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úsilí odvozovali od platformy figurace. Důraz kladli
především na kvalitní řemeslnou podstatu svých
děl, a proto je spojovalo i odmítání konceptuálního
umění, o němž si mysleli a dodnes myslí, že jsou
to z převážné většiny „císařovy nové šaty.“ Proslavilo
je hromadné protestování proti udílení britské ceny
Turner Prize, která byla po léta přidělována právě
konceptuálním umělcům, jejichž díla se pohybovala
na hraně fyzické existence a srozumitelnosti.
Tato původně outsiderská skupina se ale brzy vypracovala v jedno z nejpozoruhodnějších uměleckých
hnutí. Na základě sympatií s jejich tezemi, mezi nimiž důrazně zazněl názor, že umění, které musí být
vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není
umění, vznikly stuckistické buňky ve všech evropských státech. Dnes je jich 235 v 52 zemích světa
(stav k 1. 5. 2014).

Několik slov k současné výstavě stuckistů

Výstava STUCK!!, která se v červnu a červenci 2014
uskutečnila v pražské Galerii Vltavín, je už několikátou prezentací českých členů mezinárodního hnutí
v tuzemských galeriích, a několikátou prezentací,
kterou tito členové podnikají ve spolupráci se svými
britskými kolegy.
Od konce 90. let, kdy hnutí stuckistů ve Velké
Británii vzniklo, se už česko-britská cesta natolik
etablovala, že společné výstavy můžeme považovat
za pravidelný jev. Než se ale dostaneme ke specifikům přítomné výstavy, připomeňme alespoň krátce
historii stuckismu.

Na tak silné hnutí začal brzy reagovat i trh s uměním a původně podceňovaní umělci jsou dnes
v nabídce předních galerií a aukčních síní. Historie,
podobně jako třeba u zprvu opovrhovaných impresionistů, se opakuje.

Mezinárodní hnutí, kterého jsou umělci prezentovaní na následujících stranách členy, vzniklo
v 90. letech ve Velké Británii a tvořili ho autoři,
kteří se v té době pohybovali na okraji umělecké scény – byli to umělci, kteří tvořili v klasickém
médiu malby nebo sochy a kteří své umělecké

V České republice se od počátku zformovala jedna
z nejaktivnějších stuckistických buněk. Zásluhu
na tom měl historik umění Robert Janás, který
během svého diplomatického pobytu v Londýně
navázal kontakt se zakladatelem britské skupiny
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Charlesem Thomsonem a v roce 2004 založil skupinu Prague Stuckists. V ní se z Janásovy iniciativy
setkali umělci, kteří prošli tradičním školením na
Akademii výtvarných umění v Praze či Fakultě výtvarných umění v Brně – Filip Kudrnáč, Lukáš Orlita,
Kateřina Pažoutová, Martin Salajka, Jan Spěváček,
Markéta Urbanová, Jaroslav Valečka, a solitérní
autoři Jiří Hauschka a Jaromír 99. Robert Janás
se stal také autorem první monografie, Stuckism
International 1999–2009, která v roce 2009 vyšla
v londýnském nakladatelství Victoria Press London.

To léto čeští stuckisté zažívali významnou expanzi,
avšak jak se jednotliví autoři profilovali a jak se
vyvíjely jejich individuality, rozcházely se i jejich
názorové cesty. Posledním společným vystoupením
byla výstava Stuckists: Elizabethan Avant-Garde
v Bermondsey Project Space v Londýně v roce 2012.
Každá skupina, která v kontextu umělecké historie
obstála, byla spolkem výrazných, silných individualit. Nebyly-li ve skupině zastoupeny dostatečně
silné umělecké osobnosti, není dnes ani povědomí
o skupině. Proto například Skupina 42 nebo Skupina
12/15 dodnes rezonuje v povědomí nejširší vrstvy
publika. Takové skupiny však mají také svou
omezenou životnost, která závisí na umělckém
vývoji jejich členů.

V té době zažívala česká větev stuckistů nepřehlédnutelný rozvoj. Organizovaly se výstavy (Morbidní
romance v OGV Jihlava, 2007; Uvízli v listopadu
v Praze, 2008; Uvízli v listopadu II. v Praze, Brně
a Uherském Hradišti, 2008–2009; The Prague Stuckists ve Výstavní síni Chrudim, 2011 ad.), z nichž
některé svými vernisážemi konkurovaly vyhlašování
výsledků ceny Jindřicha Chalupeckého, ve kterých
podobně jako při Turner Prize v posledních letech
i v Čechách vítězili konceptuální umělci. Upevňovaly se mezinárodní vztahy, jejichž výsledkem byly
i společné výstavy v Londýně. První z nich pod
názvem Enemies of Art proběhla v dubnu roku 2011
v londýnské výstavní síni Lauderdale House,
paralelně s ní se také konala výstava Stuck in the
Emotional Landscape dvojice malířů Jiřího Hauschky
a Jaroslava Valečky v Red Gate Gallery v Londýně.

