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Co bylo první, v!zva k v!stav", #i pot$eba ut$ídit si hektická 
osmdesátá léta prost$ednictvím „zp"tného deníku“?

Za!alo to mou chutí v"ci z osmdesát#ch let uspo$ádat a podívat se, 
co jsem vlastn" ud"lal. Takové vyrovnání se s vlastní minulostí. První 
pracovní sch%zka na toto téma s Tamarou Ho$ej&í a Pavlou Pe!in-
kovou prob"hla p$ed více ne' p"ti lety. Zám"r katalogu se rozrostl 
v knihu a zhruba p$ed rokem projevil zájem o v#stavu Roman Musil 
ze Západo!eské galerie. Zárove( jsem po$ád paraleln" pracoval na 
sv#ch sou!asn#ch v"cech.

A nebyla tak trochu d%vodem p$etrvávající v&eobecná 
nev&ímavost k práci undergroundu, v!tvarného 

Kde kon!í paleta?
S Viktorem Karlíkem o jeho deníku,
undegroundu a um!ní Orientu

text: Magdalena Ju$íková
Autorka je kurátorkou  

galerie Zlatá husa.
foto (portrét): Karel Cudlín

Viktor Karlík vystavuje v Západo!eské galerii v Plzni 
v#b"r sv#ch prací z osmdesát#ch let. V#stava vznikla na 
p%dorysu jeho nedávno vydané !esko-anglické knihy, 
kterou nazval Podzemní práce / Underground Work. 
Rekonstruuje a reflektuje v ní souvislosti, atmosféru 
i impulsy, které provázely po!áte!ní desetiletí jeho tvorby. 
Krom" sv#ch v#tvarn#ch prací dokumentuje také ú!ast na 
prvních samizdatech, která vrcholí vydáváním Revolver 
Revue, a n"které dal&í osudové okam'iky ze 'ivota 
undergroundu, jeho' sou!ástí se se sv#mi genera!ními 
druhy stal hned na prahu dosp"losti. V#stava je hutnou 
esencí samotné knihy. Ob" události pak p%sobí autenticky 
jak jedna bez druhé, tak ve vzájemném spojení.

p$edev&ím, a to, 'e jsi pro dané období respektován jako 
redaktor a grafik, ale tvé volné tvorby z osmdesát!ch 
let si zatím v&ímalo jen pár teoretik% (Pe#inková, 
Fi&er, Zemina) a dodnes vlastn" úpln" nevystoupila 
z podzemí?

V"ci z té doby v'dy vzbuzovaly zájem a m"ly odezvu, i u sb"ratel%. 
Jen jsem nem"l mo'nost je po$ádn" vystavit. Pokud jde o teoretiky, 
v"noval se jim p$ed t"mi, co zmi(uje&, Jirous a Bondy, z malí$% toto 
mé období oce(oval t$eba Pavel Brázda a Ivan Sobotka. Co' bylo pro 
m" d%le'ité. Kní'ák naopak v&echny moje práce z osmdesát#ch let 
den p$ed vernisá'í vyházel z v#stavy Konec sv!ta?, Alena Pomajzlová 
p$ipravovala moje heslo do Nové encyklopedie "eského v#tvarného 
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um!ní (ed. And!la Horová, 1995), ale nic nevy"lo a nikdo mi k tomu 
nic ne#ekl, a tak dál. V ka$dém p#ípad!, já se nikde neschovával. 
V "ir"í rovin! ten jist% nezájem ze strany v!t"iny um!nov!dc& z#ejm! 
skute'n! souvisí s undergroundem a samizdatovou kulturou v&bec, 
s tím, $e se 'eská spole'nost ve své v!t"in! dosud nepostavila 'elem 
k normalizaci. Jel v tom kdekdo a mo$ná není snadné si p#iznat, $e 
v!ci "lo d!lat i jinak. V tom je ta potí$. P#íslibem je zájem nastupující 
generace. 

