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Uvízli v listopadu / Stuck in the Middle of November
topičův salón na pražské národní třídě představoval od konce 19. století do druhé světové války 
významného centrum pražského kulturního života. proběhla zde řada zásadních výstav, které se zapsa-
ly do dějin českého výtvarného umění. ve stejném domě byl nedávno otevřen výstavní prostor, který 
oživuje zdejší genius loci. nastěhovala se sem aukční firma 1. art consulting a vedle aukcí výtvarného 
umění se tady začaly pořádat výstavy. výstavní sály tak byly svědky vydražení nejdražšího obrazu na 
českém trhu, Élevation iv od františka kupky a přivítají výstavu evropsky proslulého zdeňka sýkory.

výstava mezi oběma akcemi zaměřenými na klasiky českého umění, která probíhá paralelně s aukcí 
Galerie dolmen, je věnována prezentaci tvorby vesměs mladší výtvarné generace. autoři byli vybráni 
tak, aby podchytili malířské trendy ve dvou hlavních centrech tuzemského uměleckého dění, praze 
a brně. vzhledem k omezenému prostoru si výstava nemohla klást a ani neklade nárok na průřez všemi 
zásadními malířskými směry. aby výstava zmíněné trendy alespoň naznačila, osu expozice vytvořila 
větší část členské základny výtvarné skupiny prague stuckists (spěváček, orlita, pažoutová, kudrnáč, 
valečka, hauschka, Janás). skupina je zdejší pobočkou britského výtvarného hnutí stuckismus. stuc-
kistické hnutí vzniklo v roce 1999 v londýně a jeho hlavním cílem bylo obnovení pozic malby v konfron-
taci se sílícím konceptuálním uměním. dnes působí ve 40 zemích světa 163 stuckistických poboček. 
prague stuckists, druhá nejstarší stuckistická skupina ve střední a východní evropě, byla koncipována 
tak, aby londýnu nabídla alespoň orientační přehled o současných klasických malířských trendech 
mladší výtvarné generace v České republice. výstava sice není oficiální akcí skupiny prague stuckists, 
ale v jejím duchu nechává konceptuální malbě pouze minoritní prostor, a soustředí se na současnou 
klasickou malbu a odlišnosti mezi jejími jednotlivými styly.

Jaroslav valečka je malířem, jehož tvorba v počátcích měla expresionistický charakter. valečka nein-
klinoval k typické malbě, ale zajímaly ho především symbolistní kořeny expresionismu. na prahu střed-
ního věku už lze expresivní prvky vystopovat spíše jen v jeho figurální tvorbě. figurální obrazy se ale 
z větší části posunuly ke zralému symbolismu, což zcela platí o jeho krajinářské tvorbě. dominantní 
složku valečkovy malby představuje barva a světlo. pomocí magické barevné škály organicky spojené 
ze světlem zachycuje mnohdy syrovou atmosféru lužických hor.

Jak na začátku 20. století upozornil významný historik umění Wilhelm Worringer, tradice evropského 
umění vychází ze dvou odlišných způsobů vnímání a výtvarného vyjádření, jižního italského a severního 
zaalpského. tuto rozdílnost lze sledovat i na naší výstavě. zatímco valečka rozvíjí tradici malby typické 
pro země na sever od alp založenou na syrovosti a expresivitě, filip kudrnáč je typem jižního malíře, 
který sleduje italský klasický ideál. kudrnáčovým cílem je dosáhnout v malbě absolutní krásy založené 
na vyvážené harmonii. odmítá brutalitu a krásu hledá v idealizovaném souladu všech proporcí a barev. 
kudrnáč nechce renesanční ideál v postmoderním duchu ironizovat, ale snaží se proniknout k jeho 
podstatě a dodat mu formu odpovídající moderní malbě začátku 21. století.

