ilustrátoři přírody
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Pavel Dvorský

Jsme velmi rádi, že vám dnes můžeme
představit akademického malíře Pavla
Dvorského, který je u nás plným právem považován za zakladatele vyučovacího předmětu „vědecká ilustrace“. Panu
Dvorskému jsme předložili stejný soubor
otázek, které pokládáme ke každému ilustrátorovi přírody v cyklu na pokračování.
Pane Dvorský, děkujeme, že jste přijal
nabídku společně připravit pro naše
čtenáře medailonek o Vašem celoživotním
díle. Můžete nám prosím prozradit …
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Akademický malíř Pavel Dvorský se narodil 8. 9. 1946 v Brně.
V letech 1962–1966 absolvoval Střední školu uměleckých řemesel
v Brně (Dalibor Chatrný). V letech 1966–1972 studoval iIustraci
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru ilustrace
Jiřího Trnky a posléze absolvoval u Zdeňka Sklenáře. Po studiích
se vrátil do Brna, kde se zabýval užitou grafikou a ilustrací.
Publikoval desítky knih, ve kterých převažuje ilustrace vědecká
a populárně naučná. Spolupracuje s antropology, archeology a spisovateli populárně naučné literatury (Karel Patočka, Jan Jelínek, Karel
Sklenář, Jan Beneš, Bořivoj Záruba, Jiří A. Svoboda, Luděk Seitl,
Petr Neruda a další). Také spolupracuje na tvorbě muzejních expozic
a naučných stezek. Roku 1990 nastoupil na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Brně, která se nyní jmenuje Střední škola umění
a designu, jako pedagog. Zde založil nové oddělení, které vedl
do roku 2019, kdy svou pedagogickou práci ukončil. Za důležitou
považuje spolupráci s Českou poštou na tvorbě poštovních známek.
Za svou práci obdržel řadu ocenění, např.: 1979 – cena v soutěži
Najkrajšie knihy roku z nakladatelství Mladé letá, 1992 – Najkrajšia
kniha roku – nakladatelství Príroda, 2001 – česká sekce IBBY Zlatá
stuha, 2001 – čestné uznání nakladatelství Albatros za ilustrace
v cyklu Svět zvířat.
1. Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?
Má cesta k ilustrování přírody byla
značně klikatá. Byl jsem „výrazně talentované dítě“. Má první vzpomínka, kterou si
samozřejmě nemohu být zcela jistý, je
situace, kdy stojím v dětské postýlce
s ohrádkou a škrábu do omítky nehty
jakýsi obrázek, který si dodnes trochu
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vybavuji. Další vzpomínka se odehrává
v mateřské školce při hodině kreslení, kde
jsme kreslili prvomájový průvod. Zatímco ostatní děti už dávno obědvaly po
nakreslení tří panáků s praporky, které se
jim už na výkres nevešly, já seděl nad prací
a smolil snad padesátého manifestanta
velikosti mravence a v podvečer se nenechal odradit ani čekajícími rodiči.
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Další fází bylo omalovávání vánočních kolekcí s kýčovitými krajinkami za
velkého pochlebování rodinných přátel
a sousedů. Z této nešťastné situace mne
vysvobodil až významný brněnský malíř
a učitel na Lidové škole umění Petr Skácel,
mimochodem bratr básníka Jana Skácela.
Ten má „díla“ před mými šokovanými
zraky hodil do odpadkového koše s nepublikovatelným komentářem a za rok
mne připravil k přijímacím zkouškám na
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Střední uměleckou školu, které jsem bez
problému vykonal.
Léta na střední škole byla velmi
příjemná. Probíhala relativně svobodná
šedesátá léta, stáli jsme fronty na světovou
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literaturu, sledovali nové filmové vlny,
divadlo, big beat atd. A ve škole vše
korunoval pan učitel Dalibor Chatrný,
experimentátor, jeden ze zakladatelů konceptuálního umění (pojmu, který jsme

