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HANA ČÁPOVÁ se narodila 24. 4. 1956 v Pra-
ze. V letech 1971-1975 absolvovala Střední od-
bornou školu výtvarnou V. Hollara a v letech 
1977-1983 Vysokou školu umělecko-průmyslo-
vou v Praze v ateliéru ilustrace a grafiky prof. 
J. Mikuly. Od roku 1994 je členkou SČUG Hollar. 
Zabývá se volnou, užitou a drobnou grafikou 
a malbou. Ilustrovala knihy (např. L. Aragon, 
I. Shaw, K. Čapek, C. Malaparte, F. S. Fitzege-
rald, J. Jones, W. Shakespeare aj.). Vytvořila 
několik sérií poštovních známek, třeba sovy, 
psy, zpěvné ptactvo atd. Od r. 1985 uskutečni-
la kolem šedesáti samostatných výstav doma 
i v zahraničí, kolektivních výstav nespočítatel-
ně. Nejčastější grafickou technikou je lept do 
mědi. Od r. 1984 vytvořila touto technikou i vel-
kou řadu ex libris. 
Grafické listy Hany Čápové jsou záznamem 
lidských příběhů, tak jak člověk prožívá, jak je 
promítá do svých snů, tak jak plyne čas, mění 
se historie, kultura, náboženství, pověsti, pověry 
a symbolika. Umí mistrně rozehrát děje reálné, 
ale i ty rodící se v naší fantazii a přesvědčivě 
dokazuje, že ovládá realistickou kresbu, kterou 
dovede přizpůsobit svým záměrům, potřebám, 
aby výsledný efekt byl co nejpůsobivější. Jak 
se jí tento proces „tvoření“ vždy promyšlený 
do krajnosti daří, vyčteme z jednotlivých gra-
fických listů, jimž vdechla neopakovatelnou 
atmosféru, zvláštní, někdy až zadumanou či 
dramatickou náladu vymykající se běžnému 
normálu. Groteska a humor se stávají častým 
doplňujícím prvkem, pokud jsou na místě.
       

Karel Žižkovský



Titulní strana:
Královská hra II. (buď a nebo?); 2002
Vlevo:
Vínečko v oboře; 2010
Tichý smutek (ctnosti a nectnosti IV.); 1989
Uprostřed:
Sůvičky; 2009
Vpravo:
Procházka s Rudolfem II.; 1998
Sloni pro štěstí; 2009


