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Umìlecká nezávislost je podmínìna nezávislostí existenèní .Corot,
Manet nebo Cézanne byli synkové bohatých tatínkù malovali, ani by
potøebovali se tím ivit. To jsou slova G. Karse, která vyslovil ve dvacátých
letech tohoto století a která mají stále svoji nezmìnitelnou platnost; nutí
umìlce, kteøí nemají tuto pevnou existenèní základnu, aby se pohybovali
na vratké hranici mezi ivotem a umìním, aby tuto hranici pøekraèovali
pod tlakem vnìjí a vnitøní nezbytnosti, aby museli uspokojovat své problémy
lidské existence i problémy umìleckého sebevyjádøení dìlením v èasovì
oddìlené úseky.
To je pøípad Jana Chaloupka, který svoji lidskou existenci zabezpeèuje jako
grafický úpravce knih, reklamních tiskovin a ilustrátor, své umìlecké cítìní
vyslovuje malováním obrazù. Tento støet vnìjích a vnitøních naléhavostí nese
sebou závané dùsledky, e nedává umìlci monost plnì se soustøedit
na problémy umìlecké, ale odbíhat od nich a po uspokojení vnìjích potøeb se
k nim znovu vracet. Toto stálé pøeruování nese sebou nebezpeèí, e svìest
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a intenzita prvotního nápadu v èasovém odstupu ochabne, ztratí svoji
naléhavost. Tohoto nebezpeèí je J. Chaloupek uchránìn svým vyrovnaným
temperamentem, i vnitøní sílou prosadit svoji výtvarnou mylenku za vech
okolností. Pøeklenout tuto pausu mu pomáhají náèrty i slovní poznámky, pro
nìho je umìlecká tvorba pozastavením rychlého rytmu ivota .snaha
o pøenesení napìtí energie do struktur výtvarného díla.
Jestlie øíkám, e J. Chaloupek je lyrikem, pak vyslovuji své pocity pøed
jeho obrazy, avak neøíkám tím nic o konstrukci urèitých výrazových
prostøedkù, které mají vypovìdìt jeho vztah k realitì a jejího pøevedení
na obrazovou plochu. V tomto ohledu se J. Chaloupek znovu dostává na onu
vratkou hranici, nyní mezi konkrétnem a abstrakcí. Jeho vztah k vidìné realitì
okolního svìta je ovlivnìn vnitøním vidìním, urèitými obrazovými náznaky
na lidské figury, které popírají její studium. Jeho malba spoèívá v urèitých
ohledech a podstatných bodech na zkuenostech, je mu pøináel ivot, aby
se podle nich øídil a hledal svoji osobitou výpovìï. Rytmus lidského tìla je mu
dùleitìjí ne jeho vnìjí zjev; vzdává se jednoznaènosti jeho vidìní ve
prospìch hlubího pochopení, lepího nebo komplexnìjího pozorování
promìnlivého pohledu na figuru. Opomíjením pøesnosti obrazového záznamu
dospívá malíø k mnohonásobné výpovìdi, nikoli fyzických, ale pøedevím
expresivních pocitù. Cílem jeho podání je vyvolání souborného dojmu
ivotností barvy a uvolnìné formy v souhlase s pøírodním modelem, který
kadý divák bez obtíí zjistí. Na poèátku stojí Torzo z r. 1982,
ve zdùraznìném obryse, jeho krásu vidí malíø ve vzniku energie skvrn,
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barev a odhalených kvalit materiálu. Barevnost torza je vysoce diskrétní
a støídmá, omezena na rùový inkarnát tìla a nazelenalou eï pozadí. Kdy
budeme pøehlíet název obrazu, pak nikdo nebude mít potíe, aby spojil svoji
pøedstavu figury s tímto obrazem.
