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kompozice. Vypovídají o posedlosti autora pohotovû, v˘stiÏnou zkratkou, bezprostﬁednû zaznamenat
„obyãejn˘“ Ïivot kolem nás i svût
uvnitﬁ s oãistnou sebeironií v h˘ﬁiv˘ch barvách: „Kdybych maloval
v zelené nebo dokonce v modré ãi
Ïluté, jest to tak správné, ono je to
zcela subjektivní vûc. Barva je jeden
z nejdÛleÏitûj‰ích v˘razov˘ch prostﬁedkÛ pro barvoslepce, totéÏ platí
o hluchu pro muzikanty a taky chuti pro degustátory...“ Máme si to rozlu‰tit. Proã ne?! A jak˘ Ïe je jeho
(umûleck˘) sen? „Kdo vymyslel takovou otázku? Vy to víte? Sny jsou
nekoneãné...“ S tím ov‰em nelze neÏ
souhlasit.

Lidská postava, velmi často v torzu či náznaku,
zobrazená až s úpornou s naléhavostí, je totiž ohniskem
tvorby tohoto Moraváka

M

alíﬁ a kreslíﬁ Vladimír HubeÀák (1952) má na svém kontû i básnické texty, v nichÏ nezapﬁe Ïhavého ironika. Zajímá ho
„obyãejn˘ Ïivot“ kolem nûj, se v‰í svou
drsností koloritu severní Moravy. Narodil se ve Fr˘dku Místku, a i kdyÏ zaãal
svá studia absolvováním stﬁední umûleckoprÛmyslové ‰koly o nûco jiÏnûji,
v Uherském Hradi‰ti, na vysokou se vrátil na sever do Ostravy a do Olomouce,
aby se usadil v Havíﬁovû. Tam také pÛsobí jako pedagog na základní umûlecké ‰kole. „Dûti jsem mûl vÏdycky rád. Ve
velkém davu je umûní se k nim chovat
demokraticky. Îivit se vyslovenû obrázky je obtíÏné, podbízivosti kolem nás je
pﬁíli‰; snad kdyÏ nûkomu poradím, jak
má drÏet tuÏku nebo ‰tûtec, nic nezkazím,“ pﬁiznává a dodává: „Nás ve ‰kole
uãili ledacos. Od té doby jiÏ uplynulo
dosti ãasu... moje inspirace vychází z nazírání a uvûdomování si pokud moÏno
v‰eho nemoÏného – v˘tvorÛ ãlovûka, pﬁírody, ãlovûka samotného. Staﬁí mistﬁi
,museli‘ b˘t poplatní dobû, ale nebyli –
alespoÀ ti dobﬁí.“
Vladimír HubeÀák patﬁí mezi umûlce,
pro které je obraz odpovûdí na vlastní
otázky, jimiÏ se obrací dovnitﬁ, do vlastních nejistot a spletit˘ch reflexí. Tam
pramení jeho optika vnímání lidí, vztahÛ, pﬁírody, které pﬁená‰í na plátno i papír. KaÏdé jeho dílo pﬁedstavuje kﬁehk˘
dûj, kter˘ se na plátno promítá ve sloÏitû vrstvené kompozici. Vypráví „momentky“, pﬁíbûhy pozastaveného okamÏiku, vytrÏeného z univerzálního
dramatu lidského poãínání.
O tvorbû Vladimíra HubeÀáka platí,
Ïe je vûrn˘m zrcadlem vnitﬁního svûta
svého tvÛrce. Nevyhledává zviditelÀování v médiích ani ve skupinách, bohatû si vystaãí sám se sebou, s podnûtnou,
stále promûnlivou ‰kálou ryze osobnû
proÏívan˘ch vjemÛ. ZÛstává tak vpravdû autentick˘m, ‰Èastnû nezaﬁaditeln˘m
osobit˘m tvÛrcem. âas, k jin˘m tvÛrcÛm nemilosrdn˘, je mu naopak pﬁíznivû naklonûn. HubeÀákovy práce pﬁipomínají divokou koláÏ. Sám ﬁíká: „Urãitou

dobu jsem tzv. koláÏe kombinované malováním dûlal, ale vycházelo to z mnoÏství kreslen˘ch skic rÛzn˘ch lidiãek na
libovolné formáty, které jsem seskupoval do obrázkÛ. Nebylo to náhodné ale
cílené.“ Jeho obrazová v˘povûì je stmelená z rÛzn˘ch prvkÛ a promítána
v nûkolika rovinách. Plocha obrazu sestává z fragmentÛ, které se stﬁídají a spl˘vají, jako mozaika volnû spojen˘ch realit, pﬁipomínající laternu magiku.
Ohniskem autorovy ﬁeãi je lidská postava, ãasto v torzu ãi náznaku, zobrazená s malíﬁskou i psychickou naléhavostí, ve stavu existenciálního obnaÏení.
Tato figurální groteska promlouvá o odkryt˘ch pohnutkách lidského nitra, spontánní, expresivní tahy ‰tûtcem a linie nabité tûkavou energií jako by se snaÏily
objevit onen prvotní úÏas z jevÛ lidského a pﬁírodního svûta a pﬁevést je na plátno bez zatíÏení obsahov˘m ãi formálním programem (kánonem). Oãistnou
naivitu v‰ak vyvaÏuje zku‰enost ãlovûka, kter˘ nese v sobû své zku‰enosti a jizvy nasbírané na vlastní Ïivotní pouti. HubeÀákovy obrazy v nás tak navozují
nejednoznaãné pocity. Vnímáme jeho
hledání „ãistého vidûní“ s hravû lyrickou kultivovanou paletou barev, ale cítíme i temn˘ podtext napûtí a kousavé
ironie, která ãasto vyúsÈuje ve slovní sdûlení, v˘raznû zaãlenûné do obrazové
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Ceny obrazÛ se pohybují
od 22 000 do 35 000 Kã.

VLADIMÍR HUBù≈ÁK

INVERNESS II, olej na plátnû, 120 x 93 cm
TEXT: Jaromíra Slavíková, Jindřiška Kodíčková, Richard Drury, Petr Beránek; FOTO: Archiv autora a Galerie Kincová

Hubeňák

HOMOKOâKA, olej na plátnû, 110 x 100 cm

FIGURÁLNÍ PŘÍBĚHY
VLADIMÍRA HUBEŇÁKA

❯ 1967–71: Stﬁední
umûleckoprÛmyslová ‰kola
v Uherském Hradi‰ti pod
profesorÛ Kutra, Vaculíka
a Ja‰ka
❯ 1971–75: Katedra v˘tvarné
v˘chovy PF v Ostravû
❯ 1983–85: Katedra v˘tvarné
v˘chovy PU v Olomouci
❯ souãasnost: V˘tvarn˘ pedagog
na ZU· v Havíﬁovû
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❯ Od poloviny osmdesát˘ch let
uspoﬁádal pﬁes 20 samostatn˘ch
v˘stav (Galerie Magna Ostrava,
Karviná, Galerie Pyramida
Praha, Galerie A.Wunsheho
Havíﬁov, Galerie Chagall
Brun‰perk a dal‰í) a pﬁispûl do
dal‰ích desítek kolektivních
v˘stav v˘tvarníkÛ regionu. Je
zastoupen i soukrom˘ch
sbírkách ve Francii, ·v˘carsku,
Itálii a Anglii, v tûchto zemích
také vystavoval.
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