
   V Galerii Vltavín se nyní setkávají tři umělci, jistěže spříznění volbou, 
leč  různorodí výtvarnými východisky a výrazovými prostředky. Najít 
pro jejich tvorbu společného jmenovatele by pro autora těchto řádků 
bylo nesnadným úkolem, nechme proto promluvit samotný osud 
a začněme výklad letošním jubilantem, tedy sochařem Janem 
Hendrychem. 
   Z konkrétních příkladů autorovy tvorby lze dovodit, že jeho sochařský 
pohled, názor a vývoj je zároveň „čítankou dějin“ plastického pojetí 
artefaktu, a to od antiky, a možná ještě poněkud hlouběji proti proudu 
času, kdy se v  lidském myšlení a cítění rodil prvotní ideál figurálního 
a figurativního tvaru. Hendrych jako by silou své osobnosti dokázal 
nahlédnout do časů, kdy bylo dílo formováno zároveň tvaroslovnou 
vůlí bohy inspirovaného tvůrce, ale i samotnou přírodou. A to v jejím 
působení apriorním, materiálovém, i aposteriorním, skrze pozdější 
destrukci artefaktu, zapříčiněnou časem, nadlidskými i nelidskými si-
lami, vytvářejícími z  oněch ideálních tvarů tvary torzální, paradoxně 
rovněž ideální, ovšem z pohledu tehdy ještě vzdálené budoucnosti. Ale 
to už se z antiky přenášíme do časů, které dokázaly a uměly takovouto 
„druhotnou nehotovost“ ocenit, tedy do dob renesance a ještě spíše 
k manýrismu, pracujícího s estetickými transformacemi přemáhající-
mi formu a bojujícími s ní v osobnostním, často nerozhodném zápase. 
   Těžištěm manýristického, a v  jistém smyslu i Hendrychova pojetí, 
již není ilustrace předobrazů skutečnosti, jejích daností a sil, ale jejich 
vstup do samotného „těla plastiky“. V  soše samotné je tak implicit-
ně i viditelně přítomna žitá skutečnost, výjev a děj, avšak ne již coby 
zástupné symboly příběhů mytologických a historických; spíše zde 
nacházíme záznam vnitřního sváru sil vznikající formy. Hendrych je 
v  tomto smyslu neúnavným bojovníkem s  formou, jež však není zná-
silňována vnucováním již hotové autorské představy, tedy zvenčí; spíše 
ovládá samotnou vůli hmoty, vystavené vnitřním svárům, tektonickým 
pohybům a pnutím, vlastní živelnosti a plastické tekutosti. Jakkoli je 
tato volnost ponechaná formě zdánlivě v rozporu se zřetelnou tektoni-
kou (někdy dokonce, v renesančním smyslu, s archi-tektonikou) jeho 
soch, s  uměřeností, danou důsledným uplatňováním antického řádu, 
projevujícího se „tělesným výrazem“ kontrapostu a svalového napětí, 
Hendrych dokáže podmínit jedno druhým. Není psychologem svých 
postav, doménou jeho tvarosloví je skutečnost těla, která se – zvláště 
vidíme-li vícero jeho soch pospolu – stává nikoli duševní či duchovní, 
ale vskutku „plastickou řečí“ samotné tělesnosti.  
   Je třeba dodat, že stejně invenční  – a to jak ve smyslu intuitivním, tak 

