
Interaktivní galerie Becherova vila 
Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel. pokladna 354 224 111,  606 928 844 
www.becherovavila.cz,  otevřeno:  úterý – neděle 10.00- 17.00      

 
DVĚ CESTY / DVĚ MÍSTA 
INGE-ROSE LIPPOK / TILO ETTL 
 
Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

Místo konání:  Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Termín:  5.září – 5. října 2013 

vernisáž   4. 9. 2014 v 17.00 hodin, úvodní slovo Jan Samec 

Kurátor výstavy Jan Samec 
 
Otevírací doba: úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,- / zlevněné 20,- Kč 

 
 Výstava konfrontuje dva německé výtvarné umělce, kteří mají několik společných faktorů, 
ačkoli jsou jejich autorské výpovědi ve výrazu odlišné. Spojujícím prvkem je především fakt, že oba 
mají osobní vztah k Čechám a zejména k našemu regionu. Inge-Rose-Lippok se narodila ve 
Wolfsburgu a většinu života žije a pracuje v Hannoveru. Od devadesátých let minulého století 
spolupracuje s několika karlovarskými umělci, se kterými vystavovala v mnoha českých městech a 
dokonce mezi lety 1996 a 1999 si zařídila v Karlových Varech grafický ateliér. TiloEttl se narodil ve 
Schwandorfu, vystudoval v Řezně a Stuttgartu, od roku 1992žije v Plané u Mariánských Lázní.   
 Současná výstava v Becherově vile však přibližuje i další  podobnost obou autorů. Jedná se o 
náměty, jež zobrazují svou tvorbou. U obou nacházíme velmi často zdánlivě neatraktivní motivy 
obyčejných stolů či židlí, které v dnešní postmoderní malbě nejsou příliš často frekventovány, ba 
dokonce se mnohým umělcům a kurátorům pravděpodobně zdají příliš banální nebo všední. 
Příbuzným rysem obou vystavujících je i intenzivní zaujatost předmětným světem a snaha zachytit 
víc, než jen to, co vidí všichni ostatní.  Vlastní výrazové prostředky však jsou u obou uměleckých 
individualit, jak poznáme z jejich aktuální výstavy, poměrně odlišné. 
 
 Inge-Rose Lippok směřuje k více abstrahovanému výrazu. Základním východiskem její tvorby 
jsou sice klasické výtvarné obory, malba, barevná kresba a grafika,  které však přesahuje jak 
technologicky tak myšlenkově. Maluje, kreslí i tiskne takřka na všechny myslitelné materiály, laboruje 
s vrstvením a spojováním různorodých částí. Ráda využívá originální způsob koláže, kdy pojednanou 
plochu základu přelepuje fragmenty papíru či vystříhanými konkrétními prvky. Stejné formáty často 
spojuje do citlivě komponovaných leporel či autorských knih. Získává tak nejen nečekaná barevná a 
materiálová spojení, ale i další prostorové plány, jež jsou často východiskem i prostorových instalací. 
Karlovarskou prezentaci také finalizuje instalace, jejíž první verze vznikla před dvěma lety. Jedná se o 
kombinaci plošné expresivní malby s prostorovými prvky. Židle se v nich stává zřejmým leitmotivem 
isymbolem.  Na obrazech v pozadí je zopakována v několika velkých fragmentech, do popředí 
předstupují  další výrazně červenéčásti namalované na plexisklech různé velikosti. Autorka z nich 
vytvořila vrstvenou sestavu a celkovým uspořádáním získala instalace nekonečnou řadu pohledů. 
Základní sdělení je jasně čitelné – vnímáme zřetelnou paralelu s opuštěnými židlemi v prázdném sále, 

http://www.becherovavila.cz/


jejichž symboliku a citový náboj celé kompozice umocňuje prostorové řazení a barevná tonalita 
emocionálně vypjatých červení.  

TiloEttl nám připomene svým neokázalým malířským rukopisem tvorbu klasiků evropské moderny,  
především Paula Cézanna s jehopevnou modulací hmot a světelně barevnými přechody. Nejedná se 
však o pouhou nápodobu, malíř hledá a nalézá své vlastní výrazivo, odpovídající světonázoru i 
osobnímu naturelu.Žánrově se orientuje na figuru a především zátiší, v kterýchkombinujeneživé 
předměty s přírodninami v podobě zeleniny, ovoce a podobně. V těchto komorních kompozicích však 
můžeme objevit i nečekané motivické kombinace –  jak je patrné z vytavených děl: Hruška s hřebíkem 
či Žárovka s pomerančem. Způsob jejich zpracování ale nenasvědčuje, že by nás autor chtěl šokovat. 
Jsou zobrazeny s pokorou a malíř v nich i ve větších kompozicích s přehledným obrazovým sdělením 
zachycuje své okolí  s neokázalou symbolikou. Podobně nedramatické jsou též umělcovy figurální 
kompozice. Ačkoli máme na první pohled z malířova přednesu dojem, že zjevnou realitu zobrazuje 
z pozice nezúčastněného pozorovatele, při delším pozorování odhalíme i v těchto malbách osobní 
zaujetí.  Ettlovo vyprávění příběhů bez děje je tiché; spíše tušíme, než víme;  ze zobrazených situací 
vyzařuje všudypřítomná nenápadná nostalgie. Zdánlivě přímočará sdělnost těchto kompozic však 
nevylučuje odlišný individuální výklad, naopak – obrazy jsou zdrojem mnohovrstevnatých významů a 
divák by v nich měl hledat spíše otázky než jednoznačný výklad světa.  
 

 

Židle a stůl, dalo by se říci nejběžnější všednodenní motivy, s nimiž se mnohokrát za den 
setkáváme, aniž bychom nějak výrazněji vnímali jejich bezobsažnou podobu.  Zde se však stávají 
důležitými atributy uměleckých výpovědí. Jsou dlouholetými konstantami v abstrahující tvorbě Inge-
Rose Lippok, přičemž v konfrontaci s objektivizující malbou TiloEttla nahlédneme význam těchto 
předmětů zcela novým pohledem a zároveň uvidíme rozdílnost jejich zobrazení v díle obou autorů. 

 

Jan Samec 

srpen 2014 

 

  

  


