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Samostatná výstava jednoho z nejgeniálnějších současných českých figurativních 
malířů Tomáše Jetely (*1986) v pražské The Chemistry Gallery představuje autorovu 
tvorbu z posledních dvou let práce v jeho pražském ateliéru. Jetelova tvorba je 
stále zaměřena především na figuru. Výraz tváře, případně gesta rukou, jsou alfou 
a omegou jeho malířského zájmu. Jeho charakteristická - ostrá, přesná a rychlá 
kresba jsou hlavním rozpoznávacím prvkem jeho malířského rukopisu. Koláže, které 
poprvé použil na své ceněné diplomové práci Knihovna, i nadále Jetela používá jako 
výraznou součást malby. Někde vytváří abstraktní pozadí, někde samotnou figuru. 
Jinde vlepované postavy, věty či slova komiksově doplňují zaujatý výraz hlavního hrdiny. 
Osamělé postavy na jeho obrazech se často nachází v bezvýchodných situacích, 
zrcadlící svět samotného autora. Jeho oblíbený život na hraně se zjevně týká i postav 
na jeho obrazech. Nicméně významová paleta se kromě zkušených ostřílených 
elegánů tentokrát rozšiřuje i na další autorovy oblíbené žánry - porno či jasné stylové 
odkazy k Egonu Schielemu. Výstava tak představuje celou pestrou paletu autorových 
malířských přístupů ke zobrazení figury, a to s takovou samozřejmostí, že nápis Make 
Me Immortal na jednom z obrazů nemusí být jenom zbožným přáním. Naopak, Jetela 
výstavou Génius noci jistě píše další nezapomenutelnou kapitolu své malířské kariéry. 

kurátor: Petr Hájek
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Kolébka života I →
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2020

V zahradě → →
olej na plátně
50 × 40 cm
2020
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A solo exhibition by one of the most ingenious contemporary Czech figurative 
painters, Tomáš Jetela (*1986), at The Chemistry Gallery in Prague presents the 
author’s work from the last two years of work in his Prague studio. Jetela’s work is still 
mainly focused on the figure. Facial expressions, or hand gestures, are the alpha and 
omega of his painting interest. His characteristic - sharp, accurate and fast drawing 
is the main distinguishing feature of his painterly handwriting. Collages, which he first 
used for his acclaimed diploma thesis “Library”, Jetela continues to use as a significant 
part of his paintings. Somewhere it creates an abstract background, somewhere the 
figure itself. Elsewhere, the characters, sentences or words pasted on it complement 
the biased expression of the protagonist. The lonely figures in his paintings are often 
in hopeless situations, reflecting the world of the author himself. His favorite life on 
the edge obviously also applies to the characters in his paintings. However, in addition 
to experienced seasoned elegans, the meaning palette is expanding to other author’s 
favorite genres - porn or clear stylistic references to Egon Schiele. The exhibition thus 
presents a whole diverse range of the author’s painting approaches to depicting the 
figure, with such a matter of course that the inscription Make Me Immortal on one of 
the paintings does not have to be just a pious wish. On the contrary, Jetela with the 
exhibition Genius Of The Night certainly writes another unforgettable chapter of his 
painting career.

curator: Petr Hájek
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Kolébka života II
olej na plátně
200 × 160 cm
2020
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Na verandě ←
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2020

Mr. Strange
olej na plátně
150 × 100 cm
2020
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Kresba
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Tomáši, kde hledáš inspiraci?

A co teda hledáš?

Jak se to dělá?

Není ta laťka příliš vysoko?

V ateliéru jednou po ránu

Ježiši, já tu mrchu nehledám! Spíš před 
ní zdrhám! Jde po mě, křičí jak pominutá, 
snaží se mě uštvat.

Génia v sobě.

Nesmíš se bát tmy. Jít tam kde to neznáš, 
kdes nikdy nebyl. Dobrý je, když máš 
kámoše. Jako mám já. Vincenta, Luciana, 
Egona, Francise, stojí za mnou a fandí mi. 
Pravda, občas se mi vysmívají, často si 
nadáváme, hádáme se do krve. Ale taky 
mě už párkrát plácali po zádech. Prostě 
vedeme dialog a já jim slíbil, že budu 
hledat, dokud nenajdu.

