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Diplomový soubor obrazů, který Milan Hajdík v roce 2012 obhájil na Fakultě umění v Ostravě, se do tohoto katalogu nevešel. Naším záměrem 
ostatně nebylo projít vším, co autor vytvořil dřív, než se mu na krk pověsí třicítka, ale představit to, co v současné chvíli definuje jeho umělecký 
program. Avšak byla to právě diplomová práce, z níž lze zpětně vysledovat některé z důležitých rysů jeho pozdější tvorby. A shodou okolností 
byla také záminkou, která nás svedla dohromady. Už tehdy — před osmi lety — šlo rozpoznat Hajdíkovo zanícení pro malířskou práci a rovněž 
vážnost, kterou přikládal (nejen vlastnímu) vizuálnímu umění jako důležitému „nástroji“ ohledávání skutečnosti. Ve svých monumentálních 
plátnech vycházel z řady předloh, například z tradičního schématu křesťanské piety nebo z Rembrandtova věhlasného skupinového portrétu 
Hodina anatomie doktora Tulpa. Všechny lidské aktéry obrazů ovšem na svých obrazech nahradil vlastními alter egy. Zesnulý Ježíš, zoufalá 
Marie, anděl anebo vojáci obklopující mrtvolu na pitevním stole (upomínající nejen na barokní vzor, ale také na ikonickou fotografii bolivijskými 
vojáky obklopeného těla zastřeleného komunistického hrdiny a mučedníka Ernesta Che Guevary), na dalším z obrazů pro změnu Boží oko… ti 
všichni měli rysy autora/malíře, který se takto začínal podobat všežravému agentu Smithovi z filmové série Matrix, který rovněž pohltil každého 
avatara, který mu v prostředí naprogramované reality přišel do cesty. Názvy maleb jako Hodina anatomie nevidomé moderny každopádně 
Hajdík naznačoval, že jeho záměrem není egomaniakální obsazování prostoru, ale kritický pohled na postavení autora, jenž v postmoderních 
podmínkách tančí mezi troskami velkých ideologií a střepy jejich obrazových reprezentací. Už tehdy se Hajdík profiloval jako malíř „nesnadných 
obrazů“, jejichž hodnota nebude spočívat ve spektakulárním malířském přednesu, ale v ambici hledat výtvarné cesty k podchycení znejistěného 
prostoru, v němž se dnešní umělec musí pohybovat.

Do dalších let Hajdíkovi zůstala metoda montáže, pro niž znovu a znovu nachází nová uplatnění, občasné odkazy k uměleckým dílům minulosti 
a zejména trvalé zaujetí k potenciálu malovaného obrazu v transformujících se podmínkách nového století. Digitální média a internet během 
poměrně krátké doby zcela změnily naše všední rutiny. Hluboce zasáhly také naše soužití s obrazy. Malířství, které mělo celé minulé století na 
to, aby si vytyčilo pole působnosti po boku technických obrazů, samozřejmě tento vývoj nijak zásadně neohrožuje. Naopak, jednou z velkých 
výzev mu může být prozkoumávání, vstřebávání a zhodnocování těchto masivních přesunů těžišť naší vizuální zkušenosti. V obrazech, ke kterým 
během uplynulých let dospěl Milan Hajdík, se postupně stupňuje právě zájem o relaci mezi malovaným obrazem a digitálním prostředím. Není to 
pouze skrze umisťování QR kódů, jejichž prostřednictvím se divák vybavený příslušnými technologiemi může dostat „mimo malbu“ — k vizuálním 
předlohám a kontextualizujícím informacím. Povšimnout si lze i výstavby jeho posledních autoportrétů a imaginárních „motýlích“ portrétů. Hajdík 
je skládá z vrstev, opětovně se jimi jakoby „prořezává“, symetricky zrcadlí motivy. A napodobuje tak kroky zdomácnělé díky funkcím grafických 
programů, které nedávno vyklouzly z výkonných počítačů a usadily se i v těch nejběžnějších chytrých telefonech. 

Zmíněná „nesnadnost“ Hajdíkových obrazů ovšem spočívá v tom, že pouze reflexe digitálních médií mu nemůže stačit. Jak do jeho uvažování 
vstupuje vztah virtuálního a materiálního, vyvolává v něm potřebu uplatnění industriálních materiálů a šablon. Užívání probarvovaného betonu 
a mechanicky provedených rastrů každopádně není pouze materiální protiváhou malířské iluze a nehmatatelných binárních kódů. Je výsledkem 
uvažování o starém a novém, přírodním a technologickém i biomorfním a syntetickém, o tom, jak se tyto, dříve snad dobře ohraničené 
sféry, navzájem prostupují a mají vliv na vznik nových hybridů a novotvarů. Právě skrze to Milan Hajdík postupně zpřesňuje svou představu 
o rovnováze mezi konceptuálními a senzuálními aspekty umělecké tvorby a překlápí ji do formálních možností malby. 

       Jiří Ptáček, kurátor výstavy
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