


Charakteristickou složkou dobrého umění je vždy jistá těžko 
defi novatelná intenzita, která vychází jak z pevného zakotvení díla 
v té nejlepší umělecké tradici, tak také zároveň z hluboké autorovy 
účasti na vzniku toho čehosi neintencionálně prchavého, co běžně 
chceme zvát uměním. Co se v jádru každodenních činností jeví jako 
nejednoznačné mísení kauzalit, záměrů, náhod a evokací, může být 
v ranku takto ukotveného umění chápáno jako několik využitelných 
aspektů širokého spektra korelací, které se různým způsobem 
větví, mutují či zauzlují kolem autora a jeho díla. Rozplétání těchto 
uzlových bodů je pak bytostným údělem každého, kdo umění chápe 
jako výpověď nebo jako dotaz po fundamentálních stopách obecného 
lidského údělu v jeho konkrétních nezaměnitelných projevech.
V kresbách, malbách, grafi kách či objektech Ladislava Steiningera 
můžeme odhalovat několik důležitých prvků, které konstituují 
a do značné míry odhalují proměnlivě dynamickou jednotu jeho 
tvůrčí cesty. Jako zásadní se jeví autorovo intenzivně prožívané 
zacházení s hmotou v jejich nejrůznějších konkretizacích – od malby, 
přes grafi cké matrice až k dřevěným objektům. Nejexplicitněji tento 
aspekt vyplouvá na povrch v dřevěných reliéfech nebo barevně 
pojednaných matricích. Stejně výrazně ale působí i u grafi ckých 
výstupů z těchto i jiných matric. Dřevoryt s jeho hrubě pojatým 
rukopisem, v němž materialita dřevěné hmoty přichází nutně 
ke slovu, dokáže ve spojitosti s barevnými přetisky vytvářet na ploše 
silně intenzivně a prostorově působící struktury, v nichž hloubky 
a výšky ve své juxtapozici umocňují intenzitu uměleckého prožitku. 
Ostatně i v autorových malbách najdeme hrubé nánosy barev, jež 
ve svém výsledku tematizují nejen její spektrální vlastnosti barvy, 
ale zároveň a stejně výrazně její samotnou materialitu. L. Steininger 
zde osobitým způsobem přepracovává témata a východiska lyrické 
abstrakce M. Medka či Jiří Valenty. V „Kokonech“ dochází k přesunu 
od reliéfně pojaté barvy. 
Omezení barevné škály vede ale logicky k většímu soustředění 
a direktivnějšímu zacílení autorova jazyka. Silně energeticky 
působící kresby v nichž kumulativně vrstvené čary koncentrovaně 
dokládající, že právě překrývání, přidávání a kupení vrstev 
a materiálů je pro L. Steiningera důležité. Podobné zacílení lze 
ostatně vysledovat už v autorových raných opusech, v nichž 
zajímavým způsobem rezonují ozvuky tvorby pozdního Picassa 
či J. Miróa, v pozdější fázi ovšem také J. Dubufetta, v dobové 
transformaci pak dokonce jakési volné napojení na postmoderní 
výboje „Nových divokých“. Ostatně právě v „obhroublých“ 
dřevorytech jakoby zaznívaly ohlasy individuální mytologie 
napojené na bezprostřednost primitivismu s jeho tíhnutím výrazné 
barevnosti stejně jako i na jeho přesvědčení, že umění je dotýkání se 
oblastí, v nichž se sacrum podvoluje lidské touze po konkretizaci.
V neposlední řadě nezbývá než zmínit vnitřní souznění autora 
a jeho „spolubydlícího“ v krnovském ateliéru – Svatoslava Böhma. 
Dovolím si dokonce tvrdit, že vztah mezi těmito dvěma krnovskými 
autory vnímám jako vztah mezi iniciátorem a pokračovatelem. V tom 
, jak L. Steininger odhaluje nové aspekty, nové možnosti vyjádření 
a dává nové akcenty Böhmovu strukturnímu a materiálovému 
uvažování, vyplouvá na povrch dvojí aspekt tohoto faktu – zaprvé, 
jak nosné a inspirativní může být Böhmovo umělecké poselství 
a za druhé, jak se dá s tímto poselstvím, viděno prizmatem 
Steiningerových děl, nakládat a dále je rozvíjet.

