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rvní výstava Mysliveckého realismu je první v chronologic-
kém pořadí výstav tohoto směru a zároveň je první výstavou Myslivec-
kého realismu v historii. Mnoho malířů se snaží přijít s něčím novým, 
šokujícím, něčím co ještě nikdo neviděl. Je to přirozený vývoj umění 
a právě tímto přetvářením umělci posouvali hranice toho, co je nové, 
co je šokující a i co je samotné umění. Postupem času jsme však do-
šli do fáze, kdy nová generace malířů přetransformovala své obrazy 
do formy, u které se musíme ptát, zda jsou tyto obrazy uměním, které 
v sobě nese umělecký odkaz.

Tuto otázku si kladl i Filip Kůrka a byla jedním z vlivů, na jejichž základě 
založil Myslivecký realismus, nový umělecký směr, který reaguje na 
současné umění a zároveň nese úctu ke starým mistrům. Myslivecký 
realismus nás vybízí, abychom se na chvíli zastavili a podívali se zpět do 
minulosti a konfrontovali ji s prvky současnosti. Kůrka v Mysliveckém 
realismu pracuje s několika tématy, která jsou plná paradoxů, ale na-
vzájem se propojují s až překvapující přesností. 

Příběhy z Kůrkových obrazů se odehrávají v hlubokých lesích, kde se 
konají kruté hony na zvěř, nahé nymfy nás lákají svými odhalenými 
klíny a ňadry, mezitím co jsou uspokojovány myslivci, vypouštějícími 
své lačné libido. Jsme svědky pohanského rituálu, oslavy zrodu My-
sliveckého realismu, který nás svou mysteriózní atmosférou přitahuje 
za zvuku harf a lesních rohů. Celé se to zdá být jako snový svět, zahra-
da plná zakázaného ovoce, stačí si jen utrhnout a ochutnat. Navzdory 
této kontroverzní exotičnosti Kůrka uctívá staré mistry a čerpá z jejich 
odkazu a jde ještě dál. Motiv lovu je jedním z nejstarších malířských 
témat, který byl vyobrazován už v pravěku na nástěnných jeskyních 
malbách a průběhem času se toto téma v historii umění vrací právě 
v realismu. Kůrka se inspiroval například Karlem Purkyněm, jedním 
z předních českých realistů 19.století, známým právě svými obrazy 
loveckých trofejí. Další významnou osobností pro Kůrkovu tvorbu je 
Gustave Courbet, zakladatel manifestu realismu jako takového, anebo 
ruský realista Vasilij Vasilijevič Veresčagin. Na výstavě nás čeká něko-
lik parafrází známých děl právě těchto umělců. Kůrka všem těmto pra-
otcům realismu a tedy i Mysliveckého realismu skládá poctu a oživuje 
jejich památku svojí tvorbou, ohlíží se zpět do minulosti, ze které si pro-
půjčuje několik prvků a myšlenek svých předchůdců a prezentuje nám 
ji v postmoderní podobě zasazené do naší doby. Inspiraci však čerpá 
i ze současných umělců a na výstavě najdete i díla, která jsou poctou 
nedávno zesnulému kontroverznímu umělci Hermannu Nitschemu. 
Nesmíme ani opomenout inspiraci vesnickou lidovou estetikou, na 
které je fascinující její syrovost a upřímnost. Navíc právě v tomto pro-
středí se setkáváme s podobnými paradoxy jako u Kůrkových obrazů. 

Kůrkovy obrazy jsou považovány za kontroverzní a přehnané. A sku-
tečně takové jsou. Myslivecký realismus je totiž vztyčeným prostřed-
níčkem aktuálnímu modernímu umění vyučovanému na uměleckých 
prestižních školách – je to přirozená reakce na kolektivní stádovost 
současných umělců. Když budeme číst mezi řádky zjistíme, že jeho 
erotické výjevy nutně nemusí být agresivní, spíše nám odkrývají od-
vrácenou stranu měsíce našich představ a vlivů společnosti. Kůrka se 
nebojí nám servírovat nahá těla starých a obézních žen i mladých kra-
savic se silikonovými ňadry či zarostlá těla myslivců. Zobrazuje lidské 
tělo takové jaké je i takové jaké může být, neidealizuje ho. V jeho ob-
razech má právo na pohlavní styk i jakoukoliv neřest každé tělo, každá 
bytost.