A proč ne? Lepší než ustrnout v nějaké 
osvědčené komfortní poloze jako mnozí. 
Přešlapovat na místě, sázet na jistotu, 
malovat tak abych prodával. Pro tohle 
jsem se nenarodil.
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Primavera ←
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2020

Olympia
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2020
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Symfonie štěstí
kombinovaná technika 
na plátně
40 × 40 cm
2020
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Man In Black ←
olej na plátně
180 × 130 cm
2020

Na houpačce
olej na plátně
180 × 130 cm
2020
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Prometheus
kombinovaná technika 
na plátně
150 × 100 cm
2020
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Malíř ←
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2019

Little Jagger
olej na plátně
180 × 100 cm
2020
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Básník
kombinovaná technika 
na plátně
200 × 150 cm
2020
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Sochař ←
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2019

Filozof budoucnosti
kombinovaná technika
na plátně
150 × 100 cm
2020
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Zajímavý student ← ←
olej na plátně
130 × 90 cm
2020

V paláci mysli ←
olej na plátně
130 × 100 cm
2020

Tichá píseň →
kombinovaná technika
na plátně
200 × 180 cm
2014–2020
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Červená knihovna →
kombinovaná technika 
na plátně
180 × 130 cm
2020
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Blažená nevědomost ←
kombinovaná technika
na plátně
160 × 140 cm
2020
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“Mezi tím, co právě odchází, a tím, co je ještě na příchodu, se objevují náměsíčné přízraky. 
Fantomas, Eduard Raban, von Passenov. Snad by určitým klíčem k těmto šifrám mohlo být 
to, co se nazývá horizont událostí.”