Kniha nemá jednozna!nou chronologickou linku, 
navzdory tomu ji naz"vá# zp$tn"m deníkem. Tematicky 
se v$tví mnoha sm$ry…

Kniha je obrazovo-textovou kolá$í. Zp!tn" deník je podtitul oz#e-
jmující její koncept a vznik. Má formu autorské kolá$e, která p#i 
svém zrodu o$ivovala v"ím, co ji tvo#í, mou pam!(, zárove) je to 
kniha, která byla redigovaná, mnou i spolupracovníky. Kontext 
m%ch prací je v ní p#ítomn% nejen m%mi textov%mi komentá#i, ale 

i dobov%mi prameny, citáty a p#ízna'n%mi atributy, které pro ú'el 
Podzemních prací vyfotografoval Ond#ej P#ibyl.

Deník je do zna!né míry sou!asn" fenomén, souvisí to 
s p%ibli&ováním literatury a v"tvarného um$ní. Nebyl to 
jeden z podv$dom"ch impuls' k takovému p%ístupu k vlastní 
minulosti?

Já vnímám deník jako sou'ást literární tradice. Nereaguji na n!jak% 
sou'asn% zájem o deníkovou formu práce. Kdy$ se #ekne deník, jsou 
pro mne podstatní t#eba Ji#í Kolá#, Jan Han', Witold Gombrowicz, 
Vladimír Fuka a dal"í um!lci, kte#í s deníkovou formou pracovali pro 
mne inspirativními cestami.

V knize a nakonec jistou m$rou i na v"stav$ zd'raz(uje#, 
&e ses pohyboval ve skupin$ p%átel sp%ízn$n"ch postoji 
i zájmy. P%edcházela tomu n$jaká v"bava z rodiny, která t$ 
nasm$rovala mezi nonkonformn$ sm"#lející?

) T * D R +  D E N  / 1991 / olej na plátn! / 90,5 * 116 / foto: Robert Portel
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Rodina na tom má jist! také zásluhu, ale nejvíc m! ovlivnili kamará-
di nebo star"í vzory, Magor, Plastici, DG 307. Lidi, co "li cestou, která 
m! zajímala. U# na Hellichovce (St$ední pr%myslová "kola grafická) 
mohl &lov!k rozeznávat sp$ízn!né du"e podle hudby, kterou  poslou-
chali, nebo podle délky vlas%. V knize popisuji vznik spole&enství, 
které tvo$ili dva mí spolu#áci ze st$ední, Marek Hlup' a Petr Kubín, 
dále brat$i Topolovi, Vít Brukner, Ján Mlynárik, Vítek Kr%ta, Martin 
Socha, David Sís, pozd!ji Vít Kremli&ka. V roce 1980 jsme za&ali vy-
dávat sborník Desítka X/Violit, d!lat první v'stavy, koncerty. Termín 
samizdat jsem v té dob! je"t! neznal, cht!li jsme jen d!lat v!ci po 
svém, a to se mi i potom jevilo jako jediná p$ijatelná cesta.

Pro! ten název Desítka X/Violit?
Název odrá#el po&et jeho autor%. Ka#d' dodal sv%j text nebo grafiku 
v deseti exemplá$ích a jeden z v'tvarník% navrhl a vyrobil desky, pak 
se sborník zkompletoval. Violitem se naz'vala literární &ást sborní-
ku, bylo to odvozeno od „viluzionismu“ – „ismu“, na kter' jsme si 
na po&átku hráli.

Poté, cos získal „modrou kní"ku“, vedla tvá cesta na Zbraslav 
do depozitá#e Sbírky orientálního um$ní, kde jsi strávil 

tém$# deset let, a" do sametu. To byla náhoda, !i jaké %&astné 
okolnosti t$ p#ivedly do tak inspirativního prost#edí?

