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Milan Dobeš, Kruhové variace, 1963
latex, 113 x 210

Janos Fajó, 2002–2008
sítotisk, 98 x 68,5



Milan Dobeš

Jsou lidé, kteří mají dar vidět ve zcela všedních věcech a je-
vech něco výjimečného, jedinečného. Zachytí jejich podstatu 
v novém rozměru a významu.

Jedním z vizionářů je i Milan Dobeš. Dokázal si výtvarně pod-
manit a interpretovat světlo, zvuk a pohyb.

Světlo
Prostupuje mezi barevnými skvrnami impresionistických plá-
ten z 50. let. Dává deštivým dunajským nábřežím zvláštní nos-
talgickou atmosféru, halí vůně i křik přeplněných bratislav-
ských tržnic do modrého oparu. Světlo je i nedílnou součástí 
kubizujícího období tvorby. Objevuje se nad mořskou hladinou 
Azurového pobřeží a objímá ztracená zákoutí pařížských ulic. 
Rozjasňuje barvy obrazů, utváří jejich náladu, autentičnost.

Později Milan Dobeš  pracuje s reálným světlem jako s výtvar-
ným materiálem. Buď je zabudováno přímo v objektech, nebo 
refl ektuje světlo z prostoru. Koncentruje ho ve formě barev-
ných paprsků do skleněných, různě zprohýbaných očí svých 
objektů. Světelný proud se v jejich ohniscích láme, znásobuje, 
odráží a deformuje. Chová se jako mladá krásná dívka – při-
tahuje pohledy a pozornost diváků, koketuje s nimi, zjevuje se 
a vzápětí ztrácí. Nepolapitelný barevný pásek světla  provoku-
je i stydlivě mizí, dominuje prostoru i něžně smývá plochy zdí. 
Ve spirálách, kruzích i osmičkách zaplňuje prostor.

Pohyb 
Inspiruje Milana Dobeše již od počátku 60. let. V roce 1960 
vzniká první Dobešův kinetický objekt Pulsující rytmus I. Sou-
běžně jsou tvořeny op-artové malby, kompozice vyvolávající 
optické zdání pohybu. Hlavním výrazovým prostředkem Do-
bešových maleb, gafi k a objektů se stává jazyk geometrie. 
V této poloze byla jeho tvorba představena na bratislavské 
výstavě v r. 1965 a o rok později i v Praze /1966/. Na výstavě 
Dokumenta 4 v Kasselu 1968 propojil pohyb a světlo. Roz-
hýbal prostor i diváky pulzujícím světlem – vznikl světelně-
-kinetický enviroment.

K absolutnímu propojení světla, zvuku a pohybu dochází bě-
hem putování Milana Dobeše po USA s American Wind Sym-
phony orchestrem. 

Pan Milan Dobeš neomylně rozpozná skutečný smysl bytí věcí 
i fyzikálních jevů. Dokáže ho převést do svého výtvarného jazy-
ka, kterému naslouchají a rozumí lidé po celém světě.

Jeho výtvarný rukopis je okamžitě rozpoznatelný, přesný a čistý. 
Otevřel mu cestu do mnoha významných světových galerií, zjed-
nal mu respekt u odborné veřejnosti i u laických obdivovatelů.

V. Brucháčková Závodná, březen 2012

Milan Dobeš

There are talented people able to see something exceptional 
in everyday things and events. They can express their essence 
in a new dimension and meaning.

One of these visionaries is also Milan Dobeš. He accom-
plished to subdue and interpret light, sound and motion in art.

Light
It emerges from colour spots in impressionistic paintings of the 
60’s. It creates unusual nostalgic atmosphere on Danubian 
embankments. It veils scents and noises of overcrowded Bratis-
lava markets in blue haze. Light is also essential part in his work 
from cubism period. It appears above the sea level of azure 
coast and embraces lost corners of Paris streets. It lights up col-
our in the paintings, it creates their atmosphere, authenticity.

Later Milan Dobeš works with real light as with art material. 
It is either directly built in objects or it refl ects the light in the 
space. In the form of coloured rays the light is concentrated in 
twisted glass eyes of his objects. In their focus the light stream 
is broken, multiplied, refl ected and deformed. It behaves 
as a young beautiful lady – it attracts the spectators’ atten-
tion, it fl irts with them, it appears and the very next moment 
disappears. Sometimes it accompanies its observers and at 
other times it stays in its glass dwelling. Elusive colour strip 
of light at the same time tantalizes and vanishes, dominates 
the space and gently washes the walls. It  fi lls the space with 
spirals, circles and eights.  

Motion
It has been inspiration to Milan Dobeš since early 60’s. In 
1960 he creates the fi rst kinetic object „Pulsating Rhythm I“. 
At the same time he creates op-art paintings, compositions 
evoking optical illusions of motion. The main mean of expres-
sion in Dobeš paintings, graphics and objects is the language 
of geometry. This aspect of his work was presented at Bratis-
lava exhibition in 1965 and a year later in Prague in 1966. At 
the exhibtion Dokumenta 4 in Kassel Dobeš interconnected 
motion and light. He set in motion both the space and audi-
ence by pulsating light. This way the light-kinetic environment 
was originated.

Total interconnection of light and sound is reached when 
Milan Dobeš travels with American Wind Symphony around 
the USA. His light-kinetic programme creates unique environ-
ment for Pendrecki and Mayuzumi compositions.