Martin Mikolášek



HLAVA, 2008
buk, výška 51 cm



ŠEPOTY ZDI I,
olej na plátně, 105 x 90 cm, 2008
KRAJINA TVÉHO TĚLA I,
olej na plátně, 40 x 40 cm, 2007 



TEMNĚ ČERVENÁ KRAJINA II,
olej na plátně 65 x 65 cm, 2008

VYHASÍNÁNÍ II,
      olej na desce, 
56 x 54 cm, 2006



KOKON II, cyklus II,
papír, 86 x 61 cm, kresba, 2008
KOKON I, 
papír, 97 x 104 cm, kresba, 2008
KOKON XII,
papír, 86 x 61 cm, kresba 2004
OZVĚNY MARNÉHO VOLÁNÍ III,
papír, 100 x 70 cm, kresba, 2006
OZVĚNY MARNÉHO VOLÁNÍ V,
papír, 100 x 70 cm, kresba, 2006
NOCÍ MÁJOVOU, 
papír, 100 x 70 cm, kresba, 2007



KOKON VI,
papír, 86 x 61 cm, kresba 2004

KOKON I, cyklus II
papír, 86 x 61 cm, kresba 2007

KOKON XI,
papír, 86 x 61 cm, kresba 2004

NOC 28. MÁJE,
papír, 70 x 100 cm, kresba, 2008

NOCÍ SVATÉ ANNY III,
papír, 100 x 70 cm, kresba, 2008

OZVĚNY MARNÉHO VOLÁNÍ VI,
papír, 100 x 70 cm, kresba, 2006



MILENCI, 2006
buk, výška 135 cm



Z DENÍKU
1964. Je mi pět let, sleduji při práci Břetislava Drtinu, mého praděda, 
dřevosoustružníka. Vidím jeho dílnu se strašlivou transmisí, jejím 
varovným hučením, cítím vůni dřeva točícího se v soustruhu… 
1983. Končím studia v Ostravě na Pedagogické fakultě, obor výtvarná 
výchova, český jazyk. Nemám štěstí setkat se s pedagogickou 
osobností, která by na mne měla zásadní, rozhodující vliv. Z paměti 
mi nevypadly tehdy povinné požadavky vedoucího katedry, který 
nám v seminářích zdůrazňoval důležitost malovat dělníky, pohledy 
na Ostravu pracující. …nám mladým klukům se to tolik zajídalo… 
vše moderní bylo předem odsuzováno, zatracováno, my jsme horečně 
prahli, dychtili objevovat, poznávat nové…
Důležité bylo setkávání se spolužáky, vzájemné diskuse, výtvarné 
konfrontace, skicákové výlety, výlety za kamarády – tehdejšími 
studenty AVU, zde jsme cítili, že se přece jenom cosi děje. A přesto, 
čistou osobností, se kterou mi bylo tehdy v Ostravě krátce dopřáno 
setkávat se, byl Jaroslav Kapec, významný umělec, do jehož večerního 
ateliéru kresby a malby jsem v letech 1980 – 1981 docházel. 
Cítil jsem Kapcovu sílu, sílu lidskosti, vzdělanosti a individuality 
v tehdejším kolektivním průměru.
Věnuji se linorytu, fi gurální tématice. Grafi cké cykly Divadlo svět, 
Tragédie jednoho rodu, Komedie všedního dne či Mýtus zvířete se 
dotýkají schizofrenie toho času, jsou zpovědí prožívání.
1989. Zakládáme a13 volné sdružení krnovských výtvarníků!
1990. Svobodně cestuji! V hektickém poznávání, v rychlém sledu 
navštěvuji tolik zatracovanou, tu druhou Evropu. Odraz viděného, 
grafi cké cykly Italské motivy, Stromy, Kameny, Trávy, z let 
1990–1995, s ponurostí a tragičností předešlého nemají 
nic společného. 
Jsou barevné, jsou expresivní.
Tisknu ze sololitu a dřevotřísky, pak tyto desky – tiskové matrice 
zpracovávám v samostatný objekt, reliéf, závěsný obraz.
1997. Stále pracuji ve sklepním ateliéru.
7. července, ráno…
Krnovem se valí velká voda!
Za několik dní všudypřítomné vodoměrky uzavírají jednu mou 
kapitolu. Dílo zkázy je dokonáno, grafi cký lis, rydla, listy tisků, 
malby, kresby, úsilí studentských let je zničeno. 
Říjen. Nacházím nové útočiště v části ateliéru umělce 
Svatoslava Böhma.
Podává mi pomocnou ruku vzácného přítele.
1998. Začínám experimentovat se dřevem. Podmaňuje si mne. Pracuji 
s ním, s novými nástroji. Dláto, bruska, vrtačka, pila, oheň, spalování 
dřeva a jeho následné strukturování. 
Tvořím v podivně bláznivém neklidu, tvořím dřevěné reliéfy: 
Počátek, Výzva, Vejdi, Mezi, Zrození, Okamžik zrození, Zrození dne, 
Naděje, Slunce za noci nejtmavší, Oltář, Apoštol, Pramen, Hoře...
2001. Zeď nářků.
2004. Vzpomínky.
2009. Hnízda, oprýskané zdi, smotky kokonů, 
zárodky rodícího se, 
kreslím, maluji, ryji, 
tesám dřeva.
Učím. Kluky, holky, malé, velké. 
Jsem udýchaný cestou do kopce,
raduji se,
nevidím její konec. 
…pospíchám … 

