


Holešovická tržnice je specifické pražské místo. 
Za relativně krátkou dobu tu lze zažít na jednom mís-
tě něco, co jinde není a co vyplývá z přítomnosti silně 
podbarvené sociální atmosféry. Lunapark nejrůznějších 
lidí, zvuků, pachů, věcí, barev, reklam, sortimentu, potřeb 
a konzumu. Produkty a služby hned vedle odpadků 
a mrtvých zón. Podbízivé hlasy z tlampačů tu přes sebe 
nabízejí všechno možné, nejrůznější slevy – na kosmeti-
ku, na elektroniku, na konkrétní služby, na maso… Odtud 
název projektu – DIKTÁT PODMÍNEK. Výstava v Hale 17 
je věnována tomuto spotřebnímu bludišti, které může 
být přiměřenou metaforou pro určitý charakteristic-
ký rys neodbytné současnosti. Také to, že výstava trvá 
v pronajatých prostorách poměrně krátce, splňuje onen 

tržní formát akcelerace a neustálého spěchu za něčím 
novým. Improvizovaná, dočasná výstavní síň na 10 dní 
je svým způsobem galerijní performancí, nebo přímou 
„provozní“ intervencí do odlišného prostředí. Čtěme 
název výstavy DIKTÁT PODMÍNEK i z této perspektivy.
  

Jádrem výstavního projektu je téma sociální roz-
pornosti ve vztahu k zobrazování figury v současném 
výtvarném umění. Je to právě figura, která přijímá zá-

stupné stigma za různé druhy rozporuplných zkušenos-
tí. Ona se stává nositelem role, v níž je znovu přehrávána 
„problematická partie“ či „krize“ zpochybňující dosavad-
ní jistoty a otevírající nové ontologické horizonty a psy-
chologické propasti. Promlouvá o otázkách svobody 
a nesvobody, o determinacích, o propagandě, ideologii, 
totalitních praktikách i dědictví, o zaneseném podvědo-
mí, potlačených slastech i sublimované vitalitě, ale také 
o odhodlání čelit všem těmto chimérám a překážkám, 
nebo alespoň o úsilí podrobit je konkrétní diagnóze.

Část autorů pracuje s figurou analyticky. 
V obrazech Davida Pešata je rozkládána do sousta-
vy hmotných těles, jakéhosi proto-materiálu, z něhož 
je přeskládána a znovu dekonstruována do podoby 
aktivních či pasivních konstelací. U Jiřího Marka zpří-
tomňuje naléhavé psychoanalytické situace odkrý-
vající mnohoznačný svět za oponou vědomí (Stigma, 
2019). Rozdílnost generační paměti ve svých obrazech 

nejmarkantněji reviduje Igor Korpaczewski a Gabriela 
Slaninková. Zatímco u loňské absolventky pražské AVU 
se jedná především o individuální zónu vnitřního dia-
logu (dialogická forma sebe-rozdvojení, např. Dialogy, 
2018), u Korpaczewského se projevuje úsilí o fatálněj-
ší zobecnění transformačních společenských změn 
a jejich dopadu na proměnu vnímání okolního světa 
a své vlastní role v něm (Co vidělo bílé plátno, 2007; 
Kapitán /Bezmoc/, 2008). Podobně je tomu v obrazech 
Jonáše Czesaného, který na výstavě zastupuje gene-
raci „vystřízlivění“ z tzv. opojných devadesátek. Jeho 
šedivě melancholické momentky vrací lidskou bytost 
do nevyhnutelných vztahových a systémových vazeb 
(Montáž, 2016), nebo tyto vazby i s jejich rituály ironizují 