Milan Dobeš unmistakably recognizes the real meaning of 
things and physical effects. He can interpret it into his own 
art language that is understood all over the world. His way 
of expressing is precise, clean and distinguishable. It opened 
many important world galleries to him. He gained the respect 
of the professional public and non-professional admirers, too.

Milan Dobeš
Narodil se  29. července 1929 v Přerově 

1951–1956  Studium na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě /prof. L. Černický, B. Hoffstadter, 
D. Milly/

1960  Začíná se věnovat tvorbě vizuálně-kinetických 
a světelně-kinetických objektů.

1968  Účastní se skupinové výstavy Documenta 4 
v Kassel

1969  Stává se členem bratislavské skupiny Syntéza, 
následně i pražské skupiny Geometrie

1969 1. cena na sochařském bienále v Montevideu
1970 1. cena na Arts Festival Marietta v Ohiu
1970    Na EXPO´70 v Osace  je vystaven jeho 

Světelně-kinetický objekt. 
1971  Koncertní turné v USA s American Wind 

Symphony orcestra, je představen jeho 
světelně-kinetický program

1973 Projekt Světlo-voda-světlo
1992 Expo´92 Sevilla
2002  Výstava 22 z budúcnosti pre budúcnosť 

Vukovaru
2001  Nadace Evropské kulturní společnosti založila 

Múzeum Milana Dobeša v Bratislavě

Je autorem manifestů  Světlo a pohyb a Dynamický 
konstruktivismus

Svými pracemi je zastoupen v řadě veřejných i soukromých 
sbírek. Např. NG Praha, SNG Bratislava,Hudson River 
Museum New York, MOMA Chicago, Museo de Arte 
Moderno Buenos Aires, Museum Folkwang Essen...

Účastnil se mnoha samostatných i skupinových výstav 
po celém světě.

Od roku 1951 žije a pracuje v Bratislavě

Milan Dobeš, kresba, 1960
papír, 43 x 43

Milan Dobeš, Pohyb, 1988
 optická kresba a koláž, papír, sklo, 55 x 55 



Milan Dobeš, Pohyb červených barev, 2010
refl exní reliéf, sklo, kov, 50 x 50 x 13

Milan Dobeš, Světelné vertikály
1964, kov, dřevo, 67 x 51

Milan Dobeš, Světelné vertikály
1964, kov, dřevo, 67 x 51

MIlan Dobeš, Optický reliéf, 2010
kov, sklo, 51 x 51 x 7

Milan Dobeš, konstruktivistická kresba, 1967
tempera, papír, 78 x 78



13 autorů grafi ckých listů v Galerii Závodný

13 authors of graphic prints in the Art Gallery Závodný

Getulio Alviani, Itálie

Imre Bak, Maďarsko

Hugo Demartini, Česká republika

Milan Dobeš, Slovensko

János Fajó, Maďarsko

Jerzy Grabowski, Polsko

Janusz Kapusta, Polsko

Stanislav Kolíbal, Česká republika

Tamás Konok, Maďarsko

Jan Kubíček, Česká republika

Štěpán Pala, Slovensko

Jeffrey Steele, Velká Británie

Ryszard Winiarski, Polsko

Všechny vystavené grafi cké listy jsou tvořeny technikou sítotis-
ku /serigrafi e/. Jedná se o tisk prováděný skrze šablonu utváře-
nou jemnou síťovinou /hedvábí, perlon, nylon, skleněná vlák-
na, měděné pletivo... /. Předchůdcem sítotisku byl tisk vzorů 
na textilie přes šablony v Číně a Japonsku. V Evropě se hojně 
rozšířil až během 2. světové války, kdy americká armáda tím-
to způsobem označovala svůj vojenský matriál. Ve výtvarném 
světě zažívá svůj velký rozkvět po 2. světové válce, především  v 
60. letech 20. století.
Grafi ky autorů střední Evropy a Velké Británie spojuje společná 
výtvarná řeč, kterou utváří jazyk geometrie a konstruktivismu.

All exhibited graphic prints are created by technique of seri-
graphy. It is a print made through a stencil of delicate netting 
(silk, perlon, nylon, fi breglass, copper gauze...). The ancestor 
of serigraphy was textile pattern printing made through sten-
cils in China and Japan. In Europe it was spread during World 
War II as the American Army used to mark its military material 
this way. In the art world it experiences its heyday after World 
War II, especially in 1960‘s.
Graphic authors from central Europe and Great Britain are 
joined by the language of art, geometry and constructivism.

Imre Bak, 2005
sítotisk, 50 x 50

Milan Dobeš, Optický reliéf, 1961
37 x 37

Milan Dobeš, Optická koáž II, 1970
45 x 45 

Milan Dobeš, Dynamický konstruktivismus, 2000
grafi káž, papír, 47,2 x 47,2

Centrální přitažlivost bodů, 2011
akryl, sololitová deska, 132 x 132



Hugo Demartini, 1965 - 2004
sítotisk, 50 x 50

Jeffrey Steele, 2008
serigrafi e, 60 x 60

Stanislav Kolíbal, 2005
litografi e, 51 x 51 

Ryszard WIniarski, 2005
sítotisk, 50 x 50

Štěpán Pala, 1977 - 2005
sítotisk, 51 x 51
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