Na počátku se cesty jednotlivých autorů spojí na
základě podobného uměleckého názoru a společného cíle. Pokud jednotlivce nestmelují neobvyklé
okolnosti, jako byl v minulosti například tlak totalitních režimů (a ani ten nezaručoval, že se skupina
nerozpadne), jsou jejich cesty blízké, dokud se
skupina nepřehoupne přes horizont širšího věhlasu.
Jakékoliv rozdílné postoje se do té doby komunikují
vnitroskupinově, a tenze mezi individualitami vede
dokonce k tříbení názorů na umění, výtvarnou
scénu, vzory a vlivy, a tím i k lepším výsledkům
a aktivnější prezentaci. Pak ale přirozeně přichází
3

>>

Navíc náležejí i další dvě stuckistické formace,
Prague 7 Stuckists (vzniklá v r. 2005) a Bohemia
Stuckists (vzniklá v r. 2006), a mohli by náležet
i mnozí jiní malíři či sochaři zabývající se figurací.
Je spíše ukázkou užšího spolku autorů hlásících
se k jmenovanému mezinárodnímu hnutí, prezentací jejich aktuální tvorby, a přizváním hostů z Velké
Británie, Charlese Thomsona a Paula Harveye,
i demonstrací toho, že právě oni jsou spolkem,
který hodlá pokračovat v navázaných mezinárodních stycích.

chvíle, kdy jsou jednotliví autoři už etablované
skupiny oslovováni k samostatným vystoupením,
která ovlivňuje jen poptávka galeristů či vkus
publika. Cesty se postupně rozcházejí. A připomeňme ještě, že mimo skupinový život neobklopuje
umělce vakuum. Každý z autorů má osobní život,
jemuž se musí někdy více, jindy méně, podřídit,
a který více či méně působí i na jeho život profesní.
V tlaku takového okamžiku se skupina pražských
stuckistů ocitla v roce 2011. Třenice vzniklé během
londýnské výstavy se nepodařilo urovnat ani po
návratu do Čech, takže v roce 2012 došlo k rozpadu
spolku. Od původní skupiny se oddělila skupina
Central Europe Stuckists, již inicioval Jaroslav
Valečka, přidali se sochaři Markéta Korečková
a Ján Macko, a posléze do ní přešli i Jiří Hauschka
a Markéta Urbanová. Prague Stuckists, v jejichž čele
stojí i nadále Robert Janás, se restrukturalizovali,
a v letošním roce k nim patří Igor Grimmich,
Lukáš Orlita a Jan Spěváček. Situace je paradoxní
o to více, že společný názor odvíjející se od nezbytnosti řemeslného základu výtvarného umění
i obezřetný postoj ke konceptuálnímu umění
stále sdílejí všichni. Většinu zmíněných autorů
navíc i nadále pojí přátelské vztahy.

Ani turbulence posledních dvou let, v nichž se tito
autoři vymezili do nově vzniklé skupiny Central
Europe Stuckists však neměly vliv na jejich osobní
umělecký vývoj. Silnými individualitami už tito
autoři byli před vznikem českého stuckismu,
stmelení ve spolku jim dalo spíše potřebný společný
směr a názorovou jistotu, neovlivnilo však tolik
jejich tvorbu.
Proto se na výstavě můžeme setkat s pracemi
typickými pro jejich dlouhodobé tvůrčí úsilí.
Jiří Hauschka se ve vystavených dílech CHLAPEC
A JEZERO (2014), ZÁVOJ A HORA (2014) a dalších
stále nachází na pomezí mezi realistickou
a abstraktní tvorbou, kterou pojednává se sobě
vlastní symbolikou obsahů i koloristickým pojednáním. Jeho malby jsou někdy magické, jindy přemýš-

