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MALÍŘ IRONICKÉHO DETAILU
Výtvarník Maroš Chury říká: „Malování chápu jako svobodu 

a možnost se vyjádřit, zároveň představuje stres z termínů 
a pocit, že se mi rozletí hlava…“

Vystudovan˘ fotograf odloÏil ob-
jektiv a se stejnou dokonalostí
snímá, tentokrát ‰tûtcem, neo-

pakovatelné hfiíãky kaÏdodenního Ïivo-
ta. Zajímav˘ posun má na svûdomí je-
ho potfieba a touha namalovat to, co
nemohl nebo neumûl vyfotografovat.
Mistrn˘ fiemeslník, v tom nejlep‰ím slo-
va smyslu, jemn˘mi doteky nechává oÏí-
vat pitoreskní svût.

Dle charakteru jeho souãasné tvorby
lze zafiadit M. Churyho do smûru su-
perrealismu, i kdyÏ on sám rÛzné ‰ka-

tulkování odmítá: „Nemám rád Ïádné
zasazování. Dávám pfiednost poctivé,
zodpovûdnû udûlané práci. Mnohdy ne-
ní dokonalá, ale je z ní cítit, Ïe ten chlá-
pek fakt chtûl a líp uÏ neumûl. Na‰tûstí
nerozumím umûní, tak nemám potfiebu
svÛj styl pojmenovat. VÛbec mám pro-
blém pokfitít své obrazy – název jim dá
hranici, mantinel.“ 

Z jeho obrazÛ v‰ak vyzafiuje, Ïe ten
„chlápek“ umí. Nelibuje si v náhodn˘ch
ãrtách, naopak preferuje precizní zpra-
cování do posledního detailu. Maluje

obraz zdánlivû spontánní, hlasitû kfiiãí-
cí vtipem a nadsázkou. Ve skuteãnosti
mu dodává promy‰lené sevfiení do pev-
né konstrukce, umocnûné rafinovan˘m
osvûtlením. Jeho obrazy nevznikají ze
dne na den, ale vûnuje jim spoustu ãa-
su. Tuto umûleckou dfiinu v‰ak divák
nikdy nepozná. Pohladí ho uvolnûn˘,
vstfiícn˘ v˘sledek, kter˘ ho mámivû zlá-
ká do znám˘ch míst a situací, promlu-
ví na nûho velice srozumitelnou fieãí
a skoro oãekává odpovûì, byÈ jen non-
verbální. 

S úãinkem své ironické hry, v níÏ
propojuje fiktivní realitu s dÛvûrnû zná-

m˘mi jevy, víceménû poãítá: „Lidé jsou
v˘jimeãní svou fantazií, rádi se dívají
… obrazem tro‰ku naÈuknu, oni se chyt-
nou, a najednou vidí nûco, co zaÏili ãi
po ãem touÏí.“ 

Námûty loví v˘hradnû ve spoleã-
nosti cizích lidí a kamarádÛ, ti se stávají
jeho nejvût‰í inspirací. Má rád ty, kdo
dokáÏou nûco skvûlého postavit, vy-
myslet, napsat, prostû zanechat stopu.
Má pochopení i pro ty, kdo sestrojí gi-
gantick˘ a naprosto nepraktick˘ stroj,
kter˘ je ale tak krásn˘, Ïe bere dech.
A právû vûdomá cesta ke kráse, v˘-
sostné poslání ãlovûka, je i jeho cestou.
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HARLEY-DAVIDSON, olej na plátnû 75 x 85 cm KYKLOP, olej na plátnû 80 x 90 cm

TOILETTE, olej na plátnû 75 x 90 cm

GELATERIA, olej na plátnû 80 x 80 cm T¤I KILA, PANÁâKU... olej na plátnû 90 x 90 cm POSLEDNÍ SPOJ, olej na plátnû, 80 x 90 cm ·KOLA V P¤ÍRODù, olej na plátnû 65 x 75 cm 

PÁTEK 13., olej na plátnû 80 x 90 cm

Zlomové body Ïivota 
Maro‰e Churyho (1967):
❯ 1982–86 – Stfiední umûleckoprÛ-

myslová ‰kola, obor fotografie
❯ 2001 – autorská v˘stava, Dom za-

hraniãn˘ch Slovákov, Bratislava
❯ 2001 – v˘stava v Parlamentu âR, Praha
❯ 2004 – stáÏ v Palm Springs v USA
❯ 2005 – stáÏ v Los Angeles v USA
❯ 2008 – nejúspû‰nûj‰í úãastník zlínského Minisalo-

nu filmov˘ch klapek

❯ Jeho díla vlastní soukromí sbûratelé v Evropû,
USA a Kanadû

❯ Zastoupení: Galerie Kincová ve Zlínû 

BANANA REPUBLICA, olej na plátnû 90 x 105 cm