díky letitému uplatňování svých schopností pedagogických  - je Hendrych 
při instalacích vlastního díla. Poučen dějovostí renesančních a manýris-
tických plastických výjevů, je si dobře vědom souvislostí a vazeb narativních, 
ba dramatických. 
   Dlouholetý akademický kolega a přítel Jana Hendrycha, malíř František 
Hodonský, by vlastně mohl již jen rozvíjet nalezené formy, v jejichž tvaro-
vé svébytnosti a koloristickém bohatství dosáhl nezpochybnitelné 
a nezaměnitelné pozice na české výtvarné scéně. Jako dlouholetý peda-
gog se rovněž musel konfrontovat a zároveň i vciťovat do tvorby generací 
studentů jednak jiného, jednak ještě neujasněného výtvarného názoru.  
Mohl by výhradně a zajisté invenčně rozvíjet onen generační model 
krajinné abstrakce, jenž spoluvytvářel od sedmdesátých a osmdesátých 
let, leč právě jeho pedagogické působení zjevně vybudilo schopnost tvůrčí 
zpětné vazby, projevující se  nepřestajným  ohledáváním možností, jež 
nalezené formy naplní a unesou a jimiž je překračováno jejich původní, 
ryze krajinářské východisko. 
   Ukazuje a vyjevuje se tak, že – v picassovském smyslu – obsáhnou až 
nečekaně širokou oblast námětovou i to, že Hodonského tvarosloví lze 
(a to i v  suverénně koncepční proměnlivosti obrazových formátů) 
vztáhnout na nejrozmanitější významové oblasti světa předmětného 
i nepředmětného. Takto se důsledná, rozmyslná práce s tvarem, jeho 
zároveň kompozičním i objemovým začleněním do prostoru obrazu 
a hlavně s  jeho znakově univerzalistickou výtvarnou řečí stává pozná-
vacím znamením, tematickým i výrazovým fundamentem Hodonského 
obrazu, jenž odkazuje ke světu přírodních a psychologických sil zároveň. 
Nejde už jenom o jedinečnost, přínosnost malířovy tvorby, jako spíše 
o nadosobní příklad, doklad a odůvodnění síly výrazových možností, ba 
samotného smyslu abstraktního výtvarného projevu. To, co se takto 
vyjevuje, znamená nejen zvláštní způsob výrazu hmotné či nehmotné 
skutečnosti, je dokonce její koexistencí, komplementárním pendantem 
zjevného světa, jeho ohlasem a dovozením, uměleckým zpředmětněním 
jeho znakových, v metafyzickém smyslu tedy ideálních forem...
   Výrazovým prostředkem třetího z  vystavujících, grafika, malíře, 
ilustrátora i sochaře Jana Chaloupka zdá se být v  současné etapě jeho 
tvorby malířské či kresebné gesto. To v  jeho podání neznamená nutně 
projev abstrakcionistických tendencí, natolik se jeví být zjevným jeho 
tvůrčí  východisko,  jímž je svět psychologicky podmíněných tvarových 
asociací. Tvarová asociace, pojem známý právě z  tzv. gestalt psycho-
logie, dokáže spojit, ale v  jistém smyslu i zpřevracet póly figurativního 
a abstraktního tvarosloví, jakož i samotného způsobu vnitřního výtvar-
ného nazírání a uvažování. Tím, že Chaloupek pracuje s oběma výrazo-
vými možnostmi, dokáže ve svých obrazech tematizovat jejich vzájemné 
ovlivňování i svár. Jen a právě proto vzniká v jeho tvorbě zdánlivý para-
dox, ostatně ve výtvarném umění nikterak nový: nikoli pouze konkrétní 
skutečnost, ale i dějový, narativní obsah lze vyjádřit zdánlivě abstraktním 
projevem v podobě malířského gesta. Je zde ovšem přítomen psycholo-
gický protimluv a otázka: nakolik lze užitím tohoto gesta, vycházejícího 
z  vnitřního světa autorova, z  jeho mentálního (ano, i momentálního) 
naladění postihnout principy a součinnost světů jiných, o nichž malířo-
va tvorba pojednává? Lze to, je to možné právě skrze sdělnost formy, jež 
sama intenzitou výrazu sugeruje potencialitu obsahu. Proto jsou 
Chaloupkovy obrazy nikoli pouhými záznamy nálad a atmosfér, ale 
i svébytnými obsahy, průniky vlastního duševního nastavení do skrytých 
vazeb příčin a důsledků jevové skutečnosti. V  tomto smyslu stejně jako 
s  tvarem – zároveň nepředpojatě, ale i psychologicky závazně - zachází 