Bylo to vlastn! snadné. Cht!l jsem b't no&ním hlída&em, na AVU 
jsem ne"el zám!rn!, p$i"lo mi absurdní jít se u&it k lidem, kter'ch 
jsem si nevá#il. Místo v Náprstkov! muzeu, kde jsem hledal práci, 
bylo obsazené, ale dozv!d!l jsem se tam, #e by n!koho pot$ebovali 
v depozitá$i na Zbraslavi. Kdy# jsem si te( díky knize celou tu dobu 
rekonstruoval, uv!domil jsem si, #e jsem se tak tehdy ocitl vlastn! 
ve "kole, proto#e dennodenní kontakt s osazenstvem sbírky  mne 
intenzivn! dovzd!lával. Tam se nerozli"ovalo, kdo je odborn' pra-
covník, a kdo ne, sedávali jsme doslova kolem kulatého stolu.

P#ipou%tí% dnes n$jak' vliv mimoevropsk'ch  
kultur na svou práci?

Tomu se samoz$ejm! ne"lo vyhnout. Bohu#el jsem p$i práci na knize 
nena"el #ádnou fotografii ze zbraslavského depozitá$e, dokumentu-
jící, v jakém prost$edí tam stál m%j pracovní st%l, v"echny ty plastiky 
a bronzy kolem. Dost m! mimo jiné zaujaly odli"né zákonitosti orien-
tálního um!ní, nap$íklad to, #e se nerozli"uje mezi obrazem, sochou 
a t$eba porcelánem, tato hierarchie tam není. Vzru"ující bylo i sb!-
ratelské d!dictví, které sbírka spravovala, z poz%stalostí osobností, 

P O HL E D D O I N S TA L A C E Z Á PA D O ( E S K Á G A L E R I E  V  P L Z N I  / foto: Ond$ej P$ibyl
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jako byl Emil Filla nebo Vojt!ch Chytil. Já jsem tyhle v!ci mohl nejen 
dr"et v rukou, ale také restaurovat. Jezdil jsem sice na Zbraslav, ale 
jako bych dev!t let #ást dne "il v Orientu.

Já ten vliv vnímám hlavn! v propojování r"znorod#ch 
materiál", ve zvlá$tní citlivosti pro kovové detaily a v tom, 
jak své práce zavr$uje$ takovou jednotící patinou, vyrábí$ 
si vlastní rámy, které jsou „efektní“ sou%ástí celkového 
v#razu tv#ch obraz". To v$e upomíná nejen na Orient, ale na 
mimoevropské kultury v"bec…

Asijské um!ní má r$znorodé formy. Od vysoce dekorativních po 
stroze monumentální. Ta %í&e je zvlá%' ve srovnání s rodnou kul-
turou vysoce v(bu%ná. U" jenom samotná skute#nost, "e n!kde na 
Zbraslavi bylo v pouh(ch devíti místnostech pohromad! n!kolik tisíc 
mimo&ádn! cenn(ch a r$znorod(ch sbírkov(ch orientálních p&ed-
m!t$, je bizarní. Od v%ech t!ch prostor jsem m!l klí#e. Vid!l jsem 
postupn! v%e, co nebude nikdy jako celek vystaveno. Také haptická 
zku%enost, t&eba se souborem hrobov(ch figur #i rituálních nádob, 
je ur#ující. Ale nejvíc jsem si odnesl z úvah Lubora Hájka (sinolog, 
vedoucí sbírky orientálního um!ní, pozn. aut.), kterého jsem mimo 

jiné #asto poslouchal p&i lekcích mlad(m adept$m um!nov!dy. On se 
navíc p&átelil s mnoha v(tvarníky nejen ze své generace, Richardem 
Fremundem, Ji&ím Kolá&em, Adrienou )imotovou a dal%ími. Nav%tívil 
mne na konci osmdesát(ch let v ateliéru a mé v!ci oce*oval, co" m! 
samoz&ejm! povzbuzovalo.

Dal$í osobností, která t! formovala, byl Ivan Martin Jirous. 
Do jaké míry jste diskutovali o tv#ch pracech nebo situaci 
v um!ní?

