Mostek z cyklu Jabkenická obora, 1956-57, lept s akvatintou, papír 32 x 44 cm

K
Karel Brabec
19. 10. 1928 narozen ve Švermově (Motyčíně) u Kladna
Za války vyučen jako soustružník v Poldi-Kladno
1945 – 1948 Státní grafická škola v Praze, profesor R.Beneš
1948 – 1953 Akademie výtvarných umění v Praze, malba,
profesoři Miloslav Holý a Otakar Nejedlý
1953 – 1955 Grafická speciálka AVU, profesor Vladimír Silovský
1956 – 2001 žil převážně v Jabkenicích u Mladé Boleslavi;
zemřel v Praze 20.7. 2001
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2. 6. – 4. 7. 2010
galerie jiřího jílka, sady 1.máje, šumperk
zahájení ve STŘEDU 2. ČERVNA v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury

Jako malý kluk z průmyslového Kladenska se Karel Brabec
ocitl na letním táboře v Jabkenicích. Tohle líbezné místo s velikou
oborou plnou krásných starých stromů a zadumaných rybníků mu
učarovalo. Po válce se sem už jako vedoucí letních táborů začal
vracet. Podařilo se mu zde zakoupit starou chalupu a vybudovat si
tu domov svého srdce.
Z obdivu k milovanému místu vzniklo i první zralé Brabcovo
dílo, soubor leptů „Jabkenická obora“. Jsou vytvořeny technikou
klasického, staromistrovského leptu a zároveň je v nich ukryt zcela
současný údiv nad kouzlem tohoto místa.
Karel Brabec studoval na Akademii výtvarných umění malbu
a po ukončení studia navštěvoval ještě dva roky grafickou speciálku

Vinařická horka. 1956-57, lept s akvatintou, 16 x 24,3 cm

Studie třešně, 1952, pero, tuš, akvarel, papír 19,9 x 25 cm

Karel Brabec vystavoval v šedesátých letech v Galerii bratří
Čapků v Praze, v Kralupech a na Kladně. Od sedmdesátých let
se veřejným vystoupením vyhýbal. Miloval Itálii, kam se několikrát
vrátil. V jeho tvorbě se ale italská témata téměř nevyskytují.

Les, z cyklu Jabkenická obora, 1956-57, lept s akvatintou, papír 32 x 44 cm

Zpěv potoka zní po kraji,
ten tam je městský dým,
vrcholky stromů splývají,
já zmámen málem sním.
S dálkou se líbá planý les,
srdce je samý smích.
Samotě do klína jsem kles
a nesmírný svět ztich.
Rainer Maria Rilke

Altán, z cyklu Jabkenická obora, 1956-57, lept s akvatintou, papír 32 x 44 cm

profesora Silovského. Po vytvoření leptů z Jabkenic se k této technice
vracel již zřídka, i když několik později vzniklých vystavených
ukázek má podobně vysokou výtvarnou kvalitu. Věnoval se dlouhé
roky malbě. Hledal stále svou vlastní cestu. Byl výborný kreslíř
a akvarelista. Po dlouhých letech hledání – žil v divné době, která
jen vzdáleně sledovala světové trendy – se vrátil natrvalo do svých
Jabkenic a tam v malém ráji své zahrady a okolní krajiny vznikaly
jeho práce posledních let. Jsou to působivá květinová zátiší
a barevně jásavé krajiny beze stopy podbízivosti.
Našly velmi často své obdivovatele, protože jsou vnitřně pravdivé.
Stejně jako byl opravdový jejich autor
Jana Orlíková

Kresbami, ale především až staromistrovsky laděnými lepty
v kombinaci s akvatintou, vzácnými nejenom v jejich řemeslné
dokonalosti, obrací se galerie k půl století vzdálené práci málokomu
známého malíře a grafika Karla Brabce. A přece není jeho červnová
výstava v programu ojedinělá; vzpomeňme na Štěpánovické
jabloňové sady Emanuela Ranného (1913 – 2008), na střídmé suché
jehly z druhé poloviny třicátých let, jeho první a už vyzrálé opusy ze
studií na pražské akademii. Stejně ryzí čistotou dýchají i Brabcovy
Jabkenické obory. Navrací i nás snad až do časů Smetanových; do
míst, která mu na sklonku života poskytla azyl pro komponování
a konejšila ho v jeho osudné hluchotě. Skrze vystavené grafické listy
noříme se do blahého sebezapomění v hojivé síle odvěké přírodní
hudby chvějivých stínů ve větvoví stromů.
Hudbu měl autor jabkenických tisků v krvi po otci. Čerpal
i z vlastní zkušenosti hudebníka a jejím dechem sebe i grafiky
po okraj naplňoval. Na rozdíl od jenom o pár let staršího malíře
Jaroslava Uiberlaye (1921 – 1991), uhranutého lapidárností věkovitých kmenů, hmotným světlem prostoupených, pokorně držel
se drobnopisu, dovedeného do nejjemnějších detailů viděného,
ať už čerpal z bezprostředního dotyku s živou přírodou anebo se
k ní ve vzpomínce vracel. Na Státní grafické škole v Praze v letech
1945 – 1948 studoval spolu s Vladimírem Boudníkem (1924 – 1968).
Byl jeho přítelem, ale i bytostným opakem a experimenty byly mu
cizí. Pozdější pokusy o větší míru zobecnění nevedly k cíli a ani
profesní kontakty nevyhledával. Zůstával stranou, v družné samotě
přírody bez lidí. Závěrečná léta prožil výhradně jen v ní a v souladu
s ní.
Navzdory času, dobovým soudům a proměnám stylů jeho tichá
a pokojná práce neztratila ani z odstupu nic ze svých nesporných
kvalit. Zraje jak víno a dobře obstojí vedle jmenovaných, zjevných
protikladů. Pro mnohé objevná výstava to dokazuje.
Na hrázi, z cyklu Jabkenická obora, 1956-57, lept s akvatintou, papír 44 x 32 cm

Miroslav Koval, květen 2010