Jiří hauschka se ve své tvorbě pohybuje na pomezí abstrakce a realistické malby. zatímco v nověj-
ších obrazech se posunuje více ke konkrétnímu zobrazení, starší tvorbě dominovala abstraktní tvorba. 
hauschkova malba v sobě spojuje neoexpresionistické tendence s vytříbeným cítěním pro kompozici 
založené na velkých plochách ohraničených výraznou obrysovou linií. barva má v jeho pojetí symbolic-
ký význam, který se spojuje s danou plochou tvořenou konkrétním odstínem.
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Jan spěváček je jedním z našich nejvýraznějších krajinářů mladší generace. nejznámější složku jeho 
tvorby představují obrazy vodních hladin. hladina pro něj představuje prostředek sloužící k medita-
tivnímu ponoru do nitra. původně se v malbě vodních hladin soustředil především na tlumené nálady 
vycházející z jemné škály barevných odstínů. postupně se ale posunul k hutnější barevné struktuře 
a zájmu o gestičtější malířský přednes. vedle krajinářské tvorby se spěváček věnuje klasické figurální 
malbě. oba tématické okruhy spojil v obrazech nejnovějšího tvůrčího období, jejichž námětem se staly 
plující kachny. kombinací gumových kachniček a skutečných kachen vnáší spěváček do své malby 
prvky postmoderní ironie.

lukáš orlita se ve své tvorbě věnuje paralelně realistické i abstraktní malbě. oblíbený motiv jeho 
obrazů představují mosty. od původní hyperrealistické formy se orlita posunul k sumárnějšímu rea-
listickému pojetí. tlumené melancholické odstíny nahradil prosvětlenějším koloritem. nejdůležitějším 
prvkem těchto obrazů zůstává zájem o konstrukční řešení a vytváření složitých prostorových kompozic, 
k nimž stavební koncepty mostů nabízejí bohatý zdroj inspirace. konstrukci virtuální prostorové reality 
se orlita věnuje i v abstraktní tvorbě. v poslední době odpovídající formou přenesl motivy mostů i do 
abstraktní podoby a našel tak styčné plochy mezi oběma proudy své malby.

zajímavou konfrontaci s orlitou nabízí nejmladší účastnice výstavy Jana prekopová ve svém cyklu 
mostů. realistické obrazy Jany prekopové vynikají mimořádným citem pro monumentalitu. koncentruje 
se na zvolený objekt malby, kterým může být figura, stavba nebo jiný předmět. nesnaží se zachytit děj, 
ale soustředěným záběrem proniknout k podstatě zobrazeného. obsahové sdělení spočívá v samotné 
kompozici. působivost monumentální výstavby objemů podporuje citlivě zvolený kolorit.

věcné ztvárnění skutečnosti a monumentální výstavba objemů patří mezi silné stránky obrazů barbory 
lungové, členky výtvarné skupiny 001. síla až syrově věcného přístupu a pádné kompozice vyniká 
především v jejích velkoformátových obrazech. lungová se zajímá o civilní náměty z běžného života, 
kterými ilustruje životní návyky současné společnosti. civilizačním projevům dodává místy fantaskní 
nádech, který umocňuje působením osobitých barevných kontrastů.

vnímání civilizačních fenoménů současné společnosti hraje zásadní roli i v tvorbě kateřiny pažoutové.  
pažoutová zachycuje koupaliště, módní přehlídky, výklady obchodů, místa, kde se stýkají a míjejí lidské 
davy. témata ztvárňuje výrazně civilistním projevem. chladná odtažitost malby a anonymní dav jako 
hlavní aktér obrazů vyzařují pocity odcizení dnešní civilizace.

orlita, spěváček a všechny vystavující umělkyně jsou absolventy brněnské fakulty výtvarných umění, 
ateliéru malby vedeného Jiřím načeradským a posléze petrem veselým. pro všechny je typický důraz 
na kvalitu zpracování malířské formy. druhý pól současné mladé brněnské malby představuje malířský 
ateliér vedený martinem mainerem, který před formou preferuje námětovou invenci a je otevřený kon-
ceptuálním trendům. typický příklad tohoto druhého proudu představuje Jan karpíšek. obrazy maluje 
charakteristickým až punkovým rukopisem. důležitý je expresivní výraz, který dodává tvar imaginaci 
karpíškových myšlenek.

výstavu doplňují fotografie roberta Janáse. Janás ve svých nočních fotografiích zobrazuje záběry 
z městských ulic. malířskou optikou se snaží zachytit atmosféru a genia loci městských čtvrtí s jejich 
charakteristickými odstíny. ať už jde o klasické fotografie nebo počítačově dotvářené snímky, prvořa-
dou roli hraje souhra barvy a světla.

robert Janás
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obrazová část
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filip kudrnáč
v údolí monumentů, 90x142 cm, olej na plátně, 2000



