
Jiří Kornatovský vystavuje v Chot ěšově 
 
Jsou místa, která vás osloví, pak zaujmou a nakonec pohltí. Jsou díla, která vás bez předehry pohltí rovnou. Těmi 
místy jsou pro mne například konventní chodby kláštera, těmi díly jsou kresby Jiřího Kornatovského.  
 
Když jsem tyto práce uviděl v plzeňské galerii, byl jsem poražen jejich rozměrností. Neschopen okamžitého 
jejich strávení jsem odešel. Druhý den jsem se navrátil a byl jsem pohlcen jejich rozměrem vnitřním. 
 
Nemohlo být pak již jinak, než své kroky směrovat k oslovení autora, jeho přesvědčování pro výstavu 
v Chotěšově a po jeho přislíbení pak krotit fantazii, která by těmito díly naplnila klášter již navždy. 
 
Jelikož nejsem fundovaný odborník, dovolím si k dalšímu pojednání využít  katalogů k výstavám , které měl J. 
Kornatovský  jednak ve Veletržním paláci v Praze a dále pak k výstavě v Muzeu Kampa u paní Medy Mládkové. 
V prvním případě píše Ivana Raimanová, že „ Kresba ještě nedávno považovaná  za přípravný stupeň 
uměleckého vyjádření, slaví v díle J. Kornatovského skutečné triumfy. Nejen, že Kornatovského kresby se staly 
finitním, plnohodnotným uměleckým projevem, ale představují také bezpochyby výrazná a nesmírně originální 
díla ve vývoji současného českého umění.“ 
 
Paní M: Mládková se vyjádřila že „ Kresby J. Kornatovského mají své nezastupitelné místo ve sbírkách Muzea 
Kampa. Mnohokrát již byly vystaveny v různých souvislostech spolu s uměleckými díly spravovanými Nadací 
Jana a Medy Mládkových. Jsem ráda, že se nyní splnilo mé dávné přání a kresby se objevují ve výstavních 
prostorách Sovových mlýnů v samostatné expozici, představující veřejnosti dílo jednoho z nejvýznamnějších 
umělců, kteří se soustavně věnují kresbě. Děkuji autorovi za spolupráci při realizaci výstavy a přeji sobě, 
autorovi  a především návštěvníkům, aby zde našli inspirující prostředí pro nerušenou inspiraci.“ 
 
Dovolím si tedy vyjmout poslední větu uvedeného příspěvku s vírou, že prostředí kláštera je pro meditaci přímo 
předurčené. S dílem J. Kornatovského tomu ani nemůže být jinak. 

J. Poslední 
 
 

 
 

 
Občanská sdružení Klášter Chotěšov 

si Vás dovoluje pozvat na výstavu 
 

MEDYT  -- MEDITATIONS 
 

Jiří Kornatovský a Kasia Czerpak – Weglinski 
 

Klášter Chotěšov  9. 7 . – 28. 9. 2008, zahájení ve středu 9.7. v 17 hodin. 
Uvede H. Krausová, vystoupí hudební duo LAUDANA 

 
 
 
Výstava je součástí prohlídkového okruhu objektu kláštera v Chotěšově a je přístupná od následující neděle vždy 
od 14 do 17 hodin. 