(Půst, 2019). Také Pavel Šmíd se ve své malbě orientuje 
introspektivně, svou pozornost ale zaměřuje na mož-
nosti svobodného jednání ve vztahu k minulosti. Ironicky 
přepracovává ikony totalitních systémů (Lenin – pokus 
o zlidštění, 2019; Vůdce, 2018) a reviduje hranice „zdravé 
míry“ ve vztahu mezi jedincem a kolektivem (Koupání I, 
2019). K rodinným východiskům a výchovným deter-
minacím se prostřednictvím sochařské tvorby obrací 
Markéta Korečková a Kateřina Komm. Zatímco Koreč-

ková více akcentuje závažnou roli ženství ve vztahu 
k mateřství a jeho společenským podmínkám (Princez-
na z cyklu Bloody Story, 2003; Dítě z cyklu Love Forever, 
2015-18), Komm klade důraz na kulturní a věcné atributy 
radikálně proměňující status a identitu figury (Kroj, 2017; 
Indiánka, 2017). Dobrým pozorovatelem civilního života 
je Zbyněk Sedlecký. Lelkující voják (Opavský voják, 2019) 
nebo pózující model (Model, 2019) přízračně vystupují 
z plochy obrazu jako paměť z fotografické vývojky. Výběr 
uzavírá René Hábl se souborem obrazů, které umisťují 
lidskou figuru do paralelního světa výrazově blízké-
ho abstraktnímu (či pojmovému) jazyku filosofických 
úvah. Díla jako Domov (2015-18), Identická substance 
(2019), Nultá hodina (2016) nebo Skrytá identita (2019) 
redukují obraz na základní vztahovou situaci, jejíž míra 
redukce odpovídá míře interpretační mnohoznačnosti. 



DIKTÁT PODMÍNEK je stanovenou koncepční ro-
vinou, rámcem, vůči kterému se vymezují jednot-
livá malířská a sochařská díla. V podmnožině 
se ocitá figura jako nositel základního narativu 
a ústřední demonstrační princip. Figura jako jed-
natel ztrácející se v mnoha paralelních scénářích 
všedního dne, které se vždy odvíjejí ve směru z mi-
nulosti (paměť) k horizontu budoucnosti (vize). 

Petr Vaňous, kurátor projektu

Autoři:
CZESANÝ Jonáš (1972), HÁBL René (1968),
KOMM Kateřina (1990), KOREČKOVÁ Markéta (1975), 

KORPACZEWSKI Igor (KW) (1959), MAREK Jiří (1991), 
PEŠAT David (1980), SEDLECKÝ Zbyněk (1976),
SLANINKOVÁ Gabriela (1993), ŠMÍD Pavel (1964)
 

DIKTÁT PODMÍNEK
FIGURA DNES
VĚNOVÁNO
HOLEŠOVICKÉ TRŽNICI



Figurant, 2015
akryl na plátně
70 x 80 cm

↗ Rodinka, 2017
akryl na plátně
75 x 90 cm

→ Masopust, 2019
akryl na plátně
155 x 190 cm

JONÁŠ
CZESANÝ (nar. 1972 v Praze), absolvoval v l. 1991 – 1999 Akademii výtvarných umění v Praze 

(ateliér malby prof. Františka Hodonského a ateliér grafiky prof. Vladimíra Kokolii). 







← Dvě substance, 2018
akryl na pátně
25.5 x 27 cm

↙ Identické substance, 2019
akryl na plátně
150 x 200 cm

Nultá hodina, 2016
akryl na plátně
90 x 80 cm

RENÉ
HÁBL

(nar. 1968 v Uherském Hradišti), absolvoval v l. 1988 – 1994 Akademii výtvarných 
umění v Praze (ateliéry prof. Jiřího Sopka, prof. Františka Hodonského, Jana Kotíka 
a prof. Miloše Šejna). 



KATEŘINA
KOMM

(nar. 1990 v Praze), absolvovala v l. 2011 – 2017 Akademii výtvarných umění v Praze 
(sochařské ateliéry Jaroslava Róny a prof. Jindřicha Zeithammla; stáž v ateliéru 
prof. Jana Hendrycha). V r. 2013 absolvovala stáž na Middlesex University v Londýně.



← Kroj, 2017
sádra, armatura, sušené květy,
moravský kroj
160 x 55 x 45 cm 

↙ Karla a Marie, 2017
armatura, beton
cca 250 x 120 x 100 cm

Indiánka, 2017
beton, armatura, peří
190 x 50 x 50 cm



MARKÉTA
KOREČKOVÁ

(nar. 1975 v Chrudimi), absolvovala v l. 1992 – 1999 Akademii výtvarných umění v Praze 
(ateliér Intermediální školy prof. Milana Knížáka; ateliér sochařství prof. Karla Nepraše 
a prof. Jindřicha Zeithammla). 