7

filip kudrnáč
chilská krajina, 81x104 cm, olej na plátně, 2001



8

filip kudrnáč
Jarní podvečer s vlčími máky a kvetoucími bezy, 65x98 cm, olej na plátně, 2003



9

filip kudrnáč
tahiťanka, 48x63 cm, olej na plátně, 2005



10

Jaroslav valečka
Jezero navečer, 111x147 cm, olej na plátně, 2007



11

Jaroslav valečka
kometa, 94x140 cm, olej na plátně, 2007



12

Jaroslav valečka
manželé, 115x102 cm, olej na plátně, 2007



13

Jaroslav valečka
v úplňku, 108x116 cm, olej na plátně, 2007



14

lukáš orlita
podjezd sms, 75x100 cm, akryl na plátně, 2005



15

lukáš orlita
západ slunce, 75x100 cm, akryl na plátně, 2006



16

lukáš orlita
opspace v základních barvách, 80x100 cm, akryl na plátně, 2007



17

lukáš orlita
opspace, radiace z černé díry, 80x100, akryl na plátně, 2007



18

Jan spěváček
koupání na hybešce, 115x145 cm, olej na plátně, 2007



19

Jan spěváček
krmení, 110x150 cm, olej na plátně, 2007



20

Jan spěváček
satelitní samci i, 55x70 cm, olej na plátně, 2007



21

Jan spěváček
satelitní samci ii, 50x67 cm, olej na plátně, 2007



22

Jana prekopová
brněnská katedrála 2, 100x120 cm, 2004



23

Jana prekopová
kompozicia, 120x140 cm, 2006



24

Jana prekopová
ornament, 130x170 cm, olej na plátně, 2007



25

Jana prekopová
twins 2, 75x97 cm, olej na plátně, 2007



26

barbora lungová
Union, 30x40 cm, tempera na překližce, 2004



27

barbora lungová
hamlet, 90x135 cm, olej na plátně, 2005



28

barbora lungová
interspar, 60x60 cm, tempera na překližce, 2004



29

barbora lungová
plavba, 30x30 cm, olej na dřevě, 2006



30

kateřina pažoutová
koupaliště se slunečníky, 50x110 cm, olej na plátně, 2007



31

kateřina pažoutová
zelené koupaliště, 75x120 cm, olej na plátně, 2003



32

kateřina pažoutová
veletrh 2, 120x140 cm, olej na plátně, 1999-2000



33

kateřina pažoutová
veletrh 1, 140x120 cm, olej na plátně, 1999-2000



34

Jan karpíšek
Ježci, 70x100 cm, olej na plátně, 2005



35

Jan karpíšek
květ, 125x80 cm, olej na plátně, 2000



36

Jan karpíšek
petržel (stroj času), 100x160 cm, olej na plátně, 2005



37

Jan karpíšek
vrány, 100x120 cm, olej na plátně, 2000



38

Jiří hauschka
vulkán, 120x200 cm, akryl na plátně, 2002



39

Jiří hauschka
to křídlo mi tady nechal ten pták, 145x130 cm, akryl na plátně, 1999



40

Jiří hauschka
zvíře ve mě, 200x120 cm, akryl na plátně, 2003 



41

Jiří hauschka
milovník květin, 80x120 cm, akryl na plátně, 2002 



42

robert Janás
altbrunn – studna v časoprostoru, 20x30,5 cm, fotografie, 2007



43

robert Janás
dům velkých arkán, 20x30,5 cm, fotografie, 2007



44

robert Janás
Uhelný trh v – březen, 20x30,5 cm, fotografie, 2007



45

robert Janás
vršovické náměstí vi – srpen, 20x30,5 cm, fotografie, 2007



46

filip kudrnáč 

narozen 25. 3.1975 v praze

1979 – 1989 lidová škola umění, 
1989 – 1993 výtvarná škola václava hollara
1995 – 2001 akademie výtvarných umění v praze 
 (profesoři - karel nepraš, milan knížák, antonín střížek)

samostatná výstava
2005 impossible dream - staroměstská radnice-Ghmp
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Jaroslav valečka

narozen 27. 10. 1972  
 
studia 
1991-1998 avU v praze
  (ateliér malby prof. sopka a ateliér plastiky prof. hendrycha) 
1994 vestlandes kunstakademi, bergen, norsko 
1995 staatliche kunstakademie karlruhe, srn 
1996 royal academy rotterdam, nizozemí 
 