Ladislav Steininger



Ladislav Steininger 
1959 Krnov
Studia / Education
Pedagogická fakulta Ostrava,
katedra výtvarné výchovy
1978-1983
Pedagogická činnost / 
Work experience in education
1983 – 1988 Základní škola Krnov
1988 – dosud, SPgŠ a SZS Krnov
1994 – dosud, ZUŠ Krnov
Členství / Membership
UVU ČR 
a13 volné sdružení výtvarníků Krnov
Asociace volné grafi ky Praha
Adresa
Tyršova 13, 79401 Krnov
Telefon
00420 / 554611231
00420 / 776735349
Ateliér
Svatováclavská 12, 79401 Krnov
e-mail: steininger@seznam.cz
www.steininger.webgarden.cz

Ladislav Steininger se ve své tvorbě 
zabývá kresbou, malbou, grafi kou a prací 
se dřevem /objekty a dřevěné reliéfy/.
V průběhu 90. let rozvíjel téma znaku 
v barevných linorytech a dřevořezech. 
Vznikaly grafi cké cykly ovlivněné 
cestami do Itálie, Francie a Španělska. 
Zdroje inspirace nachází také v přírodě, 
odrazem toho jsou cykly dřevořezů Trávy 
nebo Stromy.
Rok 1997 znamená zásadní obrat v práci 
Ladislava Steiningera. Krnov, město kde 
autor působí, postihla ničivá povodeň, 
ve zcela zničeném ateliéru zanikla také 
většina jeho prací.
Steininger vychází z nové zkušenosti 
a rozvíjí témata vzniku, zániku a zkázy 
v kresbách, malbách a dřevěných 
reliéfech. Tak také vzniká cyklus kreseb 
Kokonů, zámotků, počátků i zániků 
života.

Ladislav Steininger
Z TVORBY
Katalog vychází za fi nanční podpory
Města Krnov 
u příležitosti stejnojmenné výstavy 
Ladislava Steiningera 
pořádané ve výstavních prostorách 
Muzea Krnov, Zacpalova 1
(27.3. – 3.5.2009)
Koncepce katalogu: Svatoslav Böhm
Texty: Svatoslav Böhm, Josef Hrdlička, 
Martin Mikolášek, Renata Ramazanová,
Krzysztof Rusiecki, Ladislav Steininger, 
Jan Twardowski
Biografi cké údaje, 
soupis výstav: Ladislav Steininger
Překlady: Pavla Jaworská, 
Dalimila Kubíčková, Eva Smičková, 
Romana Škrabalová
Fotografi e: Ladislav Steininger
Grafi cká úprava: Svatoslav Böhm
Tisk: Retis s.r.o., Krnov
Náklad 500 kusů, 2009

Samostatné výstavy / Solo exhibitions

1986 – Krnov, minivýstavní síň LŠU, 
grafi ka
1987 – Nový Jičín, výstavní síň 
Stará pošta, společně s Jiřím Závišem
1990 – Ostrava, galerie Kopeček, grafi ka
1991 – Krnov, výstavní síň Muzea, 
Atak…
1994 – Opava, foyer a divadelní klub 
Slezského divadla v Opavě, Anavi
1995 – Krnov, hotel Praha, grafi ka, Mōře
1996 – Praha, nakladatelství
a galerie Bonaventura, grafi ka
1997 – Háj ve Slezsku, galerie Kaplička, 
grafi ka, Novoroční
– Netolice, výstavní síň Muzea 
JUDr. Otakara Kudrny, 
společně s Marií Kimmelovou, 
grafi ka, Letnice
1998 – Prachatice, galerie Dolní brána, 
společně s Josefem Hrdličkou, 
grafi ka, malba, reliéf, Prolínání
– Krnov, galerie A,
grafi ka, malba, reliéf, Rok jedna
1999 – Opava, galerie U Jakoba, 
grafi ka, malba, reliéf, Dárek
1999 – Ostrava, galerie Ametyst,
grafi ka, malba, reliéf, Jarní
2000 – Lanškroun, galerie Muzea, 
společně s Josefem Hrdličkou,
grafi ka, malba, reliéf, Počátek
– Rýmařov, Muzeum a galerie Octopus,
grafi ka, malba, reliéf, Pochutiny jarní
2001 – Praha, galerie Alfa,
výstavní prostory České spořitelny, 
grafi ka
2002 - 2003 – Ostrava, 
Pedagogická fakulta, galerie Student, 
Pod zimní setkání po dvacetiletí
2004 – Ostrava, galerie Ostrava, 
grafi ka, malba, reliéf, Babí léto
2006 – Opava, galerie Za oponou,
Slezské divadlo Opava,
Jara probuzení
– Linhartovy, zámecká galerie, 
společně s manžely Staškovými 
a Davidem Szalayem, Zámecké setkání
2007 – Karviná, galerie Pod věží,
grafi ka, malba, reliéf, Májová…
2008 – Brno, Národní divadlo Brno, 
foyer Mahelova divadla, 
kresby, Ozvěny jara
2009 – Krnov, výstavní síň Muzea, 
Z tvorby
- Linhartovy, zámecká galerie, 
společně s Krysztofem Rusieckim,
Setkání na hranici



