarly as Georges Braque Hilmar comes out constructivism and reaches the Zen 
philosophy for which an empty space is as important as a full space. Together with 
Zdeňek Sýkora, Karel Malich, Hugo Demartini, Jan Kubíček and František Kyncl, 
Hilmar belongs to the group of the most influential representatives of the Czech 
geometric abstraction.  However, since geometric forms are more likely specific than 
abstract, the word abstraction may not be very accurate here. 

Despite all the effort to classify Hilmar’s work it is only his motto that makes it clear: 
Each artist has to find his own way and walk it alone… 

Since the eighties Hilmar finds his relationship towards the world modus operandi in 
wood. It is easily accessible material with its own memory, musical quality and 
special poetry. It is born, lives and dies the way people do. The artist surfaces wood 
with traditional tools. He combines smooth and rough surface as well as various 
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OPTICAL RELIEFS OF JIŘÍ HILMAR

The exhibition of Jiří Hilmar (1937) in the Fronta Gallery reminded me of one renowned artist´s words about the kinetic 

objects of Julio Le Parc: „It is not art anymore, these are applied jokes and effects which belong to billboards and banners.“ 

What would he say here?“ At first the spectator becomes the victim of an unexpected escape of simple visual 

contradictions. However by the time he/she is visually and mentally stimulated, he/she enters the game. A spectator 

becomes an accomplice. Hilmar´s optical structures made up from tiny spacial and graphically rendered elements require 

perceptive partners, capable of simultaneous visual and spatial experience with constructive associations. The competent 

public, used to the fantastic symbolicism and material objects, has difficulty to accept Hilmar´s structures, guessing from 

the reaction to the three collective youth exhibitions of which Hilmar was a member. Usually when we are losing a gist of 

the new because of comparing it with the old it is still possible to save ourselves by irony or by questioning. In our baroque 

and pictoresque environment Hilmar´s optical reliefs may seem quaint and rare. However  it turns out soon that tradition 

of such a sensation exists hidden and that more than twenty Czech artists follow similar geometrical concepts. It is much 

easier to find his „relatives“ abroad. Hilmar with his perfectionism and feeling for proportions is allied to the Paris  group 

the Recherche. When he combines graphic  and spatially outlying elements to evoke kinetics he is close to the devices of 

Soto or Assis. However he managed to encounter the problem in his own way. Hilmar does also speculate with  abilities 

and disabilities of our eye which is not able to syntethize two types of light oscillation with a big wave-length difference. 

The main consequence appears: the eye disturbed by an illusionistic effect does not perceive surface of a picture or an 

object as a whole. It seems as if the optical relief was evaporating, dematerializing and entering the space. Hilmar used this 

illusionistic principle also in his light appliances. Seemingly mechanical movement is caused by a polarization foil. On the 

other hand, in a multi-layer object called Caviar, Hilmar uses the formative associativity of the eyesight very originally. 

Another of his panels is called Rib Stich. It is a specific locally-determined humour.  What can easily be produced according 

to a manufacture design and made of formidable materials in other countries is being knitted and made of paper by hand 

in our country. One can but wait for a liberal architect who takes the risk to employ this structure of a visually-spatial 

agitation in his interior and exterior. No matter how modern our architects seem to be they do prefer cracker-barrel wood 

and sand rocks to lessen the alienation of their own work by naturalism. After all such a contrast is so poetic and so 

striking.
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CURRICULUM VITAE

28. května 1937 narozen v Hradci Králové 
1952 6 Vyšší škola Uměleckého průmyslu v Praze
1967 spoluzakladatel Klubu Konkretistů v ČSSR
1969 přesídlení do Německé Spolkové Republiky, 

Frankfurt am Main, Mnichov
30-tý Salon d´Asnieres první cena společně s K.K.

1974 Umělecké sídliště Kuenstlersiedlung 
Halfmannshof v Gelsenkirchen

1975 1. cena za umění města Gelsenkirchen
1983 spoluzakladatel skupiny Přímo (Gruppe Gerade)
1986 87 1. cena Porůří (Ruhrgebiet)

příslušník západoněmeckého spolku umění 
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přednášky na universitě Valparaiso
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1952–56 Higher Professional School of Applied Art, 

Prague
1967 co-founder of the Club of the Concretists in 

ČSSR
1969 retreat to Germany, Frankfurt am Main, Munich

30th Salon d´Asnieres – first prize together with 
C.C.

1974 The Kuenstlersiedlung Halfmannshof art stay in 
Gelsenkirchen

1975 1st prize of Gelsenkirchen city for art
1983 co-founder of the Gruppen Gerade art group
1986–87 1st prize of Ruhrgebiet city

a member of the Western Germany art club 
(Westdeutscher Kunstlerbund)

1994 a study tour to Chile
lectures at the Valparaiso University
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Samostatné výstavy od roku 1990

1990 Galerie Beatrix Wilhelm, Stuttgart
Material und Raum, Galerie Heimeshoff/Krüper, 
Essen

1991 Jiří Hilmar, Galerie Opatov, Praha
Galerie Art Vision, Düsseldorf

1992 Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens, 
J. A. Comenius 1592-1970, Museum Bochum, 
Bochum
Jiří Hilmar, Skulpturen, Galerie Inge Romberg, 
Borken
Die Enge, Installation, Museum der Stadt, 
Lüdenscheid

1994 Galerie Aphold, Freiburg
Universita Valparaíso, Chile
Goethe Institut Santiago de Chile

1995 Galerie Lygnass, Herne
1996 Galerie Klatovy-Klenová
1999 Jiří Hilmar, Sochy, Dům umění, České Budějovice
2002 Städtische Galerie Lüdenscheid
2003 Sparkasse Gelsenkirchen Buer

Musem der Stadt Lüdenscheid
2004 Gerade jetzt ungerade, Kunstverein 

Recklinghausen
Obiers Kunstransen, Winsdorf.Obersdorf/Siegen
Galerie Epikur, HP Nacke, Wuppertal
Übersicht, Flottmannhallen, Herne

2007 Der Weg, Galerie Patricia Ferdinand – Ude, 
Gelsenkirchen

2010 …und Zeichnungen, Künstlersiedlung 
Halfmannshof, Gelsenkirchen

2011 Jiří Hilmar, Optické reliéfy, Galerie Nová síň, 
Praha

2012 Jiří Hilmar, Jedna + jedna = jedna, Topičův klub 
Topičova salonu, Praha
Jiří Hilmar, 1 + 1 = 1, Brno Gallery CZ, Brno 

2013 …tiše se přemisťovati… Galerie města Pardubice
…tiše se přemisťovati… Galerie AMB Hradec 
Králové
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