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Alojz Klimo (*8. marec 1922, Piešťany – †12. október 2000, Bratislava) študoval  na Oddelení kreslenia 
a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1941 – 1945, prof. Maximilián Schurmann 
a Gustáv Mallý) a na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe (1945 – 1948, prof. Jan Bauch a Antonín 
Pelc). Po štúdiu sa spolu s manželkou Tamarou Klimovou (manželia od 1951) vrátil na Slovensko, žili 
a tvorili v Bratislave, v ateliéri na Miletičovej ulici. Bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta 
a ďal., zúčastnil sa na mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatiach.  
V roku 1970 reprezentoval Československo na EXPO ´70 v japonskej Osake. Počas normalizácie, keď 
nemohol vystavovať, venoval sa tiež ilustrátorskej činnosti, tvorbe pre architektúru. Za tvorbu získal celý 
rad domácich i medzinárodných ocenení (1987, hlavná cena na IX. Bienále súčasnej slovenskej grafiky
v Banskej Bystrici). Súbornú výstavu mal roku 2003 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. 

Tamara Klimová (*19. január 1922, Ostrava/vtedy Moravská Ostrava – †28. január 2004, Bratislava) 
študovala na Škole umeleckých remesiel v Brne (1940 – 1944), po maturite pokračovala v štúdiu 
na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe (prof. Jan Bauch a Emil Filla), kde sa zoznámila 
so svojím budúcim manželom Alojzom Klimom. Bola spoluzakladateľkou Skupiny 4 (1958 – 1966, spolu 
s Oľgou Bartošíkovou, Jarmilou Čihánkovou a Vierou Kraicovou), od roku 1967 až do zákazu roku 1971 
bola členkou Klubu konkretistov. Vystavovala na viacerých dôležitých prehliadkach umenia šesťdesiatych 
rokov venovaných geometrickým tendenciám aj na neskorších výstavách hodnotiacich tento fenomén. 

Súbornú spoločnú výstavu mali Klimovci roku 1989 v Galérii mesta Bratislavy a neskôr spolu: 
1991 – Dům umění města Brna v Brne, Považská galéria umenia v Žiline; 1996 – výstavná sieň Synagoga 
v Hraniciach na Morave; 1997 – Galéria NOVA v Bratislave; 2003 – Galéria Jána Koniarka v Trnave; 
2008 – Galéria umenia v Nových Zámkoch etc.

Diela Alojza Klimu a Tamary Klimovej sú v mnohých domácich a zahraničných, štátnych
i súkromných zbierkach.
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Katarína Bajcurová 
Osudové stopy obrazov 

Alojz Klimo a Tamara Klimová boli dvojicou, ktorá žila a tvorila – spoločne a každý sám... Ich ľudské 
a tvorivé cesty, ktoré sa spojili na začiatku dávnych päťdesiatych rokov a rozdelila ich až smrť, bežali 
paralelne popri sebe, raz sa približovali, pretínali, inokedy vzďaľovali – možno ako línie, rovnobežky 
i rôznobežky na ich obrazoch. Občas vedeli vykresliť trochu bizarné obrazce, neraz zvláštne rozvoľnené 
a idúce proti exaktným pravidlám umenia geometrie, ku ktorému ich početní historici a kritici umenia 
zvykli priraďovať. Stali sa klasikmi nášho novodobého umenia – obdobia neskorej avantgardy voľne 
plynúcej do postmoderny, ich diela by sme určite našli v prehľadoch, učebniciach či stálych expozíciách 
nášho novodobého umenia (ak by boli... resp. keď budú...). Ale ako to už s klasikmi býva, hlavne potom, 
čo sa ich dielo uzavrie, vystúpia síce na pomyselný piedestál, ale nie je ich odtiaľ veľmi vidieť... Som však 
presvedčená o tom – hlavne v prípade diela Alojza Klimu, že ide o dielo mimoriadne živé, ktoré určite 
osloví aj dnešného diváka s novými vizuálnymi skúsenosťami.