Společné výstavy / Group exhibitions

1990 – Krnov, Muzeum, výstavní síň, 
a13 volné sdružení výtvarníků
1991 – Opole, Polsko, 
galerie U posledního groše, 
a13 volné sdružení výtvarníků
– Kravaře, výstavní síň zámku, O.K.O. 
/Jaroslav Herman, Zdeněk Kus, 
ZuzanaTázlarová/
1992 – Nový Dvůr, výstavní síň Arboreta, 
O.K.O. /Jaroslav Herman, Zdeněk Kus, 
Zuzana Tázlarová/
– Ostrava, galerie Studio Della
1993 – Krnov, Muzeum, výstavní síň,
a13 volné sdružení výtvarníků
– Praha, Mánes,
sdružení Intercontact graphic
– Nantes, Francie, galerie Rayon Vert
1994 – Karben, Německo, 
a13 volné sdružení výtvarníků
1995 – Teplice, galerie Pegas,
a13 volné sdružení výtvarníků
– Opole, Polsko,
Galerie sztuki współczesnej,
a13 volné sdružení výtvarníků
– Olomouc, galerie Patro, 
výstava Asociace volné grafi ky Praha
– Praha, Lichtenštejnský palác, 
Ecclesiae Populi
1996 – Jičín, Valdštejnská jízdárna, 
výstava Asociace volné grafi ky Praha
– Bruntál, výstavní síň zámku,
a13 volné sdružení výtvarníků 
– Krnov, Muzeum, výstavní síň,
a13 volné sdružení výtvarníků
1996 – Prachatice, galerie Dolní brána, 
výstava Asociace volné grafi ky Praha
– Praha, galerie Hollar, výstava Hosté 
Hollaru
1997 – Bruntál, výstavní síň zámku,
výstava UVU Ostrava
– Ostrava, Nová síň,
výstava UVU Ostrava
– Praha, Muzeum hlavního města Prahy,
výstava Asociace volné grafi ky Praha
1998 – Paczkow, Polsko, Dům umělců, 
a13 volné sdružení výtvarníků
– Nysa, Polsko, Muzeum, výstavní síň,
a13 volné sdružení výtvarníků
– Glucholazy, Polsko, 
Městské kulturní centrum,
výstava Mezinárodního malířského 
plenéru 98
– Praha, Staroměstská radnice,
Grafi ka roku 1998
1999 – Prudnik, Polsko, 
Komorní sál kulturního centra,
a13 volné sdružení výtvarníků
– Krnov, Muzeum, výstavní síň,
a13 volné sdružení výtvarníků
2000 – Ostrava, Nová síň, 
a13 volné sdružení výtvarníků
– Moszna, Polsko, výstavní síň zámku, 
a13 volné sdružení výtvarníků