Miroslav Petříček, Filosofie en noir, 2018

1 Václav Bělohradský, Společnost nevolnosti,

   Praha 2007

2 Emmanuela Lévinase, Totalita a nekonečno

   (Esej o exterioritě), Praha 1997

3 Miroslav Petříček, Co je nového ve filozofii,

   Praha, 2018

4 Červený trpaslík, S7/E3 - Uroborus,

   Velká Británie, BBC Two 1997

Je téměř nekonečná škála směrů, umělců či výtvarných technik a postupů, s nimiž 
lze dát Jetelovo dílo do souvislosti: expresionismus, dekadence, symbolismus, 
existencionalismus, pop art, Bad Painting, Neue Wilde, Provisional Painting, Sublime 
Art, graffiti, street art, undergroundové komiksy, béčkové horory, scifi… Schiele, 
Kokoschka, Ensor, Gauguine, Munch, Goya, Váchal, středověká bolestná ukřižování, 
Francesco Clemente, Albert Oehlen, Cindy Sherman, David Salle, John Currin, Tracey 
Emin… Kolážovitý kaleidoskop kusů novin jako bordura kolem figury uprostřed. Téměř 
renesanční klidnost krajiny v pozadí a expresivní křiklavost figury v popředí. Akademicky 
stroze vybudovaná perspektiva a placatost.  Mixáž malby a kresebných linií, výstřižky
z časopisů, stříkánce, cákance, kaňky, ztékance, zbytky lepidel, dekor nasprejovaný 
přes šablonu... Svět jako melange. Blending. Všechno zamíchané a promíchané. Remix.
Pokroucené tvary těl, zprohýbané figury, lebky s temnými dírami očnic, jokerův úškleb, 
klaunovské masky, předimenzované ruce spočívající v klíně, eroticky dráždivá ženská 
těla, sexualita femme fatale, démonicky zírající mužské postavy, vybělené úzké tváře 
se scifoidně uhrančivýma očima. Tváře, oči, ruce, póza těla. Expresivně tvarované, 
expresionisticky vypjaté. Mluví či spíš křičí. Atak na diváka. Ale třeba je to naopak. 
Obrana duše či útok? Anebo obojí?
Portréty, hlavně portréty. Muži, ženy, holky, kluci. Známí i neznámí. Proslulí filmoví herci, 
malíři, spisovatelé, filozofové, muzikanti. Andy Warhol, Lucian Freud, Francis Bacon, 
Pete Doherty, Truman Capote … jen tak namátkou. Ale také vyobcovaní lúzři, zfetovaní 
zoufalci, prostitutky, bloudící individua. Výšiny i nížiny. Všichni v jedné lince. Všichni  
v jedné existenci.
Nietzsche, Kierkegaard, Lévinas,  Meyrink, Rimbaud, Baudelaire, Kafka, Proust, Camus, 
Márquez, Freud. Film Noir, Lynch, Jarmusch, Almodovar. Tápání, těkání, bloumání, 
hledání. Pochyby, osamocenost, bezradnost. Drolící se duše. Přetlak, erupce. Už to 
nejde vydržet.  Pobít a rozmlátit tu vlezlou  přítomnost.  Téměř hororové situace. 
Dekadentně temné a agresivně excentrické. A zároveň groteskní. Grimasa. Sarkastický 
úsměv. I to je DJ Jetela.
“Žijeme ve věku nevolnosti”, říká Václav Bělohradský, “všeho je příliš mnoho. 
Mnoho alternativ. Ale nedostatek důvodů. Máme více možností si něco zvolit, ale 
nevíme proč”.1 Ale co když je nejistota právě jistotou? Jistotou ve světě mezi? 
Mezi odcházejícím a přicházejícím? A nevolnost je jen výsledkem vzdalování se 
dosavadnímu typu uvažování? Evropská racionalita je prý v krizi. Roky pěstovaný 
koncept totální  “redukce Jiného pouze na Stejné”2 nás měl uklidnit a udělat z nás 
spokojeného, sebejistého vítěze. Vědecky kognitivní přístup s touhou vše popsat 
a roztřídit.  Evropská vize racionální pohody se nám rozpadá jako staré boty. Možná. 
Ale co když nové boty už máme? Jen jejich jinakost neregistrujeme a my ono dosud 
“nereprezentovatelné” neumíme uchopit. Tedy “že to, co se  tímto způsobem dává, 
není možné reprezentovat v hotových schématech či horizontech porozumění a že 
jde naopak o cosi, co se tomuto způsobu rozpoznávání vzpírá...”.3 “Metafyzický garant” 
není popsatelný, ale to neznamená, že neexistuje.
I to je DJ Jetela. Dává nám pod nos to, co už bylo, často i mnohokrát a notoricky 
omleto. Ale zároveň nevíme. Řev, remix, škleb, zmatek. Jakoby smysl beze smyslu. Zatím.
Most do neznáma. Dobrodružství. Magičnost překročení. Horizont událostí. Další kruh 
jsoucího? Had si ukusuje svůj ocas.

Dovětek:
Pár rukou zastrkává kartonovou krabici pod kulečníkový stůl nulové gravitace. Na krabici je 
napsáno fixem UROBOROS. Z krabice vykukují pohybující se dětské nožičky. ... Lister sáhne 
do krabice a pohladí dítko na bradě: “ Když teď cestujeme časem, lidstvo nemůže nikdy 
vyhynout. My tady... budeme kroužit navěky”. Zasune krabici pod kulečník a odchází.4

Ivona Raimanová, říjen 2019
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Modrý panter ←
olej na plátně
45 × 35 cm
2020

Pierot
kombinovaná technika
na plátně
150 × 100 cm
2020
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Little Boy With Red Nose ←
kombinovaná technika
na plátně
150 × 100 cm
2020

Jedna žena jménem Clarice
kombinovaná technika
na plátně
150 × 100 cm
2020
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Schielenec ←
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2020

Cheers
olej na plátně
54 × 39 cm
2020



56 57



58 59

̌Zimní slunovrat →
kombinovaná technika 
na plátně
180 × 130 cm
2020
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Kresby
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Kresba
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Fishman ←
olej na plátně
30 × 20 cm
2020