V devatenácti jsem ho za"il poprvé, kdy" u Mlynárik$ doma hodnotil 
na%e grafiky ze sborník$. Moc se s námi nepáral. Pak jsem ho poznal 
blí", taky jeho Zprávu o t!etím "eském hudebním obrození. Magor 
byl v hodnocení hudby, psaní i v(tvarn(ch prací velmi p&ím(. Kdy" 
poprvé p&i%el ke mn! do ateliéru, nebyl jsem úpln! klidn(. V!ci se mu 
líbily, ale k jednomu z obraz$ na zdi m!l velmi jasné a podn!tné kri-
tické poznámky. Dost mi to pomohlo. Obraz jsem pak vyhodil. +ádné 
poplácávání po ramenou. To, co se mu líbilo nebo nelíbilo, dokázal 
formulovat stru#n! a jasn! a bylo z&ejmé, "e um!nov!dné vzd!lání 
mu není p&eká"kou. M!l velké znalosti o místním, ale i sv!tovém 
um!ní, nejen v(tvarném. S odstupem je a" neuv!&itelné, jak svo-

rozhovor

P O HL E D D O I N S TA L A C E Z Á PA D O & E S K Á G A L E R I E  V  P L Z N I  / foto: Ond&ej P&ibyl
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bodn! se sna"il chovat v tehdej#ím policejním stát!. Rizika z toho 
plynoucí poznal jako málokdo, ale vít!zil v n!m charakter a básník 
mimo$ádného intelektu, kter% v!d!l, "e kompromis se nevyplácí, ve 
vy##ím smyslu ov#em. Stálo ho to osm let v kriminále. Snad z n!j 
nebude prost#ími vyznava&i nakonec paradoxn! uhn!ten jak%si „pan 
Werich“, jak nedávno v souvislosti s tím, co se za&alo dít po jeho 
smrti, poznamenala moje "ena Terezie.

Na jednom míst! vzpomíná", #e jsi sedával v hospodách sám 
a vyh$bal se jakékoliv  komunikaci s okolím. To ale nesv!d%í 
p&íli" o divokém #ivot! v chumlu?

To bylo jen krátké období, kdy jsem m!l první ateliér ve Vr#ovicích, 
a kdy" jsem v n!m mohl po práci pracovat, nemohl jsem se nasytit, 
mimo jiné denního sv!tla v n!m. Pokud jde jinak o ur&itou uzav$e-
nost, byla dána tím, "e jsem jel v celé $ad! v!cí, za které se i zavíralo. 
D!lat samizdat znamenalo konspirovat a nepou#t!t si ústa na #pacír, 
co" se u mne asi promítlo i jinde. O malování, psaní a hudb! a dal#ím 
jsem v té dob! ale tém!$ denn! diskutoval s Jáchymem Topolem, 
Filipem Topolem, Vítem Kremli&kou a $adou dal#ích p$átel. Scházeli 

jsme se po hospodách, ale psali si i dopisy, vzájemn! se nav#t!vovali. 
De facto jsme celkem intenzivn! p'sobili jako um!lecká skupina 
svého druhu, autor' z r'zn%ch tv'r&ích obor'.

Byl jsi iniciátorem n!kter$ch vydavatelsk$ch po%in'?
Ano. Kdyby se to v#echno se&etlo, podílel jsem se v sou&tu jejich 
náklad' na vydání n!kolika tisíc samizdat'. V r'zn%ch formách, 
jako vydavatel, spoluvydavatel, v%tvarník, ilustrátor, spoluautor, 
redaktor, pat$ily k tomu i dal#í r'zné práce, technické a organiza&ní. 
Nejpodstatn!j#í z toho bylo vydávání Revolver Revue, kterou jsme 
v roce 1985 zalo"ili s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem.