– Nysa, Polsko, Muzeum, výstavní síň,
a13 volné sdružení výtvarníků
– Prudnik, Polsko, Muzeum, 
mezinárodní výstava Papierowe klimaty
– Český Těšín, galerie Půda
/společně s Dobroslavou Broďákovou 
a Martinou Rožanskou/
– Opole, Polsko, 
foyer Filharmonie Opole, 
výstava Mezinárodního malířského 
plenéru Glucholazy 98 - 99
2001 – Nysa, Polsko,
Muzeum, výstavní síň, Salon 2001
– Prostějov, kulturní klub U hradeb, 
2. salón moravské grafi ky
– Krnov, A galerie,
a13 volné sdružení výtvarníků
2002 – Krnov, Muzeum, výstavní síň, 
výstava Mezinárodního malířského 
plenéru Glucholazy 1998 - 2001
– Praha, Staroměstská radnice,
Grafi ka roku 2002
2006 – Krnov, Muzeum, výstavní síň, 
a13 volné sdružení výtvarníků
2007 – Mińsk Mazowiecki, Polsko, 
výstavní síň městského paláce, 
výstava 1. mezinárodního 
uměleckého plenéru
– Montaud, Francie, ateliér Chantelube, 
Couleur charbon
2008 – Opole, Polsko,
Galerie sztuki współczesnej,
Art-czechy, výstava 2
– Karviná, Mánesova síň, Setkání,
a13 volné sdružení výtvarníků 
– Krnov, Flemmichova vila, Setkání, 
a13 volné sdružení výtvarníků 
– Ostrava, galerie Mlejn, Setkání,
a13 volné sdružení výtvarníků 
– Leśnica, Polsko,
V. mezinárodní malířský plenér,
Góra Świętej Anny 
– Savasse, Francie, La Fabrique, 
Boucle d´ Art
2009 – Praha, Clam-Gallasův palác, 
Grafi ka roku 2008

Ceny / Awards
2004 – Rokycany, Zvláštní uznání, 
I. mezinárodní bienále grafi ky
2006 – Rokycany, Cena plzeňského kraje, 
III. mezinárodní bienále grafi ky
2008 – Rokycany, Cena MK ČR,
IV. mezinárodní bienále grafi ky

Grafi cké přehlídky /
Graphic competitions
1993 – Varna, Bulharsko, 
7. mezinárodní bienále grafi ky
– Györ, Maďarsko,
2. mezinárodní bienále grafi ky
1994 – Majdanek, Polsko, 
4. mezinárodní trienále umění
– Praha, Graphic 94
1996 – Ostrava, bienále české grafi ky 
1997 – Varna, Bulharsko, 
9. mezinárodní bienále grafi ky
– Majdanek, Polsko, 
5. mezinárodní trienále umění
1999 – Varna, Bulharsko, 
10. mezinárodní bienále grafi ky
2000 – Bristol,Velká Británie, Relativities, 
4. britská mezinárodní přehlídka 
drobné grafi ky
2001 – Prostějov,
II. salón moravské grafi ky
– Břeclav, Grafi x 
2001 – Acqui Terme, Itálie,
5. mezinárodní bienále grafi ky
2003 – Acqui Terme, Itálie,
6. mezinárodní bienále grafi ky
2005 – Břeclav, Grafi x
2004 – Rokycany,
2. mezinárodní bienále grafi ky
2006 – Rokycany,
3. mezinárodní bienále grafi ky
2006 – Bitola, Makedonie, 
5. mezinárodní bienále grafi ky
– Istambul, Turecko
2007 – Ostrów Wielkopolski, Polsko, 
XII. Mezinárodní bienále drobné grafi ky 
– Břeclav, Grafi x
2008 – Rokycany, 
IV. mezinárodní bienále grafi ky
– Prostějov, III. salón moravské grafi ky

Symposia / Art symposiums 
1998 – Glucholazy, Polsko,
Mezinárodní malířský plenér
2002 – Plateliai, Litva,
Mezinárodní výtvarný plenér
2003 – Krnov,
1. mezinárodní výtvarný plenér
2004 – Plateliai, Litva, 
Mezinárodní výtvarný plenér
2005 – Krnov,
3. mezinárodní výtvarný plenér
2007 – Mińsk Mazowiecki, Polsko, 
1. mezinárodní výtvarný plenér
– Mezinárodní umělecké symposium, 
Montaud, Couleur charbon, Francie
2008 – Góra Świętej Anny, Polsko,
V. mezinárodní malířský plenér



Nechce se mi věřit, že Ladislav Steininger se dožívá životního jubilea, 
které činí celého půl století.
Potkávám ho od dětství, toho vysokého chlapce a později muže. 
Přátelství mě s ním spojuje také už nějaký pátek. Těžko vnímám 
běh času. Možná zralý věk přináší řadu výhod - poznání, nadhledu, 
zkušeností a moudrosti. Vím, že Láďa tyto dary života získal. 
A co víc. Je mágem slova psaného i mluveného, básníkem svátků 
i každodennosti. Je však především výtvarníkem, každý obraz 
vnějšího světa, každou scénu života vnímá z pohledu křivek kresby 
a barevných skvrn. Ve svých obrazech vypráví, to co se na první 
pohled zdá čistou abstrakcí, je naplněno emocemi a prožitky. Jeho svět 
je v kresbách, grafi kách, reliéfech a malbě. K poznání jeho samého 
vede přímá cesta, setkávání s tím, co se v tichu i v trápení zrodilo 
v jeho ateliéru. Tam skrývá své největší poselství i bohatství.
Nevím, jak se přeje jubilantům. Snad v tomto případě bude nejlepší 
přání nikdy nekončící invence a pozornost vnímavých návštěvníků 
výstavních síní. 

