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ACIDKAREL ŠTĚDRÝ
Obrazy, které maluje Karel Štědrý (*1985), absolvent pražské UMPRUM, ateliéru 
malby Stanislava Diviše (2010), jsou jaksi bytostně spojeny s abstraktním 
tvaroslovím. Přitom se však z tohoto strohého vymezení usilovně vymaňují. 
Nejsou pouhým zobecněním skutečnosti ani ilustrací ideality světa idejí. 
Nedají se totiž jednoznačně vztáhnout ani k jednomu z dominantních pólů 
tohoto uměleckého způsobu vyjádření (zrozeného v počátcích modernismu 
a přirozeně zabydleného i v současném umění) – nejsou ani přísnou racionálně-
geometrickou úvahou, ani emocionálně-organickou meditací. Pokud by byly tím 
nebo oním, hrozilo by, že ustrnou jako pouhé repetice již jednou zobrazeného. Pak 
by ale taková tvorba ztrácela svůj smysl.

Karel Štědrý se naopak ve svých obrazech snaží najít takové způsoby vyjádření, 
které by si byly dobře vědomy své historie, a přitom se nevzdávaly svého vztahu 
k současnosti. Využívá zde své zkušenosti z práce s grafickým softwarem. Ví, 
že umožňuje konstruovat a kombinovat vše se vším, aniž by tyto nekonečně 
variabilní kombinace byly schopny přinést něco víc než povrchní vizuální 
atraktivitu. Poučen úvahami Stanislava Kolíbala o tom, že abstrakce nemá být 
cílem, ale prostředkem pro vyjádření, nechce jen umně kombinovat. Nejde mu 
jen o hru, nechce být ani ironický. Chce víc a hledá víc. Geometrickou vážnost 
proto propojuje s rukodělnou hravostí – sem patří cyklus obrazů inspirovaných 
tvárností a barevností dětské plastelíny –, aby v racionálním rozvrhu ponechal 
místo pro něco tak efemérního, jako je pocit z viděného. Jindy zas tematizuje 
utilitární využitelnost abstraktního tvarosloví v architektonických realizacích. 
Cyklus obrazů malovaných ve škálách černých, šedých a bílých (vystavený 
poprvé v ostravské galerii Sokolská 26) proto odkazuje k brutalistní architektuře.

Jedna i druhá autorská poloha, které se vzájemně protnuly i v cyklu obrazů 
prezentovaných v Galerii Dole, mají kromě snahy prozkoumávat nové možnosti 
abstraktního malířství ještě jeden další společný rys – vždy se do nich snaží 
vtáhnout a udržet skutečnost, fakticitu. Ať už tím, že své kompozice nejprve 
skutečně modeluje a pak maluje, nebo tím, že části obrazové plochy strukturuje 
přimícháváním materiálu do hmoty barvy. Nebo i tak, že se ve svých strohých 
černobílých kompozicích narušením ortogonálního vymezení obrazu odkazuje 
ke světu grafémů, písma a přeneseně i ke graffiti. Jeho obrazy tedy nejsou ani 
symbolickým odkazem na realitu, ani její ilustrací, natožpak symbolizací. Jsou 
naopak realitou samotnou, akcentovanou sofistikovaným malířským jazykem, 
v němž zaznívá jak tematizace časovosti média, tak neustálá Štědrého tendence 
přivádět na obrazovou plochu prostor, dostávat ho do obrazu jak iluzivně, 
tak i skutečně a posouvat tak obraz až k hranicím sochařského reliéfu. To, co 
a jak Karel Štědrý maluje, můžeme vnímat jako správně naředěnou kyselinu 
rozleptávající hranice mezi plochou a prostorem, uměním a skutečností a vlastně 
i rozumem a emocí.
    Text: Martin Mikolášek