V době, kdy jsme každý den pod náporem soft porna na sociálních sí-
tích a v reklamách, anebo nejeden z nás čas od času zavítá na porno 
stránky, je otázkou, proč nás pohoršují nahá těla při aktu sexu na obra-
ze. Kůrka nám svou výstavou nastavuje zrcadlo a ne každému se může 
líbit, co v něm spatří.

Filip Kůrka (*1993) je absolventem pražské Akademie výtvarných 
umění – prošel ateliéry Martina Mainera a Jiřího Petrboka. V průběhu 
studia absolvoval stáže na univerzitě v Londýně a také v ateliéru inter-
mediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UMPRUM. Velkou vlnu 
kontroverze vzbudil již svou diplomovou prací.



                  he first exhibition of Gamekeeper Realism is the first in the 
chronological order of exhibitions in this direction and at the same 
time, it is the first exhibition of Gamekeeper Realism in history. Many 
painters try to come up with something new, shocking, something 
no one has seen before. It is the natural development of art, and it is 
through this transformation that artists have pushed the boundaries of 
what is new, what is shocking and what art itself is. Over time, howev-
er, we have reached a stage where a new generation of painters have 
transformed their paintings into a form in which we must ask whether 
these paintings are art that carries an artistic legacy.

Filip Kůrka also asked himself this question and it was one of the in-
fluences on which he founded Gamekeeper Realism, a new artistic 
direction that responds to contemporary art and at the same time 
carries respect for old masters. Gamekeeper Realism encourages us 
to stop for a moment and look back to the past and confront it with 
elements of the present. Kůrka in Gamekeeper Realism works with 
several themes that are full of paradoxes, but they interconnect with 
surprising accuracy.

Stories from Kůrka’s paintings take place in deep forests, where cru-
el hunts for the game take place, naked nymphs attract us with their 
exposed crotches and breasts, while they are satisfied by hunters 
releasing their hungry libido. We are witnessing a pagan ritual, a cel-
ebration of the birth of Gamekeeper Realism, which attracts us with 
its mysterious atmosphere and with the sound of harps and French 
horns. The whole thing seems like a dream world, a garden full of for-
bidden fruit, all you have to do is pluck and taste. Despite this con-
troversial exoticism, Kůrka worships the old masters and draws on 
their legacy and goes even further. The motif of hunting is one of the 
oldest painting themes, which was depicted in prehistoric times on 
wall cave paintings, and over time, this theme in art history returns to 
realism. Kůrka was inspired, for example, by Karel Purkyně, one of the 
leading Czech realists of the 19th century, known for his paintings of 
hunting trophies. Another important figure in Kůrka’s work is Gustave 
Courbet, the founder of the manifesto of realism, or the Russian realist 
Vasily Vasilyevich Vereschagin. Several paraphrases of well-known 
works by the above-mentioned authors await us at the exhibition. 
Kůrka pays homage to all these ancestors of realism and thus also 
of Hunting Realism and revives their memory with his work, looking 
back to the past, from which he borrows several elements and ideas 
of his predecessors and presents it to us in a postmodern form set in 
our time. However, he also draws inspiration from contemporary art-
ists, and the exhibition also features works in honour of the recently 
deceased controversial artist, Hermann Nitsch. We must not forget 
the inspiration of the village folk aesthetics, which is fascinating for its 
rawness and sincerity. Moreover, it is in this environment that we en-
counter similar paradoxes as in Kůrka’s paintings.