Chaloupek i s  barvou, ať už prostřednictvím jemných barevných valérů 
či ve výrazové jednoznačnosti monochromie. Lze nahlédnout, že se ve 
svém formotvorném úsilí takto již definitivně našel a že cestou předmětné 
zobrazivosti jeho tvůrčí vývoj dále zřejmě nepovede. Ale i ve spontánnosti 
gesta se lze vyčerpat, vyčerpat lze ostatně i samotný gestický výraz. Oč je 
Jan Chaloupek mladší než oba jeho spoluvystavující, o to zodpovědnější 
přístup po něm vyžaduje jeho další výtvarné směřování, v němž by účelem 
nalezeného výrazu mělo být i nadále souznění s intenzitou působnosti au-
torova „vnitřního modelu“.
   Přejme si, aby se myšlenkové i formotvorné úsilí všech tří tvůrců 
v  prostorách Galerie Vltavín vzájemně doplňovalo jak ve smyslu 
umělecké vůle, tak i ve smyslu zjevné a ocenění hodné pokory před formami 
ideálními, z nichž – každý po svém - čerpají.  A  nejde přitom jen o vztah 
k velkým mistrům a dílům minulosti, ale i o důsledně uplatňovanou 
zodpovědnost k vlastnímu výtvarnému výrazu, důležitou právě v  těchto 
hodnotově zajisté zmatených časech…

                                                                                                                         Jaroslav Vanča

puntova
chaloupka 
v lužním lese

ˇ

28. 7. - 31.  8. 2016

Galerie Vltavín
Masarykovo nábřeží 36
110 00 Praha 1
Otevřeno:
pondělí -  čtvrtek 13 -19 hodin, pá 11- 15 hodin



Jan Hendrych Jan ChaloupekFrantišek Hodonský

28. 11. 1936 v Praze

Studia 
1964 – 1967    Akademie výtvarných umění v Praze, aspirantura u prof. K. Hladíka
1955 – 1961    Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér prof. J. Wagnera 
                                a prof. J. Kavana
1951 – 1955    Střední odborná škola bytové tvorby v Praze, prof. V. Markup

Pedagogická činnost

1990 – 1991    docent Akademie výtvarných umění v Praze
1991 – 2015    profesor na Akademii výtvarných umění, 
                               vedoucí sochařského ateliéru v Praze
2000 – 2013   vedoucí sochařského ateliéru na Akademii umění v Bánské Bystrici

teliéru v roce 2006

19. 2. 1945  v Moravském Písku

Studia
1959 - 1963   Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti
1963 - 1969   Akademie výtvarných umění v Praze (prof. František Jiroudek)
1969 - 1975   Propagační výtvarník n. p. Výstavnictví Praha
1975 - 1980   Odborný pracovník propagace ÚKDŽ Praha Vinohrady
1981                  Tapetář u Pozemních staveb Praha
1982 - 1987   Restaurátor Státních restaurátorských ateliérů Praha
1987 - 1989   Restaurátor ČFVU Praha
1990                  Docent na AVU Praha, 
                              vedoucí ateliéru krajinářské a figurální malby
1991 - 1997    Profesor AVU Praha, 
                              vedoucí ateliéru krajinářské a figurální malby                                                                                                                         
1998 - 2013   Profesor na Akademii umění v Banské Bystrici, 
                              vedoucí ateliéru současné malby

23. března 1958 v Novém Městě na Moravě 

Studia
1978 - 1983     Pedagogická fakulta UJEP v Brně
1984 - 1985     asistent Pedagogická fakulta UJEP v Brně
1985                    doktorát z vyučování výtvarné výchovy PF UJEP Brno
1985 - 1989     učitel ZŠ Čkyně a LŠU Vimperk
1990 - dosud   výtvarník
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