Táto výstava, iniciovaná Galériou 19, si dala za cieľ nielen oživiť a znovu pripomenúť odkaz obidvoch 
umelcov, ale najmä priniesť stretnutie s ich umením vis-à-vis, ktoré je vždy neopakovateľné, a sila, moc 
takého stretnutia je neprenosná. Nemá hodnotiace ambície, nie je retrospektívou, je skôr akousi voľnou 
esejou na margo tvorby obidvoch osobností. Vznik a pôdorys výstavy určil predovšetkým zdroj vybraných 
diel – súkromná zbierka. Zbierka zberateľa, ktorá vznikala roky, šla ruka v ruke so životom a tvorbou 
oboch umelcov, bola podopretá osobnými vzťahmi, priateľstvom a – láskou k umeniu. Čo je možno dnes 
pre niekoho starosvetsky znejúce spojenie slov, avšak táto zbierka ho každým dielom dokazuje, umocňuje 
jeho význam. Divák, návštevník tu nájde obrazy, maľby a grafiky starostlivo vyberané, takpovediac – vy-
pozerané – nielen s nástojčivým zberateľským záujmom, niekedy priam s príslovečnou posadnutosťou,
 ale i s veľkou dávkou osobnostnej empatie, vyhraneného názoru a vycibreného vkusu. Obrazy, na ktoré 
sa nechcete iba dívať, ale s ktorými chcete, jednoducho, žiť.

Životný a tvorivý oblúk Alojza Klimu a Tamary Klimovej, jeho míľniky boli veľmi podobné ďalším, žitým 
inými súčasníkmi z niekoľkých generácií slovenského moderného umenia. Problematické vzdelávanie 
v temných časoch druhej svetovej vojny, pražské štúdium v období opätovného, ale krátkeho otvárania 
okien (u Klimovej ešte znásobených úlohou slávneho pedagóga, vyznávača kubizmu, Emila Fillu), nás-
ledné „ujarmenie“ metódou socialistického realizmu päťdesiatych rokov, potom znovuobjavovanie za-
čiatkov, „nezamútených prameňov“ tvorivosti a – hľadanie seba. Základná formula tohto úsilia bola 
spoločná: „pevný a prostý tvar“, ktorý deklarovali galandovci, ale nezávisle sa oň usilovali aj príslušníci 
starších generácií, tzv. generácie druhej svetovej vojny, ku ktorej bol Klimo v začiatkoch častejšie pri-
raďovaný. Všeobecne však obaja platili za medzigeneračné zjavy, vekom narodenia nepatrili medzi ma-
tuštíkovské  „nástupy“ (zástupy). Opustili falošné rozprávačstvo a iluzívnu amorfnosť a bezformovosť 
socialistickorealistických ľstí a zvolili si reč racionálne konštruovaných tvarov. Nový svet, oslobodený 
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od dogiem, bolo predsa treba vybudovať! Klimo hľadal sám, úporne, rudimentárnym spôsobom zjed-
nodušoval vizuálne prostriedky, civilný motív mesta postupne abstrahoval do oprostených štruktúr 
a znakov. Klimová spočiatku hľadala na „kolektívnej“ platforme prvej čisto ženskej Skupiny 4 (1958 – 1966). 

Čoskoro bolo evidentné, že obaja kráčajú jedným smerom, ku geometrickej abstrakcii, v dobovej reči 
označenej ako „nová citlivosť“. Méty, o ktoré sa v druhej polovici šiesteho decénia usilovali, ale neboli tie 
isté. Klimová našla výberové príbuznosti v rámci programovej základne Klubu konkretistov (1967 – 1971), 
Klimo, sa naopak nedal spútať žiadnym programom, snažil sa od začiatkov prekonávať priamočiaru orto-
doxnosť možných vzorov či predobrazov, hľadať ten svoj a iba svoj variant umenia. Dotyk s informelom 
i s konštruktívnymi tendenciami dostal uňho svoju vlastnú tvár i ďalší vývoj. U Klimu, podobne ako u ďalších 
slovenských moderných tvorcov, plodili tieto prelínania rôznych, niekedy až protichodne využitých podnetov 
a prostriedkov, prekvapujúco iritujúce a originálny výsledky. Obaja šli každý svojím – vyhraneným smerom, 
aj počas „doby nehybnosti“, v čase normalizácie, keď aj za cenu, že im nebolo umožnené vystavovať, neuhli 
z vytýčenej cesty. V prípade Tamary Klimovej to bolo navyše komplikované aj zhoršujúcim zdravotným sta-
vom, handicapom, ktorý čiastočne obmedzil jej rozbehnutú tvorbu, avšak nezastavil. U obidvoch autorov by 
sme našli – u každého inak – pohyb, rozpätie medzi prísnou geometriou a jej emotívnou protiváhou. 