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY – VÝBĚR
2019

The Very Best of Karel Štědrý, 8gallery, Praha

2018
Design for Mars, Strom Art Gallery, Brno

START artfair, Saatchi, London

2017
DeepHaus, Galerie 1. patro, Praha

2016–2017  
Karel Štědrý, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

 SPOLEČNÉ VÝSTAVY – VÝBĚR   
2018 

Vy, Já a velmi nepravděpodobná partička, 
Nová Galerie, Praha

Direct, Novoměstská radnice, Praha

2017  
Prague Now!, Clam-Gallasův palác, Praha

Pinturas Negras, Nová galerie, Praha
Plný kontakt, Novoměstská radnice, Praha 

Seventh Haven, Yingyi Valley, Hang Zhou, Čína
Czech – China, Gallery of SND Cultural and Sports 

Centre, Suzhou,, Čína
Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného 

umění ve Zlíně 
Pinturas Negras, New Gallery, Praha

Xuehuake, Písařík, Štědrý, Yunding Salon, 
Hangzhou, Čína

Full contact, New Town Hall, Praha

Katalogový list byl vydán u příležitosti výstavy: Karel Štědrý – Acid

15. 7. – 29. 8. 2019  Martin Mikolášek / kurátor 

Galerie Dole / Nádražní 30, Ostrava 1 otevřeno / Po–Pá 10.00–18.00 hod.

Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozAKCE PODPORUJE



SOPTÍK SURREALISMUPAVLA 
MALINOVÁ

Pro své loňské ostravské malířské představení v Galerii současné malby 
v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě připravila Pavla Malinová (*1985) plátna 
větších rozměrů (Pinďousmrsk, Semínka apod.). V Galerii Dole snad jako 
komplementární doplněk k loňské prezentaci vystavuje sérii maleb menších 
formátů. Upouští v nich sice od výrazného repetitivního rastrování a soustředí 
se na práci s jedním či s několika málo motivy, zároveň ale stále zůstává věrná 
typickým prvkům své malířské vizuality.

Její obrazy jsou plné dvojsmyslů, mnohoznačností a vizuálních her. Jsou vážné 
i potměšilé, rozmáchlé i drobnopisné. V protikladně „materiálově“ cítěných 
barevných akumulacích autorka často využívá obrazové skladby, jež v celku 
působí jako zacyklený vizuální labyrint plný průhledů, náznaků a rychlých 
spojení, v nichž jedno se může stávat druhým či zcela jiným. Robustně pojaté 
a skvěle malířsky zvládnuté figury – snad oranti se vztyčenými pažemi (Slunce, 
2018),  snad idoly (Andělíček, 2018) – jsou na plátnech doplňovány rozličnými 
novotvary, které na jedné straně explicitně odkazují k nadrealismu, aby zároveň 
a souběžně byly jeho perzifláží (Soptík surrealismu, 2018). Současně s tím ovšem 
můžeme najít i řadu dalších odkazů k nejrůznějším malířským tradicím a kódům, 
od modernismu přes arte povera až k insitním a mediumním vizuálním 
záznamům, stejně jako k autorčině osobní historii. Vážnost a poťouchlost se tu 
často mísí s rozmáchlostí a drobnopisem stejně jako se tu prolíná předmětná 
malba s abstraktní pitoreskností. A přitom jsou všechny kreace Pavly Malinové 
nespekulativní a nespektakulární. Navzdory tomu, nebo možná právě proto 
jsou vždy nakažlivě přitažlivé. Nekážou a nevnucují jediný možný pohled 
a neochvějnou pravdu. Nechtějí šokovat, ani nekloužou po módních vlnách. Jsou 
zvláštně sugestivní v tom, jak samozřejmě dokážou působit i ve své imaginativní 
podivnosti. 

Malby letošní finalistky Ceny Jindřicha Chalupeckého jsou zkrátka a bez 
nadsázky opravdově malířsky vytříbené, jedinečné a básnivé. 

Text: Martin Mikolášek
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