Renata Ramazanová



Milý Láďo (není to dopis)

Bylo to kdysi dávno, asi v minulém století, datum, čas si nepamatuji. 
Pamatuji si ale velmi dobře na první setkání s Tvojí volnou grafi ckou 
tvorbou. Velkoformátové linoryty a dřevořezy nainstalované 
v nevelkém prostoru školního zařízení LŠU.
Byl jsem velmi překvapen profesionální kvalitou vystavených 
výtvarných děl. Neznal jsem Tvoje jméno - Ladislav Steininger. 
V té době mně nic neříkalo. Zato tvoje výsledky práce mě silně 
oslovily. Začal jsem se o Tebe více zajímat, byl jsi pro mě mladý, 
štíhlý, pohledný, talentovaný výtvarník a pedagog a navíc slušný, 
zdvořilý a vzdělaný. Nastala doba plachých kontaktů i rozhovorů. 
Vzpomínám si na první návštěvu Tvého ateliéru. Bylo to sklepní 
pracoviště, minimálních rozměrů s úzkým proužkem světla, pracovní 
stůl pod malým oknem, regály s pracovními pomůckami, tiskařské 
a olejové barvy, vytištěné grafi ky a papíry vzorně poskládané 
a uložené. Bylo to zvláštní klima. Deprimující můj subjektivní pocit 
z malého prostoru. Připomínal mi vězeňskou kobku.
Naopak, Ty jsi byl v tomto interiéru šťastný. Byla to Tvoje azylová 
místnost, kde jsi mohl nikým nerušen řešit procesy tvorby, které někdy 
nemají konec.
Životní osudové sblížení nastalo v roce 1997, po velké povodni. 
Můj ateliér částečně zahynul, Tvoje sklepní pracoviště a vše co 
v něm bylo, bylo komplexně zničeno a zdevastováno. Byli jsme 
na tom stejně, zůstala nám pouhá torza věcí. Moje ateliérové 
prostory, zbavené vody a bahna byly holé a prázdné. Oslovil jsem Tě 
k možnosti užívání části uvolněných místností. Po určitém váhání jsi 
tuto nabídku přijal. Stali jsme se součástí domu obrostlého zeleným 
břečťanem, s širokými okny, zbavenými hluku ulic, uprostřed zahradní 
hlíny a plotů. Nazývám ho naším ,,Zámkem“. 
Tam se odehrává každodenní cyklus snah a touhy vyjádřit, zaznamenat 
prostřednictvím barev, štětců a dlát naše výtvarné myšlenky. 
Nevidíme se často. Náš život je rozdělený. Já od rána do večera 
v pracovním ,,smokinku“ něco řeším a dělám. Ty vždy večer, 
po těžkých a vyčerpávajících pedagogických hodinách přicházíš 
a začínáš znovu ,,fungovat“. Jsi ve svém intimním prostoru, kde tiše 
zní Tvé oblíbené tóny hudby, kde konečně můžeš být sám sebou, 
nikým neovlivňován, pouze se soustředíš na situace, které jsou 
naplněné silnou pracovní aktivitou.
Jak času je málo!
Ladislav Steininger, můj kamarád, víc než přítel, kolega, ale hlavně 
člověk - umělec. Nepřestávám se divit, co všechno stačí a musí 
zvládnout. Jak jeden pouhý den je u něho naplněn neuvěřitelnou 
produktivitou. Veškerý svůj volný čas (kterého má tak málo) 
soustředěně a rychle pracuje na výtvarných projektech. Maluje, kreslí, 
ryje, modeluje, sochaří - tvoří.
Jsem přespříliš svázán vlastní subjektivitou, abych hodnotil kvalitu 
jeho výtvarných děl. Každý den se setkávám s jeho pracemi. 
Vždy mám příjemný pocit uspokojení, když vidím novou věc visící 
nebo ležící na podlaze, která oslovuje svou vnitřní silou, dokonalou 
formou projevu. 
To je okamžik, kdy mě naskočí ,,husí kůže“, 
z kvality jeho díla.
Ať se ti Láďo daří!

Svatoslav Böhm



Naslouchání

Naslouchám slovům.
Říkají to, co říkají?  Říkají to, co neříkají?
Mluví o prožitku, pocitu, myšlence, činu, o slovu nebo o mluvení?

