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Billovi bude v  příštím roce devade-

sát, a  proto už nové věci nedělá. Zde 

je představena pouze část jeho prá-

ce, soustředěná především na  beto-

nové umělecké artefakty z  šedesátých 

a  sedm desátých let, období, kdy se 

v souvislosti s rozvojem center měst ob-

jevil termín „betonová džungle“.

Organizace English Heritage („Anglic-

ké dědictví“ – Komise historických bu-

dov a památek pro Anglii, pozn. redak-

ce) zapsala do současné doby na se-

znam památek národního dědictví de-

set z Mitchellových prací, které popsala 

takto: „Jasně identifikovatelná zobraze-

ní … obohacují vzhled ulic… dobře ře-

meslně zpracované, využíval nové a ne-

obvyklé techniky ukládání betonu… je-

ho charakteristický aztécký styl… typic-

ké betonové sochy, kterých je možné 

se dotýkat.“

Dawn Pereira ve  své dizertační práci 

„Umění „obyčejného člověka“: postave-

ní umělce za působení londýnské rady 

v  letech 1957 až 1965“ říká, že až do-

nedávna, bez ohledu na jeho intenzivní 

pracovní nasazení a uznání v zahraničí 

„Mitchell zůstává ve  Spojeném králov-

ství   i uvnitř The Concrete Society ne-

doceněn. Zřídka zván k  interview, tak 

trochu opomíjen. Přesto kdokoliv s ním 

mluvil nebo byl svědkem jeho vystoupe-

ní a přednášek si uvědomoval, jak pře-

kypuje výmluvností. Vynalézavá před-

stavivost umožňující mu tvořit umění 

pro masy jistým způsobem omlouvá je-

ho výbušné chování, které lze u umělce 

vnímat i jako sympatický klad.“

Mitchellův přístup vždy spočívá v pře-

tvoření plochého povrchu na třírozměr-

ný – beton tvaruje a používá jej jako de-

korativní materiál. V průběhu své kariéry 

vyvinul originální, na svou dobu průkop-

nické bednicí formy. Při setkání v dubnu 

2009, kdy byl Mitchell stále uměleckým 

Graham True

Na žádost The concrete society připravil Graham True ze společnosti GFT 

Materials Consultancy objektivní zhodnocení celoživotního díla Williama 

Mitchella, který své výtvarné návrhy realizoval v betonu. V krátké zprávě 

vyjadřuje názory podobné vlastním názorům Mitchella: podpora výměny 

informací a  zkušeností napříč vědními obory, včetně návrhu techno-

logie, vzhledu a  způsobu provedení, a  tím podpora zavádění novinek. 

❚ At the request of peers within The Concrete Society, Graham True 

of GFT Materials Consultancy has written this objective account of 

the virtuosity of William Mitchell’s lifetime working with concrete. The 

approach behind this short presentation is much akin to the belief held by 

Mitchell himself: to encourage an exchange of knowledge and experience 

across all disciplines, including technology design, appearance and 

performance and thereby to encourage innovation.
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ředitelem obchodního domu Harrods 

v  Londýně, poznal autor článku jeho 

pevný názor na svou roli sochaře, což 

se odráží i v  jeho dílech. Hovořil tehdy 

o úzké spolupráci mezi architekty, do-

davateli a  dělníky na  stavbě, která se 

ukázala zásadní a úspěšná, jak doklá-

daly opakované zakázky a  také to, že 

jeho díla vydržela dodnes. Stojí si stále 

za tím, že zakázka musí být od samého 

počátku připravována v úzké spoluprá-

ci s architektem, než jen prostým pro-

váděním uměleckých doplňků.

Několik následujích příkladů si čtenář 

může doplnit studiem ilustrací obsa-

žených v  použité literatuře nebo radě-

ji návštěvou některého z  jeho artefak-

tů. Kaž dý, kdo poprvé pohlédne na Mit-

chellovo dílo, bude překvapen jeho dy-

namickým charakterem a použitím de-

korativně upraveného betonu.