Jirous &íká, #e ti, kdo zvolili underground, musí b$t vybaveni 
„zb!silostí a pokorou“. Egon Bondy se domnívá, #e bere" své 
poslání „jako t!#ké, ale slastné jho“, #e netvo&í" „z p&etlaku 
zoufalství, ale z p&etlaku tv'r%í invence“. Postihuje to tvé 
tehdej"í postoje?

Myslím, "e ty v!ci mohly vzniknout jenom v té dob!, odpovídaly 
mému "ivotnímu stylu a tempu, byly kondenzátem v#eho, co mne 

O LTÁ (  (O T E V ( E N ) )  / 1985–87 / kombinovaná technika / 110 ( 115 / foto: Ivan Pinkava
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potkávalo, co se kolem d!lo, blízko i ve vzdálen!j"ích vrstvách. Byl 
jsem k sob! dost kritick# a spoustu v!cí jsem zni$il, to nebylo jen 
zb!silé $in!ní, byl jsem velmi soust%ed!n#, zajímala mne do hloubky 
t%eba i technologie malby, podle mne je %emeslo pro um!ní nezbytné 
a já se mu pe$liv! v!noval. Moje tehdej"í témata jsou sice n!kdy 
zb!silá, ale d&le'ité pro mne bylo hlavn! to, aby to, co vytvá%ím, 
odpovídalo tomu, jak 'iju. Samoz%ejm! v tom byla i radost. Kdy' se 
ti poda%í n!co chytit a uzamknout do obrazu, tak je to ur$ité vít!z-
ství. Magorovu pokoru $tu jako sebereflexi-kriti$nost. (asto citoval 
Faulknera: „Kill your darlings“. V tom je dost pot%ebného.

U n!kter"ch objekt# uvádí$ %asové rozp!tí n!kdy a& %ty'i 
nebo p!t let, kde&to v!t$ina obraz# krom! enkaustik 
vznikla patrn! na jeden zátah. V objektech s posedlostí vr$í$ 
mno&ství detail#. Jsou to oltá'e, schránky, svého druhu 
moderní relikviá'e, feti$e i totemy v jednom. To vrstvení 
zásah# a neustálé dopl(ování evokuje zp#sob zacházení 
s kmenov"mi rituálními objekty. Co t! pudilo k takové slo&ité 
ornamentice, kterou pak vyst'ídal na minimum redukovan" 
v"raz, patrn" u& koncem osmdesát"ch let v otiscích kanál# 

a roho&ek a v ur%it"ch objektech a pak v civilním Centru 
periferie?

U maleb, které mají dataci více let, jde zpravidla o návrat k p%íslu"-
nému obrazu. Po letech se na n!j podívá" a "áhne" do n!j. U n!-
kter#ch plastik a objekt& "lo o podobn# princip. Mo'ná to souvisí 
s tím, 'e jsem v'dycky pracoval na více v!cech sou$asn!. Vznikaly 
ale také práce alla prima, co' je technika, která ovládla mou malbu 
v polovin! devadesát#ch let. Za$alo to cyklem Nature morte a p%e"lo 
v Centrum periferie. Pokud jde o kanály, tak ty jsou vlastn! velmi 
dekorativní samy o sob!.

Forma a obsah. Nejlíp podle mne tuto problematiku postihl 
Witold Gombrowicz. Z jeho deník& jsem p%ed lety vyjmul v"echny 
pasá'e o v#tvarném um!ní a jako dárek v!noval Zde)ku Va"í$kovi 
k sedmdesátinám – vyjevil se toti' ne$ekan# koncept.

