
Kateřina Černá
malířka, grafička a ilustrátorka
17. 2. 1937 narozena v Praze 
1952–1956 Státní grafická škola v Praze, profesor Zdeněk Baláž 
1957–1963 AVU Praha, profesoři Vlastimil Rada a Karel Souček  
1970–1990 vyučovala výtvarnou výchovu na ZUŠ v pražských Modřanech. 
Výstavy od roku 1964, samostatné od roku 1968 
Sdružení českých grafiků Hollar, Volné sdružení  Tolerance 
Zastoupení ve sbírkách NG Praha, Oblastní galerie Liberec, GVU 
Litoměřice, GASK, Kutná Hora
Knihy:
1984 Takový obyčejný slamák se širší střechou  (příležitostný tisk)
2013 526 m nad mořem
2018 Hvězdy Tabooku a Sebrané básně Kateřiny Černé, 
nakladatelství Praha
Žije v Praze Hodkovičkách a má ateliér v Pštrossově ulici na Novém Městě
mobil: 775 111 004
www.galerie-sumperk.cz www.dksumperk.cz www.ceskegalerie.cz

Bonjour Katerina, 1964

Plavkyně, 1971

K AT EŘ I NA ČER NÁ
OBRAZ A TEXT

1. 6. – 3. 7. 2022
GALERIE jIŘíHO jíLKA, SAdy 1. MÁjE, ŠUMPERK

ZAHÁjENí VE STŘEdU 1. ČERVNA V 18.00 HOdIN
OTEVŘENO dENNě Od 13.00 dO 18.00 HOdIN

NA ZAZVONěNí V REcEPcI PENZIONU G
S POdPOROU GR A NT U MI N ISTERST VA KU LT U Ry, MěSTA ŠU M PER K A 

A OLOMOUcK ÉHO K R Aj E



Textilní loutky, 80. léta Anděl bílý s korálky, 2003 

Krb
Třepetají se

světýlka v krbu
třesoucí se plamínky

ve tmě tmoucí
praskají jsou živoucí

světýlka v krbu
ve tmě tmoucí



Dieta č.5, 80. léta Rybízový koláč, 80. léta

Pět brambor v poledne pět brambor večer + máslookurkový salát 
jako přílohu možno. Doporučují se koupele ze 150 g tymiánu 

rozmarýnu fazolové nati a lusků fazolových.
Nesolit!



Rovnocenná výpověď malbou a slovem básně byla v čínské tradici 
samozřejmostí a i řada autorů galerie obrazy se slovy propojuje. 
Markéta Kuxová jimi ovíjí přírodní motivy a Dagmar Havlíčková 
člení plochu papíru psanou modlitbou. Inge Kosková kreslí volné 
písmoznaky v rytmu slyšené hudby a Olga Karlíková si viděný 
zpěv ptáků zapsala do partitury blízké Vovsově archeologii 
paměti. Mnoha dalším nejmenovaným je prorůstání obrazu a slova 
potřebou. 
Vystavený soubor volně vázaných textů a obrazů hravě proměnlivé 
životní práce Kateřiny Černé mezi ně výsostně patří. Nejenom 
v ní je přímočaře průzračná. Je vlídně hladivá a zároveň skrytě 
poťouchlá. Je nevyčerpatelná v motivech i ve volbě prostředků, 
postupů a použitých technik, koláží a asambláží z útržků textilií 
a šňůrek dělících hran, ať prací na papíře, na skle nebo na plátně. 
Nejraději na papírových taškách s ubrousky popsanými humornými 
recepisy. Na stránkách deníků a dopisů prostoupených kresbami 
píše snad nedbaleji a bezděčně se tím v galerii potkává s Nikolou 
Čulíkem (březen 2014). U ní ale všechno pramení v čisté radosti 
z ohromných maličkostí, ze všedních okamžiků dne v jejich vratké 
pomíjivosti. Čerpá z drobných událostí, ze snů a nahodilých setkání 
i náhlých rozchodů, z nečekaných darů a ztrát. 
Ničím neomezenou představivost nadnáší všudypřítomná, žensky 
jemná vcítivost. Zve do důvěrně známého, až hlubinně povědomého 
času dětství, do vlídné náruče domova. Oživuje dávné vzpomínky na 
nenápadné detaily každodenního běhu života. Jejich význam roste 
s přibývajícími lety a stejně, jako drobné a opomíjené předměty 
z pozůstalosti, nabývá ceny rodinného stříbra. Letitá zkušenost 
výtvarnice, její úsměvný nadhled a zároveň až dětsky bezprostřední 
přístup ke všemu, co a jak dělá, mohou ve výsledku připomínat 
autory z oblasti art brut, a není divu, že první výstavu jí uspořádal 
Arsén Pohribný.
Často přítomný text je nedílnou součástí obrazu. Ve formě a obsahu 
se doplňují s lehkostí sobě vlastní. Každý výklad je nadbytečný, stačí 
dívat se a číst.

Anežka a Miroslav Kovalovi Strany 5 a 7, Sebrané básně Kateřiny Černé, nakladatelství Bylo nebylo, 2018

Modrý Anděl, 2004

Spočítej plamínky v krbu / spočítej jiskry / spočítej hvězdy / 
spočítej pampelišky / spočítej chmýří které sfouknul vítr / spočítej 
dny / spočítej noci a sny a milence / a vlny na moři spočítej… 

… nedopočítáš se. 


