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Klí č snů (Clev des Songes) Jindřicha Štyrského

"Cézanne vzal v předsíni lepenku, a vedl mě na motiv. Bylo to jistě dva
kilometry cesty k úpatí smělé hory Sainte-Victoire, kterou neustále malo-
val akvarelem i olejem a velice se jí podivoval -"  napsal malíř Bernard
ve vzpomínkách na Paula Cézanna. Také já jdu na motiv. Do svých snů.
Mým očím nutno stále házeti potravu. Polykají ji nenasytně a surově.
 A v noci, ve spánku ji tráví ...

Jindřich Štyrský se narodil 11. srpna 1899 v Dolní Čerm-
né na Ústeckoorlicku a zemřel v Praze 21. března 1942.
Byl to český malíř a teoretik umění, 1920 - 1923 studoval
na AVU v Praze, jako žák profesorů J. Obrovského
a K. Krattnera. Po smrti otce mu dědictví umožnilo pobyt
v Paříži (1925 - 1928), 1928 - 1929 byl šéfem výpravy
Osvobozeného divadla v Praze, od r. 1923 člen Devětsilu,
od 1933 ve sdružení SVU Mánes, 1934 zakládající člen
pražské Surrealistické skupiny. Významný představitel
tohoto směru  se stal spolu se svou přítelkyní  malířkou
Toyen tvůrcem výtvarného stylu artificialismu. Vznikl
v.jejich pařížském ateliéru 1926, založen na smyslové
vnímavosti a ztotožnění malíře s básníkem v ploše
i prostoru a první pražská výstava  proběhla v červnu
1928 ve Štorch - Marienově galerii Aventinská Mansarda.

Hlavním zdrojem inspirace byly Štyrskému snové prožit-
ky, zaznamenávané výtvarně i písemně. Jejich soubor z

let 1925 - 1940 vyšel  péčí Františka Šmejkala v Praze r. 1970. Štyrský byl jedním z prvních evropských realizátorů

barevné koláže, ovlivnil oblast scénografie, knižní ilustrace i poezii. Významné jsou rovněž jeho fotomontáže (např.
kniha Emilie přichází ke mně ve snu, 1933) a fotografické cykly z let 1934 - 1935.

Sny Jindřicha Štyrského poskytují jedinečné svědectví o jeho vnitřním životě,  jehož poznání nám umožní lépe pocho-
pit celou jeho tvorbu. Snová zkušenost mu nebyla jen básnickou surovinou k výtvarničení, ale v pravém smyslu slova
i klíčem k životu. To měl na paměti i rodák z Kočína u Hluboké nad Vltavou Václav Fürst (1909 - 1983) při psaní
malířovy rodopisné studie, ze které uvádíme podstatnou a jen drobně upravenou část. Vyšla roku 1979 v pamětním
sborníčku nákladem 200 ks, vydaném ústeckoorlickými genealogy. Cyklostylovaný soubor (24 strany) připravil Jan
Křivohlávek, obálku nakreslil T. R. Dušek.  Úvodní citaci a obrázky jsme vybrali z knih Jindřicha Štyrského:
Sny (uspoř. F. Šmejkal, vydal Odeon Praha 1970) a Otakara Štorcha - Mariena: Ohňostroj - Paměti nakladatele
Aventina II (vyd. ČS Praha 1969).                                                                                                                                  mt

František Schlemr 1. oo 31.5.1841 Skuteč 1. Anna +11.2.1847
tkadlec ve Skutči Anna Schlemrová ve věku 27 měs.

ze Skutče 2. +2.9.1850 (cholera)
Josef Štyrský zemřela na choleru (1850?) 3. +2.9.1850 (cholera)
truhlář, *7.2.1779 4. +18.11.1850 (cholera)
Skuteč 391 Václav
m. Anna Holubářová krejčí, *21.4.1819 Skuteč
ze Skutče Anna *15.7.1858

2. oo 29.9.1857 Jind řich
František Duspiva, hrnčíř Regina Duspivová Jind řich akad. malíř
Česká Třebová 260 *6.9.1834 Č. Třebová učitel, *21.5.1860 Č. Třebová *11.8.1899

z. 10.3.1924 Dol. Čermná Dolní Čermná 57
Bernard Marek František Marek oo 10.10.1898 zemř. 21.3.1942 
*25.11.1799 +12.5.1876 * 11.11.1819 Dol. Čermná m. Marie Marková v Praze
Markovský statek čp. 57 Markovský statek čp. 57 ovdovělá Křivohlávková 
m. Anna Suchánková m. Anna Pecháčková *24.5.1858 v Dol. Čermné, Marie Křivohlávková
z Kerhartic, +3.4.1869 Markovský statek čp. 57 zemř. 31.5.1905

z. 1.1.1920 tamtéž

Rod Štyrských Regina *20.7.1862
Sestaveno 2002 podle Václava Fürsta. Zdenka *11.5.1865

Alexandr *27.2.1870
Ladislav *24.4.1873

Jindřich Štyrský, Severní točna. Koláž, 1939


