
 

 

A Trafó Galéria 2015-ös évadát a cseh Josef Bolf (1971) hátborzongató művészetének magyarországi 

bemutatásával kezdi. A prágai művész önálló kiállítása átfogó, de nem retrospektív igényű képet nyújt 

eddigi életművéről, melyen egyaránt szerepelnek festmények és rajzok, valamint legújabb „Nehéz 

Bolygó” c. animációs filmje is. Mint ahogy Trafóbeli kiállítása is mutatja Bolf világában nincsenek 

technikai korlátok, az alkotó ellenáll mindenféle műfaji besorolásnak. 

Bolf rendkívül egyéni módon illusztratív és képregényes művészetének talán legsajátosabb stiláris vonása 

az, hogy magán-mitologikus motívumhálója - melybe előszeretettel akadnak ijesztő tinédzserek - 

feldolgozhatatlan gyermekkori traumák világára épül. A művész elfolyó figurái egy rendkívül nyomasztó 

és fullasztó szürke világot népesítenek be, melynek a gyerekszereplőkön kívül két állandó eleme van 

csak: az önpusztítás és a halál. 

„Bolf egy olyan világot tár a szemünk elé, amelyben a melankólia és a neurózis kéz a kézben járnak. Az 

üzenetei mindig személyesek, szinte kicsit abnormálisak is néha, mindegy hogy éppen festményeiről, 

rajzairól vagy képregényeiről van éppen szó. Úgy írja le a természetfelettit, hogy még a szürrealista forma 

sem határolja be (…) A gyermekkor, amit legtöbbször a könnyű élet és a biztonság gyakran ideologizált 

képével azonosítunk, Bolf ijesztő és depressziós motívumainak köszönhetően totálisan más arcát mutatja 

(…) Bolf képei bevezetik a rombolást, a feszültséget és a halált a bizalom és a biztonság világába.”  

Zuzana Štefková 

 

„A hősök, akiket nehéz definiálni (…) világfélelmükben, képtelenek elhagyni szobájuk biztonságát, 

határait. Vagy éppenséggel ész nélkül bolyonganak lakótelepeken, lakóparkokon, bevásárlóközpontokon 

keresztül, mintha elmulasztották volna az utolsó esélyüket arra, hogy öngyilkosságot kövessenek el és így 

nincs más választásuk, minthogy tovább éljenek elviselhetetlen szenvedésük súlyával (legalábbis mást 

nehezen tudunk elképzelni). Hiba lenne ugyanakkor csak a művész alakját beleprojektálni a figurákba (… ) 

Bolf festményei nem egyfajta exhibicionista művészetterápia melléktermékei, amiknek őszintesége és 

kétségbeesett volta részvétet és szánalmat próbál ébreszteni. Bolf művei sokkal inkább kortárs kultúránk 

gyötrelmeire reflektálnak, emiatt olyan egyszerű is azonosulni a képek depressziós jeleneteivel. A káosz 

nem a művész állapotára vonatkozik ezekben a képekben, hanem a társadalom egészére.”  

Tomáš Pospiszyl 



Josef Bolf a prágai Képzőművészeti Egyetemen kívül Stockholmban és Stuttgartban is tanult. A 

művésznek fontos kiállításai voltak a prágai Rudolfinumban, az őt képviselő prágai huntkastner 

galériában, a DOX-ban, a brnoi House of Arts-ban, de az Egyesült Állomokban a New York-i APEXART-ban 

és a Hudson Valley Center for Contemporary Art-ban is bemutatták már munkáit. 

 

 

 

Trafó Gallery starts it’s new 2015 season with introducing the uncanny art of the Czech Josef Bolf (1971). 

The solo exhibiton, which isn’t a retrospective, still provides an overview on the artist’s oeuvre. The show 

features large scale drawings, paintings and the newest animation film of Bolf entitled Heavy Planet. The 

exhibition thus also would like to highlight the multimedia approach of the Czech artist, for whom media 

and genre are not limits in a creative process. 

The distinctive feature of Bolf’s painterly illustrative art, which is also derived from the visuality of 

cartoons, is that he constructs his motives out of universal childhood traumas. The fluid figures of the 

lost teenagers populate a grey, suffocating, depressing and gloomy universe, which is built upon the 

pillars of self-destruction and death. 

„Bolf depicts a world in which melancholy and neurosis, walk hand in hand. His messages are always 

deeply personal, almost slightly abnormal, no matter if the question is painting, airbrush, drawing, or 

cartoon. He describes supernatural without being limited with the surrealist form (...) Childhood, often 

idealized territory of projected dreams about easy-going life and safety, seems to be heretical in contrast 

with gloomy and depressive motifs (...) Bolf's paintings introduce destruction, anxiety and death into the 

world of trust and safety. ”  

Zuzana Štefková 

 

„The heroes - difficult to define - (…) in their horror of the world, are unable to quit the confines of their 

rooms or who mindlessly wander through the housing estates and hypermarkets as if they missed their 

last hance to commit suicide and are left with no other option than to carry on under the burden of 

unbearable suffering, the cause of which we can only imagine. It would be a mistake however to project 

the artist alone into the figure (…) The paintings of Josef Bolf are not an exhibitionist type of art therapy, 

whose sincerity and despair are meant to evoke compassion. His paintings much more reflect the 

anguish of our contemporary culture, which is why it is so easy to identify with the scenes of depression. 

Chaos does not represent the condition of the artist here, but of society as a whole. ”  

Tomáš Pospiszyl 

 

Josef Bolf graduated at the University of Fine Arts in Prague, but studied also in Stockholm and Stuttgart. 

He had milestone exhibitions in the Rudolfinum, Prague, huntkastner artworks, Prague, DOX, Prague, 

and the Brno House of Arts. His works were also featured in exhibitions in the United States at APEXART, 

New York and at Hudson Valley Center for Contemporary Art. 