Naslouchám obrazům.
Zobrazují to, co zobrazují?  Zobrazují to, co nezobrazují?
Zobrazují prožitek, pocit, myšlenku, čin, obraz nebo zobrazení?

Naslouchám dotykům.
Dotýkají se toho, čeho se dotýkají?  Dotýkají se toho, čeho se nedotýkají?
Dotýkají se prožitku, pocitu, myšlenky, činu, dotyku nebo dotýkání?

Dotýkám se slova nebo mluvení
 obrazu nebo zobrazení
 dotyku
 slova, ruky, tepu
 Nebe
 tebe
 sebe
 Ticha

 Naslouchání

       ?

Za oknem: „Píííp“

Josef Hrdlička



Do patriotycznych obowiązków każdego Polaka należy między 
innymi posiadanie brata bliźniaka. Ja swojego odnalazłem na Litwie 
w 2003 roku w miejscowości Pliateliai, gdzie byliśmy uczestnikami 
międzynarodowego pleneru artystycznego. Moim bliźniaczym bratem 
okazał się być Czech - Ladislav Steininger: obydwaj urodziliśmy się 
w tym samym 1959 roku, jesteśmy ojcami dwójki dzieci, chłopca 
i dziewczynki, wykonujemy zawód nauczyciela i jesteśmy artystami, 
chociaż nasze żony są od nas bardziej utalentowane. Oprócz tych 
bliźniaczych podobieństw istnieją między nami drobne różnice. 
Ladislav pochodzi z małego kraju i pewnie dlatego jest ode mnie 
większy, namalował też więcej obrazów, ma więcej rysunków 
i zrobił więcej grafi k i rzeźb. Jako jego brat bliźniak powinienem 
wiedzieć, ale nie wiem zupełnie, skąd jeszcze bierze On czas i czerpie 
energię na organizowanie tych wszystkich wystaw, plenerów, akcji 
artystycznych, spotkań, imprez i biesiad. Doprawdy nie wiem! 
Czasami podejrzewam, że mój brat myśli, iż słońce wschodzi tylko 
dlatego, że On wstaje pierwszy i gdyby zaspał to pozbawiłby ludzkość 
kolejnego, pięknego dnia. Poczucie odpowiedzialności za cały świat 
i afi rmacja życia codziennego, oto przesłanie fi rmy jaką jest Ladislav 
Steininger.

Jak dobrze mieć bliźniaka!
Krzysztof Rusiecki

K vlasteneckým povinnostem každého Poláka patří, mimo jiné, 
mít bratra – dvojče. Já jsem toho svého našel na Litvě v roce 2003 
v obci Plateliai, kde jsme byli účastníky mezinárodního uměleckého 
plenéru. Ukázalo se, že mým dvojčetem je Čech, Ladislav Steininger: 
oba jsme se narodili v témže roce 1959, máme dvě děti – syna 
a dceru, pracujeme jako učitelé a jsme umělci, i když naše ženy jsou 
talentovanější než my. Kromě těchto podobností, která z nás dělají 
dvojčata, se také od sebe trochu lišíme. Ladislav pochází z malé země 
a snad proto je větší než já, namaloval více obrazů, má více kreseb, 
udělal více grafi ckých listů a plastik. Jako jeho bratr – dvojče bych 
měl vědět, ale nevím jistě, odkud on ještě bere čas a čerpá energii 
k organizování všech těch výstav, plenérů, uměleckých aktivit, 
setkání, akcí a besed. Opravdu nevím! Občas svého bratra podezírám, 
že si myslí, že slunce vychází jen proto, že on vstává první a kdyby 
zaspal, lidstvo by přišlo o jeden krásný den. Pocit odpovědnosti 
za celý svět a přijímání obyčejného života, to je poslání umělce 
Ladislava Steiningera.

Jak je dobré míti dvojče!
Krzysztof Rusiecki 

Z polštiny přeložila Pavla Jaworská
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KVĚTENEC MÁJOVÝ, 2008
třešeň, výška 87 cm



VZPOMÍNKY I,
reliéf 48 x 38 cm, 2006
VZPOMÍNKY II,
reliéf 48 x 38 cm, 2008
STÉLA PROSEB, 2006
buk, výška 135 cm



SVÁTOST I,
malovaná matrice, 79 x 61 cm, 2008

SVÁTOST II,
malovaná matrice, 79 x 61 cm, 2008

CHRABRÝ, 2007
třešeň, výška 105 cm



STROMY V, 
dřevořez, 72 x 57 cm, 1999
STROMY I,
dřevořez, 77 x 56 cm, 1992
LETNICE IV, 
dřevořez, 72 x 57 cm, 1996
MODRÝ KOKON I,
linoryt, 16 x 12 cm, 2007
STROMY VI, 
dřevořez, 72 x 57 cm, 1999
STROMY IV,
dřevořez, 77 x 56 cm, 1992