samostatné výstavy 
1997 obrazy, muzeum děčín 
1997  obrazy, Galerie merkner, praha 
1998  obrazy, Galerie avU, praha (spolu s J. turnerem) 
1998  obrazy, dům umění, České budějovice 
1999  kresby, mrtvá ryba, praha 
1999 obrazy a kresby, Galerie alternatif, praha 
2000  obrazy a kresby, Galerie templ, mladá boleslav 
2000  kresby, týnská literární kavárna, praha  
2001  obrazy, Galerie bayer&bayer (haštalská), praha 
2001 kresby, mrtvá ryba, praha 
2002  obrazy, hrádek, kutná hora (spolu s J. czesaným) 
2002  obrazy, Galerie na schodech, tisá 
2002  obrazy, Galerie mladých, brno 
2003  obrazy a kresby, Galerie ve dvoře, litoměřice 
2004  obrazy, Galerie bayer& bayer (montmartre), praha 
2004  obrazy, Galerie Jídelna, Česká lípa 
2005  obrazy, Galerie U kostela, bílina 
2005  obrazy, Ústav makromolekulární chemie, praha 
2005  obrazy, Galerie artkontakt, brno 
2005  obrazy, hvb banka, valdek, praha 
2005  obrazy, Galerie u klicperů, klicperovo divadlo, hradec králové 
2006  obrazy, Galerie pintner, frankfurt nad mohanem, německo 
2006  krvavé romance, oblastní galerie vysočiny, Jihlava (spolu s markétou korečkovou) 
2006  obrazy, správa chko labské pískovce, děčín 
2006  výlet, Galerie XXl, louny (spolu s Julií hansen loeve) 
2006  obrazy, Galerie vltavín, praha 
2007  obrazy, strabag, praha
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lukáš orlita

narozen 30. 10. 1974

studia
1994 – 2000 favU vUt brno, ateliér figurální malby, 
 prof. ak. mal. Jiří načeradský
1989 – 1993 střední škola uměleckých řemesel brno, malba

samostatné výstavy
2007 takové pěkné léto, omeGa, brno (galerie Grafikart a dolmen)
2007 endless ways, galerie dolmen, brno
2002 transient transmutation, galerie mladých, brno
2002 v transu, galerie Galeryje 9, brno
2002  laserem řízená bomba, galerie záviše z falkenštejna, praha
2001 za hranice spoutanosti, knihkupectví „spolek“, brno
2000 Wasacoa, klub „neftalim“, brno
2000 Čajová galerie „U bílého slona“, olomouc
1994 Gymnázium frýdlant nad ostravicí  
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Jan spěváček

narozen 8. září 1973 v teplicích v Čechách
              
studia
1994 – 2000 fakulta výtvarných umění v brně, ateliér figurální malby
 (prof. ak. mal. Jiří načeradský)                         
1992 – 1994 výtvarná škola václava hollara v praze.
1988 – 1992 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 
 v kamenickém Šenově.

samostatné výstavy
1999 rekondice ,brno: ,,hladiny a prostor hlubokého nemyšlení“
1999 café nobles ,brno: figurace ,,na palouku“ 
1999 klub neftalim, brno: ,,ve skalách a na hladině“
2000 Galerie ,,U synků“ hustopeče: ,,rozjímání“(Js a m.vávrová)
2002 knihkupectví  spolek, brno ,,malé setkání“
2002 Galerie záviše z falkenštejna, praha.,,ráhnoví našeho klidu“
2002 Galeryje 9,  brno „Jiné hlavy“
2003 Galeryje 9,  brno „akt uální kresba Jana spěváčka“
2003 Galerie provas, brno, kresby
2004 Galerie hlinky, brno „hlavy hlavy“ s lenkou tichou
2004 Galerie mladých, brno „esoterika vjemu“
2005 foyer městského divadla v brně
2006 Galerie dolmen, brno „necákej“
2007 Galerie dolmen, brno ,,prchavé okamžiky“
2007 Galerie vltavín, praha „necákej“
2007 vaňkovka – slévárna, brno „hladiny“
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Jana prekopová                                                                                          