Expresivita tv"ch ran"ch prací b"vá vztahována k prvopo%átk#m 
tohoto v"razu, nap'. k Ensorovi a Munchovi. Napadá mne také 
pozd!j$í paralela s Balcarov"mi díly z konce padesát"ch let 
a s autoportréty Zby$ka Siona z té doby, které m!ly spole%né 
v"chodisko u Kubi$ty. Má$ k této linii n!jak" vztah?

rozhovor
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Kubi!ta a Gutfreund, to je pro mne taková "ivá voda #eského um$ní. 
Mimochodem, kdy" si  uv$domí!, "e poslední Kubi!tova monografie 
je z roku 1984 a Kupkova je je!t$ star!í, není co %e!it, respektive je to 
zde trochu v prdeli. Zásadní pro mne ale tehdy bylo setkání s Vácha-
lem  a Boudníkem, p%edev!ím pro jejich tv&r#í postoj, nezávisl' na 
institucích a zalo"en' v sob$sta#nosti ve vlastním #in$ní. Z malí%& 
byl pro mne d&le"it' t%eba Otakar Slavík – to byl intenzivní zá"itek, 
vnímal jsem jeho obrazy tehdy na zdech u sv'ch znám'ch, bylo ohro-
mující vid$t, "e n$kdo takhle suverénn$ maluje !pachtlí, a zárove( 
mi i u n$j imponoval jeho "ivotní postoj. Jako dít$ jsem ale miloval 
gotiku. K expresivit$ m'ch obraz& ov!em p%isp$la hlavn$ hudba. 
Kdy" #lov$k poslouchá Sex Pistols nebo Clash, dostane se mu jejich 
p%ímo#arost a jednoduchost i na plátno. Ta energie je neodolatelná. 
A Captain Beefheart.

Jeden z nejzajímav!j"ích obraz#-autoportrét# nese název 
Kde kon$í paleta (1983–90). Je to metafora vztahující se 
k hledání v%razov%ch prost&edk# a sv!d$í o tvém usilovném 
uva'ování o mo'nostech a hranicích vyjád&ení. Pavla 
Pe$inková ve svém textu v Podzemních pracech pova'uje tvou 
pozici za spí"e modernistickou ne' postmodernistickou, sám 

deklaruje" sv#j vztah k domácí modernistické tradici, ale 
i k solitér#m, jako je Alén Divi". Jsi rád v ulit! solitéra?

Práce v ateliéru pro mne byla a je soukromou zále"itostí. V#era jsem 
omylem !nekovi rozmá#kl ulitu, a tím ho zabil. Pro# ne"ít v domku 
solitéra, není to !patné. Lep!í ne" b't v podnájmu kurátora.

Jak jsi p&istupoval k v%b!ru pro v%stavu? Je to skute$ná 
vizuální feérie: tv#j syrov% kolorit a ornamentika na $erném 
pozadí, &ada citát# z dobov%ch básní a pís(ov%ch text# i esej# 
v!novan%ch tvé práci, filmové záznamy undergroundov%ch 
akcí i n!má filmová pohlednice ze smíchovsk%ch ulic tvého 
mládí – to v"e dokonale p&evádí jádro tvé knihy do v%stavního 
prostoru…

Já byl v dob$ p%ípravy v'stavy je!t$ tak zahlcen knihou, "e bych 
v'stavu nemohl vym'!let a instalovat úpln$ sám. Bylo mi jasné, "e 
n$které v$ci jsou jednozna#né a emblematické a m$ly by tam b't, 
ale nikdy bych do toho nedokázal vnést takov' rytmus a tak jasnou 
dramaturgii. To p%inesla hlavn$ kurátorka Tamara Ho%ej!í, která byla 
také mou hlavní spolupracovnicí u knihy, d&le"ité podn$ty k v'stav$ 
p%inesla i Pavla Pe#inková, Petr Jindra a Lubo! Drtina, kter' je, spolu 
s Janem )umlivsk'm, i grafikem kni"ních Podzemních prací. 