Tak je tomu i v následující periodì, kdy se vrací k lidské figuøe a to v sérii
Aktù v roce 1998. Nahý enský akt je k nám obrácen zády a dává tak
monost sledovat jeho neurèitý obrys v tlumené, a monochromní barevné
stupnici. Neutrální pozadí pøed nim akt stojí, jetì více stupòuje jeho
neurèitost, i kdy vrhá tìlo svùj jemný stín na pozadí. Støedem obrazového
zpodobení není hlava, ta je z obrazu vylouèena a obrazové ohnisko, z nìho
vychází dynamické vlnìní hmoty tìla, je poloeno do dolní èásti obrazu,
do rozkroku. Rozdíl mezi smyslovým poznáním a jeho pøekroèením
do vysnìného svìta obrazù, J.Chaloupek stírá svou prùsvitnou barevnou
monochromní plochou, proitek skuteènosti je redukován na samotnou jeho
podstatu. Stejným vidìním a stejným cítìním dostává se Chaloupek
do blízkosti J.ímy, ani by se stal jeho napodobitelem, hledá odlinost
barevným podáním. Torza enských tìl jsou odpoutaná od pozemské tíe,
vznáejí se v neurèitém prostoru, prodìlávají promìnu latentní nebo
podvìdomou analogií. ivé tìlo, vidìné zezadu, se stává mrtvou hmotou
døeva opakující formu ladnì vykrouených tvarù aktu do podoby kytary.
Pùvodní smysl zobrazení je rozruen transformací, mlèenlivá hmota tìla se
promìòuje ve zvuèící formu døevìného tìla kytary. J.Chaloupek tak potvrzuje
slova francouzského teoretika, e není ádná hmotnost v prostoru, ale jen
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promìnlivost citu a stavu due, ve je v neustálém pohybu. Není první, který
tuto transformaci provádí, avak vtiskuje této promìnì nový význam.
Rytmické vlnìní krouivých, oválných køivek na zadní stranì kytary je
zápisem znìjící hudby sfér, vypovídající tajemství umìlcovy due. Tak je
nazvána malba Rezonance due z r.1998, v monochromních odstínech edí,
vibrujících v halucinatorní jasnosti. V obraze Poslední struna, acryl plátno
50x60cm, z tého roku, je zvuk umlèen pøetrenou strunou, je v ostré èerveni
se odráí od dramatické hustoty èerných skvrn okolo ní. Tak dostávají
transformace J. Chaloupka nový význam slovy nepostiitelného barevného
kouzla, je jen tichým a nevtíravým zvukem zasahuje vnímavého a citlivého
posluchaèe, který dovede v jeho partituøe èíst a slyet hudbu malíøe.
V mezidobí let 1985-1997 vstupuje na obrazovou plochu nyní muská
figura, v podobì ptáka s roztaenými køídly, v sérii koláí pod názvem
Rozhovory s Ikarem. Je vystøiena z pomalovaného papíru a vlepována
na obrazovou plochu s malovanými náznaky oblohy nebo moøské hladiny.
Nevznáí se ve vzduchu, ale stojí na jakési skále rovnì ve formì koláe.
Chaloupek tak hledá nové monosti pro svoji výpovìï, dalo by se øíci, e
experimentuje v technice koláe, aby vyzkouel sílu své výpovìdi v nové, ale
ji odbyté technice, tak jako v odbytém zpùsobu skripturální malby písmovými
znaky, zde v grafické technice suché jehly.