Ukázkou klasických encyklopedických ilustrací jsou obr. 1–3 z Pomologického atlasu
Josefa Kutiny (nakl. Brázda, 1991); způsob „akčnějšího“ zobrazení včetně vypracovaného pozadí představují obr. 4–6 připravované do knihy Radka Malého Atlas ohrožených živočichů (nakl. Albatros). Komplexnější dioramata, kde je pozadí pouze naznačeno
tužkou, zastupují ukázky č. 7 a 8 z Hledání přírody od Karla Patočky (nakl. Blok, 1984).
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tehdy samozřejmě neznali). Byl to velmi
lidský a tolerantní pedagog.
Mé neuvěřitelné štěstí na pedagogy
pokračovalo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kam jsem nastoupil
v roce 1966. Přesto, že jsem byl přijat do
ateliéru ilustrace Antonína Strnadela,
s panem profesorem jsem se už pro nemoc
nesetkal. Ateliér vedl provizorně jeden rok
prof. Novák a posléze ho převzal Jiří
Trnka, ten bohužel také musel pro nemoc

za čas odejít a tak jsem absolvoval pod
vedením Zdeňka Sklenáře.
Takže pořád žádný vztah k ilustrování přírody, ale mým nejlepším kamarádem v Praze byl spolužák Karel Havlíček,
byl to velký suverén, který mě aktivně
seznamoval s radostmi života metropole
a ještě něco: na rozdíl ode mne, měl o své
profesi jasno. Bude ilustrovat knihy
o zvířatech. Už během studia pracoval
pro nakladatelství Artia. Byt měl plný
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akvárií a terárií. Když se mi někdy
nechtělo putovat přes Prahu na kolej
a přespával jsem u něj v bytě, tak mi nad
hlavou kuňkaly rosničky, šramotil půlmetrový aligátor a ze svého terária se pokoušel uniknout veliký sklípkan, který
nadzvedával sklo svého příbytku. Někdy,
když Karel nestíhal, jsem mu pomáhal
a přitom se od něj učil všechny jeho technické fígle. Později jsem s ním spolupracoval už i oficiálně. Pořád jsem ale
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Ve výpravných publikacích se často objevují tzv. celostránkové tabule (obr. 9, 10, 16
a 17 z encyklopedie Svět zvířat, nakl. Albatros, 1997–2001). Pro autora typická technika tužky a pastelu umožňuje jemné vypracování srsti, viz obr. 11 a 12 (Petr Neruda,
Čas neandertálců, Moravské zemské muzeum, 2016) a obr. 13–15 (Jan Beneš, Člověk,
Mladá fronta, 1994).
tento druh práce považoval za přechodnou epizodu.
Po skončení UMPRUM a po roce
vojenské služby jsem se vrátil do Brna.
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Situace ve společnosti se radikálně změnila. Normalizace byla v plném proudu.
Kamarád Karel podepsal Chartu 77, dostal
se do existenčních problémů a tak emi-

groval do USA. A najednou byla pro mne
vědecká a populárně naučná kresba spásou
a jednou z mála možností, jak se vyhnout
ideologii doby. Dělal jsem velmi
různorodé práce, ale všechny měly něco
společného s přírodou. Kreslil jsem pro
brněnské nakladatelství Blok, učebnice
a anatomie pro nakladatelství Príroda.
Ilustroval jsem básně a povídky o ptácích
a zvířatech pro nakladatelství Mladé letá
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atd. A najednou jsem si uvědomil, že ilustrování přírody se mi stalo osudem.
2. Co nejraději kreslíte a co Vás na
ilustrování nejvíc baví?
Na tuto otázku neumím jednoznačně
odpovědět. Především musím konstatovat,