Výstava, již doprovází tento katalog, proto vlastně
nevypovídá o celku stuckistického hnutí v Čechách.
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tolik potřebná) či okamžik mementa mori dramaticky prolínají záblesky jasně žlutého světla. Tak je
tomu v malbě BLESKY (2014) i SVĚ TLO (2014).
Druhou polohu své práce představuje v NOČNÍCH
MOT ÝLECH (2014), v nichž divákovi nabízí vhled
do interiérů staveb, které nacházíme na dříve
zmíněných malbách. Jejich tajuplná atmosféra
a minimalizované, ale téměř mystické dění v nich,
nás přesvědčuje o autorově symbolistním přístupu,
inklinaci k magickému realismu, a hlavně o jeho
malířských schopnostech.

livé, většinou však nějakým způsobem znepokojivé.
Možná, že je to typem krajiny, která v autorových
představách a malbách hraje ústřední roli – severomoravské krajiny zdvihající se k Jeseníkům, která
v sobě spolu s mnoha historickými zvraty nese
i stopy komplikovaných lidských osudů.
Markéta Urbanová se i nadále zabývá figurací,
kterou artikuluje z pozic realistické i mírně uvolněné
expresivní malby. Její zájem se často stáčí
k ženským portrétům nebo figurám. To lze vidět
i na současné výstavě, kde prezentuje IKONU (2013),
SUDIČKU (2013) nebo nejnovější MADONU HORNÍKŮ (2014), k níž ji inspiroval plenérový pobyt
na Smalt Artu v Ostravě a poznání, že současné
globální celebrity jsou ikonami mas, jakýmisi
madonami davů. Tak je i zpěvačka Lady Gaga
současnou Madonou (2014) severomoravských
horníků. Markéta Urbanová rozvíjí paralelně
rovněž abstrahovanou malbu, v níž dosahuje
zajímavých výsledků, tato oblast její práce však
se směřováním stuckistů koresponduje méně,
proto na současné výstavě není prezentována.

Markéta Korečková (1975) je sochařkou, kterou
zajímá společnost a vztahy v ní. Ve svých dílech
vychází především z intergenderových tenzí,
které ve svém díle tematizuje a komentuje s ironií
a specifickým humorem. Její příspěvky k obecné
polemice nejsou akceptované všemi, takže se
v minulosti stalo, že její bezpochyby invenční
a originální tvorba byla z důvodu pobuřování
cenzurována (výstava s názvem Estrogen v pardubickém Mázhausu, 2008).
Ján Macko (1969) je podobně jako Markéta Korečková absolventem ateliéru Karla Nepraše z Akademie
výtvarných umění v Praze. I v jeho přístupu k sochařské tvorbě jsou patrné prvky ironie a humoru.
Dobře to dokládá jeho taktéž cenzurovaná instalace
simulující lidi stažené z kůže s názvem CYKLUS

Jaroslav Valečka se na výstavě představuje panoramatickými malbami krajin pohraničí, které zachycuje
v typické syrové barevnosti, a komornějšími malbami tematizujícími architekturu kraje. Jeho pohled
poutají momenty, jimiž se jako naděje (v kraji Sudet
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straně zřejmé, že v tomto uměleckém proudu tepe
život a že jeho tep udává několik výrazných, nekompromisních umělců. A útěchou takovým jako mně
mohou být paralely, které lze k vývoji stuckismu
nalézt v historii umění. Kromě jmenovaných skupin
jako byla Skupina 42 nebo 12/15 lze k přítomnému
dění nalézt v českém i světovém umění ještě bližší
paralelu, kterou bylo rozštěpení původně koherentní skupiny surrealistů na množství podskupin, které
však ještě v poválečné době patřily k nejprogresivnějším uměleckým platformám. Inspirující podněty
surrealismu zasahují ostatně i současné umění,
aniž by bylo podstatné, k odkazu které podskupiny
se umělec hlásí. Doufejme, že podobnou dlouhodechost bude mít i hnutí stuckistů, po němž se za
několik let ohlédneme jako za nosným uměleckým
proudem, jehož sílu udávala řada kvalitních uměleckých osobností.

