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V DEŠTI, V KOUŘI, V JÍZDĚTOMÁŠ
PREDKA

Nekonečná malba, nekonečné možnosti, nekonečná abstrakce. Tomáš Predka 
(* 1986 Česká Lípa) maluje skutečné abstraktní obrazy, které prosvěcují a vylehčují 
prostory bytů i galerií. Malba je pro Tomáše přirozeným artikulačním nástrojem, 
jeho vlastní řečí, která má dostatek vrstev, barev a odstínů, aby dokázala tlumočit 
záchvěvy i stavy, emoce i klid, povrch i hloubku. Útržky reality procházejí malířským 
filtrem, aby mohla vzniknout realita obrazu. A vzniká. 

Tomáš mi povídal, že jedním ze zdrojů jeho vizuality jsou karosérie aut a to, co 
se na nich v klidu i v jízdě děje. Ať je tomu jakkoliv, entropie abstraktních prvků, 
jako jsou geometrické či geometrizující tvary a útvary, gestické tahy a šmouhy, 
barevné plochy a barevné prostory, dávají Tomášovi možnost dojít k osobité 
predkovské verzi nepředmětného malířství. To je výjimečnost, která nebývá takovou 
samozřejmostí. Činí tak z Tomáše jednoho z nejzajímavějších domácích tvůrců 
mladší střední generace, ve které je tolik, tolik zájmu o abstraktní či abstrahující 
malířské strategie. To je ostatně pozoruhodné samo o sobě, postneokonceptuální 
doba tak tíhne výrazně k modernistickým zobrazivým konstantám, občerstveným 
o upgrade možností mísení a různorodé exploatace, jak je do umění legitimně 
vsadila postmoderna. A nejen ona. Důležitým mezníkem v Tomášově kariéře byla 
stáž v malířském ateliéru Daniela Richtera na vídeňské Akademii výtvarných 
umění, tedy u jednoho z nejvlivnějších světových malířů posledních dvou desetiletí. 
A nešlo tam jen o potvrzení možností dnešní malby, o vnímání jejích koncepčních 
a myšlenkových rozměrů, o odvahu k barevným disputacím, ale také o intenzitu, 
o promalovávání se množstvím prací k přesvědčivosti, výraznosti a zřetelnosti svého 
projevu. Někdy s větší lehkostí, jakoby mimochodem, jindy s důrazem na hloubku 
a vrstvy, a tedy zatíženěji a komplexněji. Nekonečno možností je totiž stále otevřené. 
A Tomáš se přidává svými obrazy k onomu nekonečnu, čerpá z něj a současně 
prodlužuje tu fantastickou, s estetikou se snoubící, nekonečnou řadu obrazů a umění. 
Bez nich by, domnívám se, byl totiž svět bezprecedentně konečný.

   Martin Dostál, kurátor výstavy
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