Tamara Klimová kombináciou čistých línií a farebných plôch aj napriek racionálne cítenej a budovanej 
geometrickej skladbe dokázala konštruovať „fantastické“ novotvary. Procesom abstrahovania, sprísňovania, 
zjednodušovania svojej vyjadrovacej reči dospela k primárnym štruktúram, ktoré podrobila násobeniu, 
deleniu, repetíciám či rytmizácii; pracovala s kategóriou tzv. pasívneho pohybu, ktorým sa snažila zdy-
namizovať svoje plátna, objekty, reliéfy a grafiky. Kým ona skúšala svoj talent aj vykročením k objektom  
a do priestoru, on zostal predovšetkým maliarom vyznávajúcim klasický závesný obraz, avšak maliarom par 
excellence. Program Alojza Klimu bol viacerým historikmi a teoretikmi umenia označený pojmom expresívna 
geometria – tento termín v sebe nesie isté vnútorné protirečenie, poukazuje však na to, čo bolo v jeho 
tvorbe najvzácnejšie a súčasne najoriginálnejšie. Na syntézu spontánnosti a presnosti, intuície a poriadku, 
uvoľneného gesta a konštruktívneho zákona, individuálneho a nadosobného, náhody a zámeru... Mohli by 
sme nájsť ešte veľa protichodných dvojíc, a možno by sme sa ani tak nedopátrali podstaty jeho tvorivého 
činu. Jeho východiskom bola slobodná a veľkorysá hra s prostriedkami maliarskej reči, ktorej výsledkom boli 
priam zázračné vizuálne slávnosti tvarov a farieb so spirituálnym obsahom a dosahom. Maľby a serigrafie 
Alojza Klimu sú  typickým príkladom toho, že geometrické a expresívne nemusí súperiť, vylučovať sa, ale 
môže tvoriť dva aspekty toho istého problému, keď presnosť geometrickej osnovy je porušená rysovaním 
a kreslením od ruky, príťažlivou neukončenosťou čiar a rozplývavosťou farebných plôch, nezvyčajnosťou 
koloristických akordov. Juraj Mojžiš našiel  pre jeho tvorbu priliehavo teigeovskú metaforu: je to stavba 
a báseň. Aj keď Klimo vo svojej tvorbe hľadal vyjadrenie vyšších princípov pravidelnosti, symetrie a po- 
riadku, zároveň spontánne vyžaruje špecificky ľudskú prítomnosť a duchovnú skúsenosť, napätia a po- 
larity, city a vášne, ktoré hýbu našimi životmi.
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Výstava Alojza a Tamary Klimovcov prichádza v čase, keď sa – spoločne a každý sám – vyrovnávame  
s korona skúsenosťou, ktorou sme prešli. A čo nám ukazuje? Že v čase všetkých možných i nemožných  
virtuálnych svetov, niet nad stretnutie, niet nad dotyk, niet nad pohľad z očí do očí – človeka, 
umeleckého diela...

Z literatúry  
VACULÍK, Karol: Tamara Klimová – Alojz Klimo. Kat. výst. Bratislava: GMB, 1983; ZHOŘ, Igor: Alojz Klimo –
malířska tvorba. Tamara Klimová – malba a grafika. Kat. výst. Brno: ČFVU – Dílo v spolupráci s JmKO SČVU, 
1991; TROJANOVÁ, Eva: Alojz Klimo. Maľba. Kat. výst. Bratislava: SNG, 1993; RUTTKAY, Jozef (ed.) et al.: Alojz
Klimo. Bratislava: Interpond, 1995; MOJŽIŠ, Juraj: Súvislosti – Tamara Klimová, Alojz Klimo. In: OS – Fórum
občianskej spoločnosti, 4. 1. 2000, s. 68 – 69; BELOHRADSKÁ, Ľuba – TROJANOVÁ, Eva: Hranice geometrie. 
Geometrické a konštruktívne tendencie v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť. 
Bratislava: Petum s.r.o., 2009; MOJŽIŠ, Juraj: Tamara Klimová. Bratislava: NEOMEDIA s.r.o., 2010; 
FILA, Rudolf: Alojz Klimo. Obrazy. Levice: KK Bagala, 2011. BELOHRADSKÁ Ľuba: Skupina 4/1958 – 1966. 
Viera Kraicová. Oľga Bartošíková. Tamara Klimová. Jarmila Čihánková. Kat. výst. Bratislava: GMB, 2018.
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Jan Kukal
O priateľoch