KŮŽE (2004) nebo objekt z rozpracovaného cyklu
The End – NEVIDITELNÁ RUKA TRHU (2011).
Na výstavu byli jako hosté přizváni i zakladatelské
osobnosti stuckismu z řad britských autorů,
Charles Thomson (1953) a Paul Harvey (1960). První
z jmenovaných je zastoupen díly ČER VENÁ KY TARA
(2005) a ŽENA, MUŽ S KOT VOU A TŘI LE TADLA
(2013), která dobře demonstrují jeho provokativní,
naivizující, plošně malířský styl charakteristický
jasnou barevností a tmavou obrysovou linkou.
Podobná formální charakteristika je platná i pro
díla Paula Harveye, který však svá díla neformuluje
s primárně provokativním přístupem, ale sofistikovaně v nich komentuje současnou realitu, přičemž
ve svém stylu v postmoderním duchu zúročuje
poučení minulými uměleckými epochami. Ve svém
díle se svobodomyslnou volností užívá prvky renesance, secese či komixu, a co je českému divákovi
obzvláště sympatické, cituje v nich i řadu umělců,
mezi nimiž lze nalézt třeba tuzemské umělce
Pavla Brázdu či Jaroslava Valečku. Na výstavě je
zastoupen díly TANEČNÍ NOC (2012), KURÁTOŘI
(2012) a INNSBRUCK (2013).
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www.stuckism.com
www.praguestuckists.eu
www.centraleuropestuckists.eu

Současná výstava v Galerii Vltavín představuje
další příspěvek k existenci stuckistického hnutí
v Čechách. Ačkoliv mě jako sympatizantku tohoto
hnutí mrzí, že došlo k jeho atomizaci, je na druhé
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PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodil se v roce 1960 v Burton-upon-Trent, v hrabství Staffordshire ve Velké Británii. V roce 1982
ukončil studium designu na North Staffordshire Polytechnic a v roce 2005 Fine Art Practice
na University of Northumbria. V roce 2012 získal titul Ph.D. na University of Northumbria.
V roce 2001 založil skupinu The Newcastle Stuckists. Na North Tyneside College působí jako
profesor. Od roku 1977 hrál v různých punkových a postpunkových kapelách, skládá hudbu.
Vždy ho zajímal punkový postoj vzhledem ke krásnému umění, nechává se inspirovat různými
vlivy, mimo jiné Alfonsem Muchou a jeho secesní tvorbou.

www.paulharveypaintings.com

Innsbruck, 2013, akryl na plátně, 76 x 61 cm
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Taneční noc, 2012, akryl na plátně, 91 x 152 cm

Kurátoři, 2012, akryl na plátně, 119 x 85 cm
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PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodil se v roce 1965 v Šumperku, dnes žije v Praze. Přestože neprošel klasickým uměleckým
vzděláním, dopracoval se k osobité a velmi zajímavé podobě malby, která osciluje na hranici
abstrakce a figurace. Jako jeden z prvních českých umělců se přihlásil k mezinárodnímu
stuckistickému hnutí, jehož je dodnes aktivním účastníkem, což dokládá řada uskutečněných
výstav v Londýně i v Praze. Je zastoupen v řadě soukromých sbírek.
Magický realismus v podání stuckisty Jiřího Hauschky je svébytnou uměleckou výpovědí,
která je inspirovaná autorovými zážitky a představami. Jsou to právě tyto dva světy – vnitřní
a konkrétní vnější, které se v autorově díle svobodně proplétají.

www.jirihauschka.com

Závoj a hora, 2014, akryl na plátně, 150 x 100 cm
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Vítr, 2013, akryl na plátně, 200 x 90 cm

Chlapec a jezero, 2014, akryl na plátně, 80 x 120 cm
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PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodila se v Chrudimi v roce 1975, dva roky studovala na místní Střední uměleckoprůmyslové
škole v Hořicích, odkud ji v 16 letech přijali na Akademii výtvarných umění v Praze. Tam absolvovala
v ateliéru Karla Nepraše a od té doby pravidelně vystavuje na českých i zahraničních výstavách.
Je členkou mezinárodní skupiny A12 a Central Europe Stuckists smazat The Stuckists. Aktivně se
zajímá o občanskou společnost, rovné příležitosti, práva menšin a ochranu kulturního dědictví.
Markéta Korečková je sochařkou, kterou zajímá společnost a vztahy v ní. Ve svých dílech vychází
především z intergenderových tenzí, které ve svém díle tematizuje a komentuje s ironií a specifickým humorem. Její příspěvky k obecné polemice nejsou akceptované všemi skupinami, tak se
v minulosti stalo, že její bezpochyby invenční a originální tvorba, byla z důvodu pobuřování
cenzurována (výstava s názvem Estrogen v pardubickém Mázhausu, 2008).
www.koreckova.net

Najáda ( Velká červená), 2010–2011, a crystal, zvířecí rohy, výška 190 cm
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Genderový stereotyp, 2008, laminát, větev, vařič, výška 140 cm