Kresba
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Pražská madonna ←
kombinovaná technika
na plátně
180 × 130 cm
2020

Lotosová žena
olej a sprej na plátně
180 × 130 cm
2020



68 69

Papež noci ←
kombinovaná technika 
na plátně̌
150 × 100 cm
2020
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Rembrandtovo kouzlo
olej na plátně̌
150 × 100 cm
2020
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Nevermore
kombinovaná technika
na plátně
180 × 100 cm
2020

Gentleman s tajemstvím →
kombinovaná technika
na plátně̌
180 × 100 cm
2020
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Pařížský lovec
olej na plátně
30 × 20 cm
2020

Hrající herec →
olej na plátne
50 × 40 cm
2020
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Odrazy tělesné přirozenosti ←
olej na plátně
140 × 90 cm
2020
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Šach-mat ←
kombinovaná technika
na plátně
120 × 90 cm
2020

Hotel Evropa
olej na plátně
130 × 90 cm
2020

Zmenšování bolesti
světa ← ← ←
olej na plátně
120 × 90 cm
2020

Harley Quinn ← ←
olej na plátně
120 × 90 cm
2020
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Dvojitá tvář
kombinovaná technika
na plátně
150 × 100 cm
2020
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Malířské dílo Tomáše Jetely je v jádru heroické, a proto romantické. Staví na intuitivním 
paradoxu, který rozviřuje rezistentní spirálu mimovolného pohybu a žene tvorbu, jako 
koně, neustále kupředu. Autor rehabilituje pro současný malířský výraz lidskou figuru 
a zároveň naplno reflektuje brutalitu její mediální demontáže a psychické rozptýlenosti 
v konkrétním prostoru a čase. Zatímco mediální obraz zvoleného námětu postupuje 
cestou vůle k sjednocení, vědomí, které by měla figura reprezentovat, je roztříštěno 
a rozptýleno do všech stran (podobně, jako tomu bylo například u Francise Bacona). 
Základním vstupem do modelace obrazového celku je tedy předpoklad jeho subversivní 
rozpornosti, potažmo nepevnosti, rozklíženosti, tekutosti. Vnější extatický pohyb je 
násilně uzavírán do totality rámu, jako bránící se divoké zvíře do úzké klece.

To je ovšem velké, či přímo zásadní téma současného západního umění. Téma tak 
zásadní, jako bolestné. V době bez účinných metafyzických nástrojů minulosti, bez 
ženských božstev, charismatických vizionářů a spolehlivě vousatých proroků, bez 
jasného vývojového horizontu. Každý pouze sám za sebe. Někdo více, někdo méně 
statečně, čelí něčemu, co nikdo nezná. Projevům a formám jakési nové cizorodosti, 
která důsledně přemazává jistoty i nejistoty minulosti, ale nenabízí nic, co by je 
v dostatečné míře nahrazovalo. Na dosah je pouze chvilkové, zato však intenzivní 
rozptýlení všeho druhu. Pestře dunící prázdnota. Jedovatě barevná dočasnost.

Malíř, a my spolu s ním, stojíme v krajině bohatého kulturního dědictví, kterému přes 
všechno vynaložené úsilí přestáváme rozumět. Vzdaluje se nám. Je amortizováno. 
Konzumní epocha vše přetváří a slévá do jediného tvaru – super-sebe-reprezentace. 
Něco zásadního se rozpojuje. Je to společná, vysoce aktuální kolektivní zkušenost. 
Jako bychom žili v době inverzního bezčasí, kde se pořád opakuje cosi únavného 
a vyčerpávajícího. Cosi, co deformuje čas i prostor našeho vnímání a co si vyžaduje, 
jako odvetu, stejně zběsilou expresivní reakci.