Alojz Klimo a Tamara Klimová patřili k našim nejoblíbenějším výtvarníkům. Charismatický bytostní 
kolorista Alojz, pro přátele Lolo, se od konce padesátých let věnoval abstraktní malbě, která byla na míle 
vzdálená oficiálnímu socialistickému realismu. Maloval po mnoho let v podstatě do depozitu s malou 
šancí na úspěch u nákupních komisí předních slovenských galerií. Prokázal pevný charakter a nikdy 
ze své cesty neuhnul.
S manželkou, malířkou Tamarou, vedli celoživotní umělecký dialog, co významně ovlivnilo jejich tvorbu. 
Slovensko často navštěvoval ředitel nadace Ludwig Forums für Internationale Kunst v Aachenu profesor 
Wolfgang Becker. Klimovu tvorbu považoval za to nejlepší, co na Slovensku v šedesátých letech vzniklo.
V polovině 80. let mu uspořádal výstavu ve Vídni, která měla nečekaný úspěch. Na vernisáži vystoupili 
kromě jiných prominentů premiér Franz Vranitsky a primátor Vídně Helmut Zilk. Od smrti Lola Klimy 
uplyne letos už neuvěřitelných dvacet let. Táto výstava je vzpomínkou na něho a jeho osudovou 
lásku Tamarku. 

Alojz Klimo a Jan Kukal 
na vernisáži autorovej výstavy vo Viedni 
v polovici osemdesiatych rokov.
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Marian Meško 
CHRISTMAS 1993 pre Alojza Klimu 

Rozmanitú podobu majú cesty vzdoru voči všetkému, čo zaváňa totalitou a neslobodou. Nebolo to inak ani 
v Československu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. V období temna sa jedným 
z utajených ostrovov slobodnej výmeny informácií stali výtvarné albumy, ručne vyrábané krabice, samizdaty, 
do ktorých maliari, sochári, performeri, básnici, teoretici vkladali svoje práce, kresby, maľby, texty, projekty, 
všetky možné prejavy nezávislej tvorivosti. Vymieňali si ich medzi sebou a kolovali nielen medzi výtvarníkmi 
a spisovateľmi ako živá voda pre povzbudenie, ale aj ako informácia, že suverénne, slobodné myslenie 
sa nenechalo zlikvidovať ani v najhorších časoch normalizačného tlaku. Albumy sa stali jedným z pre-
javov vzdoru proti totalitnému režimu a boli jedinečným, raritným projektom nielen v československom, 
ale aj európskom umení. Nedá sa dopátrať, kto prišiel s touto myšlienkou permanentného disidentského 
výtvarného kolobehu, ale po polstoročí môžeme povedať, že to bol obdivuhodný nápad. V Československu 
ich v čase normalizácie kolovalo niekoľko desiatok, okolo šesťdesiat, možno aj viac. V samizdatových 
krabiciach putovali ako akési konfrontačné výstavy v malom formáte, vždy originálne vyskladané a svie- 
žo nakomponované z najnovších prác, ktoré podávali celkom vyčerpávajúci obraz o vtedajších  podobách 
nezávislého výtvarného prejavu. Výtvarné albumy boli a sú doteraz jasným dôkazom, že aj v tej najne-
priaznivejšej dobe má každý tvorivý človek šancu obstáť so cťou a nepokrivenou chrbticou, ak sa  
odvážne postaví akejkoľvek forme represívnej neprávosti.

Na tradíciu putovných samizdatov z čias totalitného režimu symbolicky nadviazala Skupina A-R, keď
v roku 1993 zakladala svoju výročnú cenu Christmas. Cena tak isto mala podobu ručne vyrobených albumov,
do ktorých vkladali svoje práce nielen členovia Skupiny A-R, ale postupne všetci laureáti, ktorí toto oce-
nenie získali. Album sa odovzdával vždy pred Vianočnými sviatkami ako pocta odvážnym, ktorí za bývalého 
režimu neuhli, tvorili slobodne, aj to dávali slobodne najavo a najviac na to doplatili. Vianočná cena 
Christmas mala byť aspoň čiastočným splatením nášho dlhu týmto skvelým ľuďom. Všetci si ju  zaslúžili 
mierou vrchovatou za svoju celoživotnú tvorbu a odvážne občianske postoje v bývalom režime. Ako prvý 
cenu od nás prevzal v roku 1993 Alojz Klimo. Odvtedy ju postupne získali Stefan Schwartz, Jiří Valoch, Rudolf 
Fila,    Adriena Šimotová, Milan Paštéka, Ludvík Kundera, Jindřich Štreit, Dalibor Chatrný, Václav Cigler, 
František Mikloško, Jozef Jankovič, Viera Kraicová, Ludvík Vaculík, Eduard Ovčáček, Etienne Cornevin, Iva 
Mojžišová a Alta Vášová. Aj s odstupom času môže Skupina A-R pokojne zopakovať, že je právom hrdá 
na svojich laureátov. Na výnimočné tvorivé osobnosti a nekompromisných kritikov bývalého režimu, 
ktorým svoju výročnú cenu Christmas udelila.
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Skupinu A-R v roku 1993 tvorili: Klára Bočkayová, Milan Bočkay, Ladislav Čarný, Daniel Fischer, 
Vladimír Kordoš, Otis Laubert, Marian Meško, Igor Minárik. Marián Mudroch a Dezider Tóth. 
V súčasnosti má Skupina A-R iné zloženie.