VIKTOR KARLÍK se narodil 13. 3. 1962 v Praze. Vystudoval 
St!ední pr"myslovou #kolu grafickou v Praze (1978–81) a pak 
do roku 1990 pracoval jako správce depozitá!e a restaurátor ve 
Sbírce orientálního um$ní Národní galerie v Praze, zárove% se 
podílel na !ad$ samizdatov&ch a dal#ích nezávisl&ch aktivit. Po 
roce 1989 byl grafikem t&deníku Respekt, mj. vytvo!il jeho logo. 
Od roku 1991 se krom$ volné tvorby v$nuje kni'ním grafick&m 
úpravám (Z. Hejda, W. Gombrowicz, M. Ry#av& atd.) a redak(ní 
a grafické práci v Revolver Revue, kterou spoluzalo'il jako sami-
zdat v roce 1985 (s p"vodním názvem Jednou nohou) a kde jsou 
z jeho iniciativy mj. soustavn$ p!edstavovány osobnosti z tzv. 
okraje v&tvarné scény. Spolu s #éfredaktorkou RR Terezií Pokor-
nou také uspo!ádal n$kolika z nich v&stavy (nap!. Pavel Brázda, 
V$ra Nováková, Ivan Sobotka, #ir#í projekt s titulem Z v&tvarné-
ho sv$ta Revolver Revue). V osmdesát&ch letech p"sobil v hu-
dební skupin$ Národní t!ída, napsal pro ni i n$kolik text".

Svou volnou tvorbu vystavoval dlouho pouze mimo oficiální 
platformy v bytech a zahradách p!átel (1982 v byt$ Jáchyma 
Topola, 1987 u Terezie a Ludvíka Hradilkov&ch atd.). Ú(astnil 
se sice poslední Konfrontace 1987 ve Vyso(anech a v&stavy Mi-
nulost a budoucnost ve Vinohradské tr'nici, 1989, av#ak bez 
bli'#ích vazeb k #edé zón$. Sv&mi postoji a tvorbou pat!í k nej-
v&razn$j#ím postavám tzv. druhé generace undergroundu, jak 
toto spole(enství kolem RR a skupin Národní t!ída (i Psí vojáci 
definoval Ivan Martin Jirous. 

Karlíkova volná tvorba pro#la n$kolika etapami, p!i(em' 
první fáze byla divoce expresivní, primitivizující, dal#í, patrná 
ji' koncem osmdesát&ch a na za(átku devadesátch let, pak p!e-
kvapiv$ mnohem racionáln$j#í a konceptuáln$j#í (Cyklus Kaná-
ly, objekty Zlatá popelnice, Mládenec, Mrtv! "t#tec a Nemocn! 
"t#tec). Na za(átku devadesát&ch let vytvo!il !adu asamblá'í, 
které pracují s v#edními a nalezen&mi atributy m$stského pro-
vozu. Po tomto cyklu s názvem P$ekli%ky – Nálezy (1991–94) 
se op$t vrátil k malb$ cyklem Nature morte (1995–96), kde 
vyt! íben&m hutn&m rukopisem v minimalistickém aran'má 
p!edkládá fragmenty, zejména mrtv&ch zví!at. M$sto a jeho 
„oby(ejné“ charisma a om#elá pouli(ní v&bava se v nové podob$ 
vracejí v cyklu grafik a obraz" Centrum periferie (od roku 1996) 
a v industriáln$ lad$ném  cyklu Sv#tla m#sta (od 1990), jemu' 
dominují bronzové reliéfy, objekty a sochy pouli(ních lamp 
a jiného m$stského mobilá!e. 

Viktor Karlík vydal n$kolik knih (nap!. &erné práce / Black 
Works, 2004, Sv#tla m#sta / The City Lights / Les Lumières 
de la ville, 2010). Je autorem bronzové pam$tní desky underg-
roundového hudebníka Milana Mejly Hlavsy (odhaleno v Praze 
2005) (i ceny festivalu dokumentárních film" v Jihlav$. Knihu 
Podzemní práce / Underground Work vydalo nakladatelství Re-
volver Revue. Stejnojmennou v&stavu je mo'né v Západo(eské 
galerii v Plzni nav#tívit do 19. srpna. 

 www.viktorkarlik.cz