narozená 2. 8. 1981, ilava

studia
1995 – 1999 Škola úžitkového výtvarníctva, 
 lednické rovne výtvarné spracúvanie skla 
2001 – 2007 vUt v brne, fakulta výtvarných umění maliarstvo
2004 – 2005 vUt v brne, fakulta stavební
 doplnkové pedagogické štúdium

samostané výstavy
2004  ,,nature/ industrial“, Župný dům v púchove
2005 ,,Jana prekopová/obrazY“, bystřice n. pernštejnem, Galeriě duna tri
2007 „Umění na bítov“, Jana prekopová, na hradě bítov
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barbora lungová

narozena 26. 5. 1977 v kyjově

studium
1991 – 1996 klvaňovo gymnázium v kyjově
1993 – 1995 konzervatoř v brně
1995 – 1996 crossroads school for art and sciences,
 santa monica, california, Usa 
 (stipendijní pobyt garantovaný 
 the foundation for a civil society)
1996 – 2002 filozofická fakulta masarykovy univerzity v brně
1999 – 2006 fakulta výtvarného umění vUt v brně, ateliér malba i
 (Jiří načeradský, petr veselý, václav houf, margita titlová)
2007  doktorské studium na vŠUp v praze (martina pachmanová)

samostatné výstavy
2002 Galerie doma, kyjov
 Galerie korso, hodonín
 Galerie katedry anglistiky, mU, brno
2003 Galerie duna tři, bystřice nad pernštejnem
2004 Galerie p. milana zatloukala, pavlov
2005 Galerie katakomby, brno
 muzeum orlicka v chocni
 státní zámek lysice
 Štukový sál v mikulově
2006 Galerie Gambit, praha
 Galerie lužánky, brno
2007 kyjov, Galerie doma
 Galerie indigo space, praha
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kateřina pažoutová 

narozena ve zlíně

studia
1997 - 2007 fa vUt brno, postgraduální studium teorie architektury 
1999 - 2000 avU praha, malířství (ak. mal. antonín střížek), stáž  
1998 kent institute of art and design, canterbury, 
 United kingdom, painting 
1994 - 2000 favU vUt brno, malířství (ak. mal. Jiří načeradský)
1994 cambridge University, United kingdom, summer school of history of art
1990 - 1996 filozofická fakulta Up olomouc, dějiny výtvarných umění 
1989 - 1996 pedagogická fakulta Up olomouc, výtvarná výchova     
1985 - 1989 sUpŠ Uherské hradiště 

samostatné výstavy
2007  public privacy, galerie dolmen, Uherské hradiště
2007 takové pěkné léto (crazy hurry), omega, brno (s lukášem orlitou)
2003 aerobic a koupaliště, galerie Galerye 9, brno  
2002  public privacy, galerie mladých, bkc, stará radnice, brno
2000 2002 - ministerstvo kultury, praha
2000 2001 klub meloun, praha
2000 Galerie U prstenu, praha (s Janou kasalovou)
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Jan karpíšek

narozen 15. března 1981 v Jihlavě 

studia
1999 – 2005 fakulta výtvarných Umění vysokého Učení technického v brně
 atelier malba 2 (martin mainer)
 2002: performance (tomáš ruller)
1993 – 1999 Gymnasium třeboň  

samostatné výstavy
2007 „malíř, člověk“, Galerie dolmen, Uherské hradiště
 „ekozahradníkovy kresby štětcem na papíře“, Galerie minikino, ostrava
2006 „vyznání v krmítku“, studentský klub krmítko při ff mU, brno
2005 „následování mysli a času“, Galerie artkontakt, brno
2003 plynutí času (performance), festival nová media, cheb 
2002 salon zena (výstava obrazů), Jezuitská ul., brno
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Jiří hauschka

narozen v r. 1965 v Šumperku 

studia
absolvoval dvě studijní cesty po itálii (1991-2) a velké británii (2005-6)

samostatné výstavy 
2006 the residence Gallery, london (Uk)  
2005 Jericho, prague (cz) 
 hellge Gallery,passau (d) 
 městská galerie prachatice (cz) 
2004 městská knihovna liberec (cz)
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robert Janás

narozen 30. 4. 1973 v brně

studia
1991 – 1998 filozofická fakulta, masarykova univerzita brno, 
 dějiny umění – historie – pomocné vědy historické
 (magisterské studium)
1998 – 2002 filozofická fakulta, masarykova univerzita brno, 
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