Alojz Klimo, Igor Minárik a Marian Meško pri odovzdávaní výročnej ceny Skupiny A-R Christmas 
v decembri 1993
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Alojz KLIMO

Krajina so stĺpom I. 1962
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Alojz KLIMO

Mestská krajina. 1961
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Alojz KLIMO

Explózia. 1964 – 1965
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Alojz KLIMO

Červená krajina. 1962
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Tamara KLIMOVÁ

Kryštál. 1962 – 1964
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Tamara KLIMOVÁ

Modrý kryštál. 1962 – 1964
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Tamara KLIMOVÁ

Príroda II. 1964
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Tamara KLIMOVÁ

Život II. 1964
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Alojz KLIMO

Stopy III. 1966
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Alojz KLIMO

Štvorce a kruhy. 1967
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Alojz KLIMO

Dva štvorce I. 1967
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Alojz KLIMO

Križovatka. 1966
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Alojz KLIMO

Pocta Kandinskému. 1966
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Alojz KLIMO

Posun. 1967
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Alojz KLIMO

Štruktúra mesta III. 1973
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Alojz KLIMO

Strechy. 1966
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Alojz KLIMO

Vertikály. 1987
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Alojz KLIMO

Okno V. 1987
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Alojz KLIMO

Fragment. 1986
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Tamara KLIMOVÁ

Konštrukcia III. 1989
Konštrukcia V. 1988
Konštrukcia II. 1989 
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Zoznam vystavených diel 
Tamara Klimová 
Mesto. 1959 – 1960. Olej na papieri, 30 × 40 cm 
Zátišie s hruškami. 1960. Olej na plátne, 31 × 42 cm 
Priestory. 1962. Olej na plátne, 61 × 46 cm, zadná strana obálky
Kryštál. 1962 – 1964. Olej na plátne, 65 × 54 cm 
Modrý kryštál. 1962 – 1964. Olej na plátne, 65 × 54 cm 
Život II. 1964. Olej na plátne, 61 × 46 cm 
Príroda II. 1964. Olej na preglejke, 60 × 44 cm 
Hroty. 1966. Olej na plátne, 65 × 54 cm, strana 2
Konštrukcia III. 1989. Serigrafia, 60 × 45cm 
Konštrukcia V. 1988. Serigrafia, 60 × 45cm 
Konštrukcia II. 1989. Serigrafia, 60 × 45 cm 

Alojz Klimo 
Mestská krajina. 1961. Olej na plátne, 46 × 34 cm 
Červená krajina. 1962. Olej na sololite, 50,3 × 72,5 cm 
Krajina so stĺpom I. 1962. Kombinovaná technika na sololite, 51 × 70 cm 
Explózia. 1964 – 1965. Kombinovaná technika na plátne, 73 × 65 cm 
Kompozícia na bielom (Pocta Mondrianovi). 1965. Olej na sololite, 63,5 × 48 cm, patitul
Polia. 1965 – 1966. Tempera na sololite, 79 × 59 cm 
Strechy. 1966. Tempera na sololite, 66 × 49,5 cm 
Pocta Kandinskému. 1966. Tempera na papieri, 68 × 98 cm 
Okno. 1966. Olej na lepenke, 89 × 119 cm, obálka
Stopy III. 1966. Tempera na plátne, 89 × 111 cm 
Križovatka. 1966. Tempera na sololite, 80 × 107 cm 
Pocta V. J. Tatlinovi. 1967. Tempera na sololite, 140 × 100 cm, strana 3
Štvorce a kruhy. 1967. Kombinovaná technika na sololite, 46 × 33 cm 
Posun. 1967. Tempera na sololite, 79 × 109 cm 
Dva štvorce I. 1967. Tempera na sololite, 88 × 64 cm 
Stopy IV. 1967. Tempera na sololite, 78,5 × 79 cm 
Štruktúra mesta III. 1973. Tempera na preglejke, 65 × 90 cm 
Okno V. 1987. Tempera na sololite, 48 × 66 cm 
Vertikály. 1987. Tempera na sololite, 100 × 143 cm 
Protismery. 1990. Tempera na sololite, 50 × 69,5 cm 
Radosť. 1988. Serigrafia,45 × 40 cm 
Kompozícia. 1988. Serigrafia, 45 × 40 cm 
Fragment. 1986. Serigrafia, 90 × 65 cm 
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