Nebe, akryl, sololit, 56,2 x 63,3 cm

Vlna, olej, plátno, 75 x 82 cm

Olga Karl í ková
6. 1. 1923 narozena v Praze
1939–1940 „Officina Pragensis“, grafická škola Jaroslava Švába
1941–1943 „Umělecko-průmyslová škola v Praze,
profesor Jaroslav Benda a Antonín Strnadel
1945–1948 VŠUP v Praze, profesor Antonín Kybal
1949–1976 práce pro ÚBOK v oboru bytového textilu, oceněná
na výstavě EXPO 58 v Bruselu; realizace tapiserií ve veřejném prostoru
Podpisem Charty 77 po léta zapovězená
Vystavovala od roku 1958, od 90. let s obnovenou Uměleckou Besedou,
v Galerii Jiřího Jílka prvně v březnu 1998
Je zastoupena ve sbírkách doma i v zahraničí
Žila střídavě v Praze a v Deštné u Dubé
5. 8. 2004 zemřela v Mělníce

O L G A

K A R L Í K O V Á

D Í K U V Z D Á N Í
obr a z y a k re sby

6. 6. – 1. 7. 2012
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení VE STŘEDU 6. ČERVNA v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury a olomouckého kraje

Zpěv velryb, akryl, sololit, 50,5 x 55,8 cm

Moře, Odliv, akryl, plátno, 80 x 75 cm

Kroužení, Čápi, olej, plátno, 78 x 98 cm

Milí přátelé, děkuji vám za zaslané, perfektně zabalené kresby
a za fotografie z instalace. Hlavně ale děkuji za katalog Jiřího
Jílka. Něco jsem u Vás viděla tenkrát při návštěvě se Štreitem
a pamatuju si, že mne to velmi zaujalo. Teď trochu lituju, že jsem
přeci do Šumperka nejela, byla bych asi viděla – mimo shledání
s Vámi – trochu víc jeho děl. Nepamatuju si, že bych se s ním
za studií byla sešla, ovšem Lauda po válce byl už na Akademii,
a já byla na Umprumu. Moc se mi ty dřevěné plastiky líbí, zvlášť
Charón, Břemeno, Pieta a Diogenes. Texty jsou pozoruhodné.
Díky, zdravím Vás
Olga Karlíková

(nedatovaný dopis, duben 1998)

Linduška, olej, plátno, 43,2 x 37,4 cm

Vzácně skromná paní Olga patřila k bytostem tak přirozeným,
jako její milované ranní zpěvy ptáků. Sama duší podobna svým
modelům vnějším i vnitřním; jejich živým záznamům a snad
i niterným autoportrétům. Všemu, co slyšeného i očima viděla
a výsostnou kresbou vkomponovala do partitury života. Tiše do
ní vstupovala, aby v ní na sebe zapomínala, proměněna v těkavý
let mušky, v ostré staccato žab, ve velebný zpěv velryb v mořích
a v jeho vlny. Ponořena do světla a jeho odlesků na zemi, do
průzračné vody i vysokého nebe nad hlavou a do pohybů slunce
na něm. Všechno to pietně ukládala do pláten a dlouhých svitků
papíru. Pokrývala je sítí novoznaků, blízkých kaligrafiím starých
čínských mistrů tuše.
Bytostnou neústupnost povahy a samotu z ní plynoucí podtrhla
svým podpisem Charty 77, krokem, který ji na dlouhá léta učinil
autorkou zapovězenou. Vzepřela se ale tehdejšímu bezpráví ryzí
svobodou práce, čistotou mysli i citu, a zvrácenosti doby do
ní nevpustila ani sporem s ním. I za to zaslouží si obdiv a dík.
Navzdory vrozené nenápadnosti patří k osobnostem klíčovým.
Všechno je u ní samozřejmostí krásy nepřikrášlené a vrcholí
právě tam, kde zbývá jenom „to velké málo“, někde pár sotva
znatelných čar. Už i první zdejší výstava před čtrnácti lety byla
uhrančivým zpřítomněním ticha, těžko něčím překonatelného.
Dvaadvacet velejemných kreseb tužkou, dobře viditelných teprve
zblízka, v setkání tváří v tvář, naplnilo prostor pokorou klášterní
cely nebo i posvátnem kaple.
Obrazy a dlouhé litanie hlasů probouzejících se ptáků v čase
před rozedněním představují polohu možná trochu jinou. Snad
i důraznější a z odstupu vnímanou ve vzájemných souvislostech.
A přece neměnnou ve vrchovaté míře úžasu a v čiré radosti ze
zázračných darů života: v hlubinném pohroužení se v zářivém
světle do pokojného díkuvzdání. To k němu vyzývají i nás.
Miroslav Koval

Ptačí zpěv, akryl, sololit, 122,5 x 122,5 cm

Jsi ladná křivka, kterou ptačí křídla
kreslí na obloze
jsi rozvlněná travina, v rákosí jsi svist
ve struně jsi tón
jsi chuť vody, světlo jsi v slunci a měsíci
jsi hluk, jenž zmírá v mlčení
(z védských modliteb a zpěvů)