Socha na obr. 1 byla jednou z mno-

ha zakázek pro Cement and Concrete 

Association (C&CA) na  ukázku nové-

ho způsobu dekorativní úpravy betonu, 

a tím i inspirací a podporou jeho použití.

MITCHELLOVA SLOVA

Dle Mitchellových slov z  jeho autobio-

grafie [1]: „Sochy the Corn King and the 

Spring Queen a  jejich společníků by-

ly betonovány na  připravené základy. 

Kaž dá postava byla odlévána v pěti ne-

bo šesti vrstvách, což umožnilo měnit 

barvu jednotlivých vrstev. Sochy neby-

ly připravovány stejným způsobem  . By-

lo použito množství povrchových úprav, 

např. pikování, pemrlování, kartáčování 

a  leštění voskem. V  každé vrstvě bed-

nění byla místa s  mozaikami, úlomky 

dlaždic a  barevného skla, některé prv-

ky byly ve  směsi, některé by  ly vtlače-

ny dodatečně – byla to zkouška trvanli-

vosti a stejně tak i ukázka dekorativních 

možností.

Hlavy krále a  královny byly upraveny, 

aby se daly osázet zelení a zároveň to 

vytvořilo dojem koruny. Ptáci přijali ten-

to nápad bezvýhradně a  začali hnízdit 

brzy poté, co jsem dokončil práci. Ale 

zlatým hřebem je, že každé odpoledne 

kolem třetí hodiny slunce svítí skrze je-

diné modře zasklené oko krále, vrhají-

ce modrý paprsek na  přesně umístě-

nou desku.“

Socha The Vortex (obr. 2) byla vy-

tvořena pro C&CA, její elegantní tvar 

je ukázkou různorodosti povrchových 

úprav umožněných použitím Faircrete 

– provzdušněného vláknobetonu, vyvi-

nutého Johnem Laingem. Kombinace 

malého množství polypropylenu a pro-

vzdušnění dovoluje, aby povrch byl vy-

tvarován, ztuhl a současně zůstala za-

chována celá hloubka textury. Tyto po-

vrchové úpravy byly vyvinuty pro strojně 

nebo ručně profilované panely. Mitchell 

věří, že nejlepším příkladem ukazují-

cím flexibilitu betonu je soubor sochař-

sky upravených tvarů na obr. 3. Pro své 

přednášky pro C&CA i po celé zemi má 

připravenou prezentaci, kterou ilustru-

je různorodost metod a způsobů zpra-

cování betonu, 

Následující tři příklady Mitchellovy prá-

ce nacházející se v hrabství West Mid-

lands měl možnost autor článku navští-

vit v listopadu 2013. Po čtyřiceti letech, 

vystavené povětrnostním podmínkám, 

se staly součástí okolního prostředí.

BRUTALISMUS V   BETONU

Prvním příkladem vrcholného brutalis-

mu v betonu je Hockley Circus (obr. 4a, 

b) z roku 1968. Na třech stěnách pod-

chodu pro pěší pod dvouproudou sil-

nicí je ukázka hlubokého reliéfu. Míst-

ní graffiti umělci se k výzdobě podcho-

du také připojili, naštěstí většinou ne 

na Mitchellově díle. Na jednom ze tří ro-

hů je použit beton s červeným pigmen-

tem. Spojení velkého měřítka, hluboké 

textury a jemných kontrastujících detai-

lů je tím, co lze znovu a znovu objevo-

vat. Místo pulsuje životem a je povzná-

šející, zejména při prvním setkání, a na-

štěstí je i odolné.

Druhým příkladem je the Kiddermin-

ster Ring Road (obr. 5a, b) vytvoře-
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Obr. 1 Corn King and Spring Queen (1964) ❚ Fig. 1 Corn King 

and Spring Queen (1964)

Obr. 2 Vortex ❚ Fig. 2 Vortex

Obr. 3 Skupina příkladů textur ❚ Fig. 3 Group of textural examples

Obr. 4a, b Hockley Circus, Birmingham (1968) ❚ 
Fig. 4a, b Hockley Circus, Birmingham (1968)

Obr. 5a, b Kidderminster Ring Road (1968) 