že pokud bylo ilustrování mým jediným
příjmem, tak jsem si rozhodně nemohl
práci vybírat. V zásadě se má činnost dělila
na tři základní okruhy a každý z nich má
své klady i zápory.
Za prvé vědecké ilustrace: tam počítám publikace určené odborné veřejnosti
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popřípadě vysokoškolským studentům.
Často jsou to perové kresby, různé
anatomické řezy atd. Jsou to práce velice
náročné a zodpovědné s mnoha konzultacemi s odborníky a pro běžného člověka
nezáživné, ale autoři těchto publikací jsou
vesměs příjemní a zábavní lidé.
Za druhé encyklopedie fauny
a flóry: To je velmi krásná práce, protože je výtvarně nekonfliktní. Živočichy
a rostliny chápu jako jakési přírodní
šperky. Pozadí potlačuji, aby jejich zajímavost a krása vynikla. Při kresbě třeba
brouků a ptáků pociťuji až rozkoš nad
invencí přírody. Nerad kreslím hady
(mají moc šupin ††).
Za třetí: Nejzajímavější jsou rekonstrukce pravěkého života (v mém případě
evoluce člověka a jeho předků). Většina
antropologů a archeologů, s kterými
jsem spolupracoval, byli velmi velkorysí
a nechali mi velkou tvůrčí svobodu. Byli
a jsou mezi nimi přední čeští odborníci
jako Jan Jelínek, Jan Beneš, Jiří
A. Svoboda, Petr Neruda a řada dalších.
Při této příležitosti se zmíním o fundamentálnímu dílu pana Zdeňka Buriana:
už od prvních mých pokusů s touto tematikou jsem věděl, že následovat jeho dokonalou iluzivní malbu by pro mne bylo
výtvarnou sebevraždou. Pracuji velmi
pomalu, kreslím pouze pastelkami a tužkou a inspirací jsou pro mne spíš nádherné
litografie a rytiny 18. a 19. století, které se
pokouším transformovat do současnosti.
Přes můj vyšší věk jsem výtvarnou stránku
těchto rekonstrukcí ještě nevyřešil ke své
úplné spokojenosti.
Velice příjemnou změnou v mé práci je
spolupráce s Českou poštou na tvorbě poštovních známek. V tomto oboru je přirozeně velká konkurence, a tak uvidím …

21

3. Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?
Ilustrování bylo a je moje hlavní
povolání. Samozřejmě za rovnocenné
povolání jsem považoval svou pedagogickou činnost, tato práce pro mne byla
mimořádně radostná. Byl jsem nesmírně
překvapen, kolik jsem potkal talentovaných a kreativních žáků. Je zajímavé, že
oproti době mého studia převažují děvčata.
Někteří absolventi oboru Ilustrace, kde
jsem byl vedoucí, se stali významnými
osobnostmi vizuálního umění u nás i ve
světě. Pro mne bylo také přínosné, že
jsem mohl s žáky řešit úkoly, ke kterým
jsem se sám ve své praxi nedostal. Rovněž
rád vzpomínám na kolegy, vedení školy,
kde panovala a panuje bezkonfliktní
a přátelská atmosféra.
Nyní jsem tedy zase na plný úvazek
ilustrátor a pracuji se svou ženou Pavlou
společně. Nyní spolupracujeme na krásné zakázce pro nakladatelství Albatros
Atlas ohrožených živočichů autora Radka
Malého.
4. Máte nějaká ilustrátorská přání do
budoucna?
Moje největší přání je, aby mi co
nejdéle vydrželo zdraví a mohl jsem co
nejdéle sedět u pracovního stolu, kde se
cítím nejspokojenější. Stávající zakázky
mi zcela vyhovují.
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Děkujeme Vám za odpovědi a přejeme
do dalších let pevné zdraví, pohodu při
práci a hodně radosti z tvorby.
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Téma pravěku a antropologie tvoří podstatnou část autorovy tvorby (obr. 18 a 19 byly
také nakresleny pro Čas neandertálců od Petra Nerudy). Obrázky 20 a 21 jsou z knihy
Jiřího A. Svobody Archeologové na loveckých stezkách (Albatros, 1994) a obrázek 24
„Setkání“ je z Naučné stezky Moravským Krasem. Jiné téma, ptačí říši, zastupují obr.
22 a 23 vydané v publikaci Kde že ste mi, vtáčatká? (Mladé letá, 1986).
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