
 

Databáze, Katalog, Webové stránky  
 
Databáze vznikala v několika etapách: 

• 1984: první informace o sbírkách v kraji Dauphiné byly získány od Michela a Daniela 
Reynkových pro výstavu Suzanne Renaud-Bohuslav Reynek v Grenoblu v roce 1985 

• 1991: sběr podkladů je rozšířen i na veřejné sbírky v České republice 
• 1992: poskytnutí rukopisného soupisu českého historika umění Jiřího Šerých a práce Renaty 

Bernardi umožňuje srovnání a shromáždění údajů známých v obou zemích 
• 2001 : Soupis, který do té doby tvořila ručně psaná kartotéka ilustrovaná fotografiemi, byl 

digitalizován. K dnešnímu dni (31.12.2021) obsahuje přibližně 3700 katalogových děl, 
sestávajících z obrazů, kreseb, různých variant grafik tištěných autorem, ale také posmrtných 
tisků, padělků nebo některých pochybných děl připisovaných autorovi. 

Katalog raisonné, který je průběžně aktualizován, vychází z databáze a obsahuje pouze autentická 
díla: obrazy, kresby, grafiky a jejich varianty, tj. téměř tři tisíce kusů. Katalog je zveřejněn na 
webových stránkách Renaud-Reynek: 

• je uspořádán podle desetiletí vzniku v chronologickém pořadí 
• varianty téhož grafického listu se považují za samostatná díla 
• téměř všechna díla mají obrazovou dokumentaci 
• je uvedena dohledatelnost většiny děl (provenience, výstavy, reprodukce) 
• katalog je trojjazyčný, základní hesla jsou francouzsky-česky-anglicky. 

Dílo B. Reynka ve Francii 
• Z veřejných sbírek je v současnosti významná pouze Bibliothèque d'étude et du patrimoine de 

Grenoble. Některá díla má Muzeum v Grenoblu a Médiathèque de Carcassonne. 
• Soukromé sbírky jako celek čítají kolem devíti set děl, z nichž téměř dvě stě patří Nadačnímu 

fondu Renaud Reynek (DRR). 

Webové stránky Renaud-Reynek https://renaud-reynek.com/ vznikly v roce 2001 za podpory 
českého státu. Jsou věnovány výhradně Suzanne Renaudové a Bohuslavu Reynkovi a existují ve třech 
jazykových mutacích: francouzsky, česky a anglicky. Spravuje je Romarin - Les Amis de Suzanne 
Renaud et Bohuslav Reynek. Stránky obsahují: 

• chronologie, bibliografie, výběr z básní 
• popis grafického díla Bohuslava Reynka (video) 
• obrazovou prezentaci (výstavy, knihy, fotografie) 
• soupis Nadačního fondu Renauda Reynka 
• ediční katalog, objednávkový list nakladatelství Romarin 
• přístup do katalogu raisonné 
• archívy (přednášky, akce). 


