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Nakladatelství 8smička přichází s pátým titulem v pořadí. Cílem projektu Pracoval jsem mnoho je vydání œuvre-katalogu / celkového soupisu
originálních výtvarných prací Josefa Čapka, které se zachovaly v pozůstalosti
a veřejných sbírkách. Soupis je rozvržen do čtyř svazků, které budou postupně
vycházet v letech 2019–2022. První je věnován volné kresbě (zhruba 3 500
položek), druhý obsáhne tvorbu užitou, ilustrace, karikatury a scénografické
návrhy (necelé 2 000 položek), třetí se zaměřuje na malbu (asi 700 položek).
Čtvrtý svazek bude věnován grafice. V každém svazku je obsažen katalog
s barevnými náhledy jednotlivých prací, doprovázený obrazovým pásmem
s celostránkovými reprodukcemi vybraných děl a monografickou esejí.
Josef Čapek nesporně patří ke klíčovým osobnostem českého moderního
umění, jeho dílo však nebylo až do konce dvacátého století systematicky
evidováno. Teprve od roku 2008 začalo v nakladatelství Triáda vycházet první
souborné kritické vydání Čapkovy tvorby literární, jeho výtvarný odkaz však
soustavně zmapován nebyl. Odborně zpracované jsou zatím jen Čapkovy
grafiky a knižní obálky.
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Vydání čapkovské výtvarné tetralogie završí výstava v humpolecké zóně pro
umění 8smička, která poukáže na přínos Josefa Čapka moderní české kultuře
reprezentativními ukázkami ze všech oblastí jeho mnohostranné tvorby.
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