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Výstava, která se zahajuje dne 6. května, nese název 6. května. Jak banální a zároveň přirozené. A právě o 

to jde. Pět malířů nejmladší generace, kteří se setkávají na půdě Galerie NoD, nespojuje pouze skutečnost, 

že společně studovali na pražské AVU ateliér malby Jiřího Sopka, ale také společný zájem o to, rehabilitovat 

malbu ve vztahu k prožívané realitě. Současná realita se zdá být natolik mnohoznačná, že jakákoliv snaha o 

její postižení, se musí zákonitě pohybovat po individuální, nejisté dráze. Realita má své atributy a skrze ně 

samé, nebo jejich rozmanité skladby je buď čitelná nebo rozostřená, má ostré kontury nebo se naopak stává 

odkazem sama na sebe, ale také skrze tuto jevovou složku a její individuální selekci je v důsledku brána 

vážně, nebo s jistou nadsázkou či posunem. Většina těchto atributů na sebe váže různé významové 

konotace. Podle zkušenosti jedince. Pro někoho jsou věci jasné, jasně definované, někdo se pohybuje ve 

světě nejistěji a nechává se více strhávat předkládanými fikcemi, účelovými interpretacemi předmětného 

světa apod. Každý ze zúčastněných umělců se do reality malířsky „vbourává“ svým způsobem. Východisko 

ale mají společné. Tím jsou předměty-atributy, jako nositelé osobních významů a obsahů. Věci jako 

„pracovní nástroje“. Zdánlivá banalita předmětů, vědomí jejich notorické zažitosti, provokuje tvůrčího jedince 

k vymezení se vůči takto pociťovanému „teroru všednosti“. Banalita provokuje imaginaci… 

Pavel Šmíd, Petr Malina, Robert Šalanda, Filip Černý a Zbyněk Sedlecký tvoří určitý informační průřez 

současnou malířskou produkcí nastupující generace. Přesněji toho proudu malby, který se nezříká svého 

původního poslání – zobrazovat, a který zároveň uplatňuje svobodnou volbu interpretace, v níž jednu 

z hlavních výrazových rolí hraje svobodné nikoliv však samoúčelné zacházení s barvou. Vyskytují-li se zde 

nějaké koncepty, jsou buď až v druhém významovém plánu díla, nebo jsou přinejmenším rovnocenné 

malířské formě, bez které je jejich dekódování zavádějící a nepřesné. Někdo je ve svých výpovědích 

osobnější a nechává diváka nahlédnout do svého vlastního byť symbolického mikrosvěta (Malina, Sedlecký), 

jiný pracuje více či méně programově s distancí. Ta se projevuje ve volbě nerukodělné nekontaktní pracovní 

techniky (Černý, Šalanda), nebo sklonem k ironii a vizuálnímu parafrázování obsahově vyprázdněných 

obrazových předloh (Šmíd).  

Nejstarší z protagonistů Pavel Šmíd (1964) se v malbě vyrovnává se zažitou konvenční ikonografií. Reviduje 

tradiční historická malířská schémata. Ono „vážné“ malířství, plné andělů, božstev, alegorií, květinových 

zátiší, kytic, lesních zákoutí a jelínků, podrobuje nemilosrdné parafrázi. Manipulace s topoi vede u Šmída 

k podivnému míšení vážnosti a černého humoru, ve výrazové rovině pak k jakési vědomé afektovanosti. Petr 

Malina (1976) je naopak malířem rozvážným. S banalitou spojuje intimitu a klid. Náměty jeho obrazů jsou 

civilní, všední. Podkladem pro práci je mu sbírka fotografií – z cest, z dovolené u moře, z chatové osady, 

z návštěv a rodinných oslav, ze stinných městských parků apod. Výrazově „pročištěnými“ obrazy jakoby si 

zajišťoval paměť a oslavoval tak své vzpomínky, které by jinak vyprchaly. Robert Šalanda (1976) prošel ve 

svém vývoji od expresivní pocitové malby, založené na kresebných zkratkách a nadsazené barevnosti, k 

přesahu do třetího rozměru. Mezitím se věnoval pokusům o výrazovou anonymitu při práci s banálními 

učebnicovými a knižními dětskými ilustracemi a s citacemi večerníčků. V leporelech, kterými diplomoval, 

staví do kontrastu líbivou idylickou estetiku žánrových fotografií se syrově kolážovým, nesourodým detailem. 

Jakoby tu malba měla blízko k divadlu. Filip Černý (1975) se hledáním vhodné malířské formy pro 

podchycení projevů současné civilizace dopracoval k do jisté míry odosobněné technice airbrushe. Autora 



zajímá umělost a virtualita mediálně šířeného světa. Kontury jeho obrazů jsou rozostřené, obsahy vágní. Vše 

je tu jakoby ideálně poskládáno, ale v jakési psychadelické nevěrohodné režii. Jsou to nabízené proměnné 

ráje, optické pasti, jejichž aranžmá je ovšem autorem otevřeně a důsledně demaskováno. Zbyněk Sedlecký 

(1976) si zvolil za východisko pro svůj diplomový obrazový soubor banální pohlednicové téma – ptáčky a 

květiny. Pohyboval-li se ve starších pracích na pomezí abstraktního výrazu a zkoumal vztahy konkrétního 

předmětu k abstrahovanému okolí, v souboru s motivy ptáků a květin naopak rozvinul a zmapoval zároveň 

dvě tradiční roviny zobrazení. V manýristicky potemnělých malbách rovinu založenou na symbolickém 

vztahu obou atributů, ve výrazově uvolněnějších ptačích „tapetách“ rovinu improvizace s motivem. Vymezil 

tu tak mantinely malby pohybující se mezi racionální koncepčností a hravou asociací. 

 

 