Kůrka’s paintings are considered controversial and exaggerated. And 
they really are. Gamekeeper Realism is a middle finger towards cur-
rent modern art taught at prestigious art schools - it is a natural reac-
tion to the collective herd of contemporary artists. When we read be-
tween the lines, we find that his erotic scenes do not necessarily have 
to be aggressive, but rather reveal to us the other side of the moon of 
our ideas and influences on society. Kůrka is not afraid to serve us the 
naked bodies of old and obese women as well as young beauties with 
silicone breasts or overgrown bodies of gamekeepers. He depicts the 
human body as it is and as it can be, he does not idealize it. In its paint-
ings, everybody, every being, has the right to sexual intercourse and 
any vice. At a time when we are under the onslaught of soft porn every 
day on social networks and in commercials, or many of us visit porn 
sites from time to time, the question remains, ‘why are we offended by 
naked bodies during the act of sex on the paintings?’ Kůrka sets up 
a mirror for us with his exhibition and not everyone will like what they 
see in it.

Filip Kůrka (* 1993) is a graduate of the Academy of Fine Arts in 
Prague - he went through the studios of Martin Mainer and Jiří Petr-
bok. During his studies, he completed internships at the University of 
London and also in the studio of intermedia confrontation of Jiří David 
at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design. He already 
caused a great wave of controversy with his diploma thesis.



























Doba kamenná / Stone Age
olej na plátně / oil on canvas, 300 × 205 cm,  2022





Jak vznikl Myslivecký realismus / How Gamekeeper Realism Came into Being
olej na plátně / oil on canvas, 70 × 70 cm,  2020



Golgota / Golgotha
kombinovaná technika / mixed media, 150 × 200 cm,  2022



Večere v Emauzích / Dinner in Emmaus
živá instalace v teráriu / live installation in the terrarium, 65 × 40 × 40 cm,  2022



Škodná / Nuisance Animals
olej na plátně / oil on canvas, 110 × 125 cm,  2021



Sultán / Sultan
kombinovaná technika / mixed media, 27 × 30 × 30 cm,  2022



Adam
kombinovaná technika / mixed media, 33 × 21 × 25 cm,  2022



Courbet
pyrografie na trofejní destičce / pyrography on a trophy plate, 12 × 20 cm, 2022

Malý Tyrol s kozlem / Little Tyrol with a Goat
pyrografie na dřevě / pyrography on wood, 23 × 31, 2021



Bon appétit Monsieur Kůrka
umělecká taxidermie / artistic taxidermy, 75 × 17× 30 cm,  2021



Bonjour Monsieur Kůrka
olej na plátně / oil on canvas, 205 × 205 cm,  2021



Z úchylky si můžeš udělat přednost / You Can Make an Advantage out of the Deviation
olej na plátně / oil on canvas, 100 × 85 cm,  2022



Alegorie myslivosti / Allegory of Gamekeeping
olej na plátně / oil on canvas, 120 × 80 cm,  2021



Ztracen ve své víře / Lost in my Religion
olej na plátně / oil on canvas, 120 × 160 cm,  2020



Love
olej na plátně / oil on canvas, 160 × 200 cm,  2021



Diana
olej na plátně / oil on canvas, 30 × 50 cm,  2022



Bon appétit Monsieur Kůrka 2
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022

Bon appétit Monsieur Kůrka 3
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022



Bon appétit Monsieur Kůrka set, 6ks talířů / set of 6 plates
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022





Bon appétit Monsieur Kůrka set, 6ks talířů / set of 6 plates
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022



Bon appétit Monsieur Kůrka set, 6ks talířů / set of 6 plates
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022



Bon appétit Monsieur Kůrka 1
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022

Bon appétit monsieur Kůrka 6
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022



Bon appétit Monsieur Kůrka set, 6ks talířů / set of 6 plates
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022



Bon appétit Monsieur Kůrka 5
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022

Bon appétit monsieur Kůrka 4
sítotisk na porcelánu / screen printing on porcelain, 27 × 27 cm,  2022
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