Dítě (cyklus Love Forever) 2015-2018
a crystal, dřevo
výška 185 cm

Princezna (cyklus Bloody Story), 2003
polyester, dřevo
výška 170 cm

→ Najáda-Velká červená
(cyklus Zakleté princezny), 2010-2011 
a crystal, zvířecí rohy
výška 190 cm



Co vidělo bílé plátno, 2007
akryl na plátně
150 x 100 cm 

Escape to Nowhere, 2008
akryl a sprej na plátně
200 x 150 cm

→ Kapitán (Bezmoc), 2008
akryl na plátně
150 x 100 cm

IGOR
KORPACZEWSKI

(nar. 1959 v Praze), absolvoval v l. 1983 - 1989 Akademii výtvarných umění v Praze.
V r. 1988 absolvoval stáž na Akademie der bildenden Künste ve Vídni. V l. 1990 – 2016 
působil jako odborný asistent malířského ateliéru prof. Jiřího Sopka na pražské AVU.





(nar. 1991 v Brně), absolvoval v l. 2007 – 2011 Akademii výtvarných umění v Praze
(ateliér malby prof. Jiřího Sopka a ateliér kresby Jiřího Petrboka). 

JIŘÍ
MAREK



↑ Leporelo, 2019
akryl na plátně
50 x 60 cm

Leda, 2018
akryl na plátně
250 x 195 cm

Stigma, 2019
akryl na plátně
250 x 180 cm



(nar. 1980 v Praze), absolvoval v l. 2001 – 2007 Akademii výtvarných umění v Praze 
(ateliér malby prof. Jiřího Sopka). V r. 2004-05 absolvoval stáž na School of Bella Artes 
v Granadě a v l. 2005-06 stáž na School of Art in Kankaanpää ve Finsku. 

DAVID 
PEŠAT



← Pár, 2017
olej na plátně
190 x 220 cm

Život a smrt, 2017
olej na plátně
150 x 130 cm 

Umělec a zeď, 2016
olej na plátně
230 x 155 cm



(nar. 1976 v Ostravě), absolvoval v l.  1995 – 1998 FaVU v Brně (ateliér malby prof. Jiřího 
Načeradského) a v l. 1998 – 2002 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malby 
prof. Jiřího Sopka). V r. 2000 absolvoval stáž na  Staatliche Akademie der bildenden 
Künste ve Stuttgartu a v r. 2003 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
v Antverpách.

ZBYNĚK
SEDLECKÝ



↖ Ležící Šivája, 2019
akryl na plátně
155 x 230 cm

Model, 2019
akryl na plátně
205 x 150 cm

← Opavský voják, 2019
akryl na plátně
240 x 200 cm



(nar. 1993 v Čáslavi), absolvovala v l. 2013 – 2019 Akademii výtvarných umění 
v Praze (ateliér kresby Jiřího Petrboka). V r. 2017 absolvovala stáž na Hochschule für 
bildenden Künste v Drážďanech (ateliér malby, prof. Christian Macketanz).

GABRIELA
SLANINKOVÁ



← Dovody, 2019
akryl na plátně
300 x 215 cm

Dialogy, 2018
olej na plátně
230 x 210 cm

Untitled, 2018
olej na plátně
29 x 35 cm



Pavel Šmíd 

Lenin - Pokus o zlidštění 8, 2019
olej na plátně
200 x 200 cm

↗ Vůdce, 2018
olej na plátně
105 x 135 cm

→ Koupání 1, 2019
olej na plátně
135 x 190

(nar. 1964 v Krnově), absolvoval v l. 1990 – 1997 Akademii výtvarných umění v Praze 
(ateliér malby prof. Jiřího Sopka). V r. 1992 absolvoval stáž na Polytechnic School 
v Nottinghamu. 

PAVEL
ŠMÍD
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