Síla pozitivního myšlení, 2011–13, a crystal, větve, výška figury 120 cm – celkově 180 cm
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PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodil se v roce 1969 ve Velkém Krtíši na Slovensku. Nyní žije v Praze. Vystudoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Kremnici a sochařskou školu prof. K. Nepraše na Akademii
výtvarných umění v Praze. Zaměřuje se na téma figury a těla, dílo je neoddělitelně provázené
černým humorem. Je členem skupiny A12 a Central Europe Stuckists.
Vystavuje u nás i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze a v soukromých
sbírkách v Německu, Česku, Slovensku a Polsku.

www.centraleuropestuckists.eu/jan-macko

Vítězství kapitalismu (Konec puritána), 2013, a crystal, výška 140 cm
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Neviditelná ruka trhu, 2011, a crystal, výška 140 cm

Věšák (cyklus Kůže), kůže reálný rozměr, latex, výška 140 cm
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PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodil se v roce 1953 v Romfordu v Essexu ve Velké Británii. Studoval Foundation Art at Thurrock
Technical College (1973–75), B. A. Fine Art na Maidstone College of Art 1975–79. Byl členem
skupiny The Medway Poets. V roce 1999 spolu s malířem Billy Childishem vydali manifest
stuckismu, nastupujícího nového uměleckého hnutí, které se vymezovalo proti konceptuálnímu
umění. V jeho tvorbě jsou klíčové barvy, byl ovlivněn japonskými woodblock tisky, Van Goghem
a německým expresionismem.

Červená kytara, 2005, akryl na plátně, 91,5 x 122 cm

www.stuckism.com/thomson
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Žena, muž s kotvou a tři letadla, 2013, akryl na plátně, 60 x 80 cm

Oranžová žena s klíčem a modrý muž, 2013, akryl na plátně, 60 x 80 cm
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PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodila se v roce 1978 v Turnově, kde vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu.
Poté absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění, kde studovala v ateliéru klasické
malby Zdeňka Berana. Na této instituci dnes učí. Byla členkou SVU Mánes a je autorkou hlásící
se k mezinárodnímu hnutí stuckismu. Vystavovala v řadě českých i zahraničních galerií, její díla
má ve sbírkách např. Národní galerie v Praze či Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
Malba Markéty Urbanové osciluje mezi dokonalou hyperrealistickou malbou a uvolněnější
expresivní polohou. Tyto dva přístupy tak v její malbě tvoří napětí, jímž se mezi mladými autory
na současné umělecké scéně nevyznačuje nikdo jiný. Technická a procesuální náročnost její
tvorby zapříčiňuje, že z jejího ateliéru vychází jen omezené množství prací. O to jsou cennější.
www.marketa-urbanova.cz

Kříž, 2012, olej na plátně, 60 x 40 cm
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Flagelant, 2013, olej na plátně, 130 x 90 cm

Madona (Lady Gaga – Madona horníků), 2014, olej na plátně, 120 x 80 cm

30

31

PAUL HARVEY
JIŘÍ HAUSCHKA
MARKÉTA KOREČKOVÁ
JÁN MACKO
CHARLES THOMSON
MARKÉTA URBANOVÁ
JAROSLAV VALEČKA
Narodil se v roce 1972 v Praze, studoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru malby Jiřího Sopka.
Během studia získal stipendium Sorosovy a Hlávkovy nadace a absolvoval řadu zahraničních výjezdů,
po absolutoriu i řadu uměleckých stáží. Proto jsou jeho díla nejen v českých, ale i v zahraničních sbírkách
(například Národní galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie, Galerie Klatovy / Klenová, Festung Koenigstein, Credit mutuel de Bretagne a dalších). Vzhledem k častým pobytům na severu Čech do jeho malby,
soustředěné se především na krajinné výjevy, vstoupil syrový přídech dramaty stíhaného pohraničí.
Jaroslav Valečka patří k nejúspěšnějším malířům své generace. Jeho symbolistní realistická malba s prvky
exprese je ukázkou perfektně zvládnutého řemesla i bohatého vnitřního obsahu. Za každým výjevem
se odehrává reálný příběh, většinou dosti dramatický, který autor přetavuje do podoby malby s nenapodobitelnou náladou a atmosférou.
www.valecka.eu

Noční motýli, 2014, olej na plátně, 170 x 180 cm
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Blesky, 2014 , olej na plátně, 70 x 100 cm

Světlo, 2014 , olej na plátně, 110 x 75 cm
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