STROMY VII,
dřevořez, 77 x 56 cm, 1993

OLTÁŘ,
dřevořez, 63 x 36 cm, 1996

NEPADNEŠ DALEKO I, 
linoryt, 75 x 56 cm, 1999

BRÁNA ZNAMENÍ II,
dřevořez, 73 x 60 cm, 1997

STROMY IX,
dřevořez, 77 x 56 cm, 1993

KAMENY, 
dřevořez, 72 x 37 cm, 1995



VÝZVA I,
reliéf, 78 x 75 cm, 1998
POČÁTEK IV, 
reliéf, 78 x 75 cm, 1999



Ladislav Steininger
1959 Krnov

Studied at: Pedagogical Faculty at University of Ostrava, 
Art department, from 1978 to 1983
Ladislav Steininger is specialized in drawing, painting, graphics and 
work with wood (different objects and wooden relief).
During the 1990´s he developed the theme of symbols in coloured 
linocuts and woodcuts. From this time, graphic cycles inspired by 
journeys to Italy, France and Spain came up. Mr Steininger fi nds some 
sources of his inspiration in the nature – this is refl ected in the cycle of 
woodcuts ‚Grass‘ as well as ‚Trees’. 
In 1997, there was a radical turning point Mr Steininger´s work. 
Krnov, where the author is based, was hit by destructive fl oods, and 
in the completely demolished atelier, Mr Steininger made most of his 
works. 
Mr Steininger results from the new experience and developes the 
idea of creation, destruction and downfall in drawing, paintings and 
woodcuts. The new cycle of drawings called Cocoons, spinnings, 
beginning and end of life originates from this time, too.

Les études: Université d´Ostrava, faculté pédagogique, 
chaire des arts plastiques, 1978 –1983
Ladislav Steininger s´occupe dans son oeuvre d´esquisse, peinture, 
graphique et ouvrage en bois /objects et reliefs en bois/.
Pendant les années quatre-vingt-dix il dévéloppait le thème du 
symbole en gravures colorées sur linoléum et en xyloglyphies. 
Pendant les voyages en Italie, en France et en Espagne les cycles 
graphiques infl uencés par ces séjours étaient nés. Les sources de 
l´inspiration il trouve aussi dans la nature qui fait naître les cycles des 
xyloglyphies „ Herbes“ ou „ Arbres“. 
L´année 1997 représente une borne essentielle dans l´oeuvre de 
Ladislav Steininger. Krnov, la ville où l´artiste crée, a été frappée 
par une grande inondation qui a détruit dans l´atelier de Ladislav 
Steininger la plupart de ses ouvrages.
Steininger part d´une nouvelle expérience et dans ses esquisses, 
peintures, reliefs en bois il développe le thème de la naissance, mort 
et ravage ce qui prouve aussi le cycle des esquisses „Cocons“ la 
naissance et la mort de la vie. 

Ladislav Steininger befasst sich in seinen Werken mit Zeichnungen, 
Materialien, Grafi k und Holzbearbeitung (Objekte und Holzreliefs).
Im Verlauf der 90. Jahren entwickelte er die Themen der Symbole 
in farbigen Lino- und Holzschnitten. Er schuf – beeinfl usst durch 
Reisen nach Italien, Frankreich und Spanien – grafi sche Zyklen. Seine 
Inspirationsquellen fand er auch in der Natur. Dies spiegelt sich in 
seinen Holzschnittzyklen „Gräser“ oder „Bäume“. 
Das Jahr 1997 wurde für Ladislav Steininger zu einem grundsätzlichen 
Wendepunkt. Die Stadt Krnov – der Wohnort des Autors – wurde 
mit einem vernichtenden Hochwasser betroffen. Im völlig ruinierten 
Atelier ging der größte Teil seiner Arbeiten zu Grunde. 
Ladislav Steininger geht jedoch von der Voraussetzung neuer 
Erfahrungen aus und lässt die Entstehungs-, Untergangs- und 
Verderbsthemen in seinen Zeichnungen, Malereien und Holzreliefs 
enstehen. 
Die Zyklen „Kokons“, Seidengehäuse“ sowie „Beginn und Untergang 
des Lebens“ sind die siehbaren Beweise dafür.
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VPospíchejme milovat lidi tak rychle odcházejí
a ti kteří odcházejí se ne vždy vracejí
a když mluvíme o lásce nikdy nevíme
jestli první je poslední nebo poslední první
 
Jan Twardowski
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