Petr Vaňous, leden 2021

Obraz kriticky čerpá z atmosféry postmediální situace, v níž se rozevírají nůžky mezi 
postprodukčním dotvářením reality a ochočeným kritickým myšlením. Exkluzivní povrch 
skrývá destruktivní procesy. Atmosféra má blízko k úzkostným stavům a vyživuje 
kolektivní společenskou klaustrofobii. Povrch láká, svědomí varuje. Tento proces si 
žádá vlastní svébytné formální postupy. Nestačí malířská gesta, která mají tendenci 
pod náporem emocí ztrácet tvar. Je nutno kompozici podpořit konstruktivními prvky 
kresby a koláže. I ty jsou však napadeny oním rozkladným pohybem deformace, který 
vše tvaruje do psychické zkratky (vzpomeňme na vzrušenou kresbu Egona Schieleho).

Není čas na analytické ohledávání vztahů. Není čas na rozvahu. Je třeba jednat. A zde 
krystalizuje základní otázka, co metoda Jetelovy obrazové komprimace vlastně 
sleduje. Je nutné zachytit nesmrtelnost uplývajícího okamžiku, nežli navždy zmizí, nebo 
se naopak co nejdříve zbavit smrtelně vtíravé, rozkladné emoce, jejíž přítomnost je 
nesnesitelná? Ambivalence, protipohyb, paradox, činí Jetelovu malbu osobitou i děsivou 
zároveň. Nelítostné zrychlení je svého druhu iracionalitou romantického prokletí. 
Rychlost je kvalita, ke které se upíná naděje ve vítězství. Jako konstituční princip stojí 
u Jetely za formální redukcí a deformací figur, jejich fyziognomie i významových gest.

Rychlost a pomíjivost vyzařují negaci baudelaireovské skepse. Temný, kroutící se pohled 
skrze optiku „umělého ráje“. Lidská sláva reprezentovaná celebritami napříč kulturním 
spektrem, nesmrtelnost komiksových superhrdinů, přísahy kapitánům avantgardy, 
stojí vedle atributů pomíjivosti a vyčerpání jakými jsou lebky, havrani, krkavci, roztrhané 
knihy, prázdné láhve či odhalená pohlaví řady anonymních ženských modelů ze světa 
spotřebního porno-průmyslu. Kdesi v druhém plánu cítíme přítomnost děsivých 
mechanismů, které tu jsou obnažovány se vší syrovostí a ohavností. Exkluzivní povrch 
post-mediální společnosti skrývá její temné konstituční zákulisí založené na prozaickém 
vztahu: výroba – konzum / produkce – poptávka. Stav, v němž se člověk mění v oběť 
materiálních vztahů, které sám stvořil. Je to džin vypuštěný z láhve.

Rozptýlené vědomí je ekvivalentem rozpadu jednotného času i prostoru. Před obrazy 
Tomáše Jetely jako bychom se ocitli v souběhu zrcadlících se časových kopií a stop, 
jehož strhujícímu tempu se snažíme porozumět, ale teprve hledáme odpovídající 
dekodér, jež by nás od této vizuální pasti úspěšně emancipoval. Obrazy působí 
jako rozbitá zrcadla, elastické pastiše, tekutá vše-vyplňující pseudo-realita. Vznikají 
tu metastázy únikových, paralelních realit, v nichž jsou odžívány touhy, frustrace 
a deviace všeho druhu. Obrany střídají útoky. Jsme uprostřed komplexně vedené války 
o vlastní identitu a důstojnost.
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Katalog je vydán u příležitosti výstavy Tomáš Jetela - Genius noci
v The Chemistry Gallery, která se konala od 12. 2. 2021 do 14. 3. 2021.

kurátor výstavy: Petr Hájek
texty k výstavě: Petr Hájek, Petr Vaňous, Markéta Zahradníková, Ivona Raimanová
grafika výstavy a katalogu: Eva Hanzalová
koncepce katalogu: Eva Hanzalová, Petr Hájek, Marek Šilpoch
fotografie: Petr Kopal, Marek Šilpoch, Lara Sedlak

Zvláštní poděkování: Livia Pirohanicová a Petr Stabrawa

tisk: Indigo Print

The Chemistry Gallery
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fb.com/ChemistryGallery
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