❚ Fig. 5a, b Kidderminster Ring Road (1968)
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ný v letech 1975 až 1976, který je opa-

kem Hockley Circus. Tato opěrná zeď 

se zvedá do úctyhodné výšky nad vel-

kou částí několikasetmetrové cesty. Ši-

roká cesta pro pěší tvoří hranici parku 

s dnes již vzrostlými stromy, které skrý-

vají mohutnou zeď před zraky převáž-

né většiny procházejících. Velká část 

zdi obsahuje opakující se zaoblené tva-

ry, mezi které je umístěno pět odlišných 

vložek, které měly být místem pro pů-

vodně zamýšlené vodopády. Mitchell 

navrhl místa a malé vodopády, přes kte-

ré bude voda kaskádovitě padat po be-

tonovém reliéfu, a jak říká ve své knize 

[1]: „věřte nebo ne, stalo se tak“.

Třetí příklad s  názvem the Tree Tuns 

Pub stojí na  Bull Square v  Coventry 

(obr. 6) a v současnosti je v něm restau-

race. Reliéf je použit na vnějších i vnitř-

ních stěnách, nicméně interiér je zpra-

cován méně dramaticky, je relativně 

plochý a opatřený nátěrem.

V  žádné zmínce o  Mitchellovi není 

možné vynechat Clifton Catholic Ca-

thedral v Bristolu, s reliéfy Křížové cesty 

(obr. 7a, b). Reliéfy byly odlity z Faircre-

te. Na mokrý povrch každého prvku by-

ly rozprostřeny kresby uhlem, po nichž 

zůstaly na povrchu černé obrysy, které 

Mitchell následně zapracoval do svých 

reliéfů. Každou tabuli musel stihnout 

dokončit předtím, než beton ztuhl. Ty-

to basreliéfy umístěné uvnitř katedrály 

mají, na rozdíl od příkladů externích ve-

řejných artefaktů Kidderminster a Hoc-

key Circus, silnou emocionální hloub-

ku. Ukazují další stránku Mitchellových 

uměleckých schopností. 

Deset z  prací Williama Mitchella bylo 

zapsáno na seznam kulturního dědictví:

• Harrods, Londýn – interiér Egyptské-

ho pokoje, Egyptská hala s eskaláto-

rem a schodiště,

• Curzon Cinema, Mayfair, Londýn – 

nástěnná malba,

• průčelí Liverpoolské katedrály,

• Clifton Catholic Cathedral – Křížo-

vá cesta,

• sochy pro C&CA – Corn King a Spring 

Queen,

• City of London Academy – nástěn-

ná malba,

• Tree Tuns Pub, Bull Square, Coventry,

• Harlow New Town – městské vod-

ní prvky,

• Lee valley Water Company – struktu-

rální nástěnná malba,

• Allerton Bulding Courtyard, Salford – 

socha Three Totem.

ZÁVĚR

Většina prací byla zapsána na  se-

znam kulturního dědictví během ně-

kolika posledních let, díky úsilí spo-

lečnosti the Twentieth Century Society 

a  vytrvalé péči Dawna Pereiry, Lynna 

Pearsona a  dalších. English Heritage 

ocenila a  stále oceňuje práci Willia-

ma Mit chella. Nyní je povinností také 

betonářského a  stavebního průmyslu 

oficiálně uznat celoživotní práci Willia-

ma Mitchella na poli dekorativního be-

tonu.

Graham True

GFT Materials Consultancy

Originál článku byl uveřejněn pod názvem 

Honouring the legacy of William Mitchell 

v časopise Concrete, Vol. 48, No. 2, pp. 54–55, 

v březnu 2014. Redakce děkuje za laskavé 

svolení s českým přetiskem.
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Obr. 6 Hospoda s původním jménem 

The Three Tuns, Bull Square, Coventry ❚ 

Fig. 6 The previously named pub The Three 

Tuns, Bull Square, Coventry

Obr. 7a, b Mitchell pracující na Faircrete, 

Křížová cesta (1973) – detail Kristovy ruky na 

kříži ❚ Fig. 7a, b Mitchell working on the 

Faircrete, Stations of the Cross (1973)
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