Dílo J. Chaloupka pøedstavuje se v neobyèejné sevøenosti a není divu, e
povrchní kritika bude právem mluvit o stejných prvcích jeho malby pøi popisu
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a postavení tohoto díla. Jako krajináø nepøeruuje vazbu se svojí figurální
malbou. Kmeny stromù jsou pouze obdobou figur, pøestoe v názvech tìchto
maleb se objevují slova, která se beze zbytku dají najít v absolutní realistické
krajinomalbì. Poukaz na urèitý dojem mùe zøetelnì vyvolat dojem, e
v obraze je naznaèen výøez z jasnì vyhranìné geografické situace nebo
najdeme i takový, který není pøímý poukaz na krajinu, ale na její náladu
a atmosférické jevy. Nepøihlíujeme-li k názvùm obrazù, lze jetì vyvozovat
z malby Chaloupka vázané na tradièní pøedstavu krajiny, nìkdy také
vzpomínky na urèité, zvlá vnucující a opakující nebo obmìòující se proitky
na krajinu, v ní delí dobu il nebo jen pøíleitostnì procházel. Tyto dojmy
nejsou ukryty v podvìdomí, nýbr podnìcují obrazové ztvárnìní. Malíø pøijímá
obrovskou promìnu malíøského obrazu svìta, ale závanìjí ne její vnìjí
zjevení je pro nìho vnitøní rytmus krajiny ve prospìch hlubího pochopení
nebo pøesnìjího vystiení. Ve vech pøípadech mùe citlivý pozorovatel
vycítit identifikaci obrazu s pøírodním dojmem bez vysvìtlujícího názvu nebo
výkladu. Navíc názvy obrazù nesmíme brát doslovnì. Malíø je vìtinou chápe
jako etiketu a to v pøípadì, e s krajinným zábìrem nemají nic spoleèného.
To je pøípad obrazu nazvaného Pøedjaøí z r.1988 nebo série obrazù
pojmenovaná Stromy z r.1998. Obraz Ve skalách z r.1993, je èistì
realistický zábìr, avak série obrazù Les z tého roku apeluje ji na fantazii
diváka, aby v trojité prùrvì pøedcházejícího obrazu Ve skalách vidìl Tøi
bøízky, tak jako v obraze Jedlièky nebo ztotonil enský akt s vystupujícím
prsem jako Sosnu. Malíø chce, aby kadý z jeho obrazù byl pro milovníky
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umìní trvalou otázkou, ne okamitou odpovìdí.
Tento poadavek malíøe vystupuje zvlá naléhavì a imperativnì v sérii
nazvané Stromy z r.1998. Tìmito obrazy pøekraèuje malíø hranici
konkrétního svìta a pøechází do abstrakce. Kmen stromu naznaèuje
zaèlenìná vroubkovaná lita, její vztah k danému pojmenování obrazu je ve
své strohé realitì jen náznakový. Vertikalita lity je totoná s vertikalitou
kmene stromu, tvoøí spojnici mezi nebem a zemí. Pøesnì pøevzatý detail
pøedmìtného svìta je znakem i poukazem souèasnì na nezamìnitelnost
v obraze zachyceného dojmu. Jeho osamocenost nebo ve spojení ve dvojici
na nièím nezaplnìné ploe obrazu vystupuje v dominujícím úèinu
podporovaném svìtlem prozáøené svìtlé plochy nebo ve ztlumené výraznosti
dané hustou zmìtí tmavých skvrn, mnohde dostupující agresivity
a pøíznaènosti. Znaky hrají v tìchto malbách podstatnou úlohu, ovem
pøedevím ty, které vstupují do obrazu jako cizí prvek, jen schématicky
vyvolávající pøedmìtné asociace. Vertikalita kompozice urèená znakem
stromu je mnohdy poruena diagonálním naklonìním znaku, zpochybòujícím
stabilitu kompozice.
Malby malíøe Chaloupka v této vývojové fázi pøekraèují hranice tzv.
realistické malby a daøí se jim vyslovit onen smysl pro trvalost a kontinuitu,
které jsou základním prvkem dojmových pocitù. Malíø dospìl k urèitému
stupni volnosti, který opravòuje jeho vztah ke skuteènosti. Smyslový ivotní
pocit, který se uskuteèòuje na ploe plátna v promìnì svìta v barevný sen,
je v souladu s jeho novým pohledem na okolní svìt, s jeho novým výtvarným
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názorem opírající se o racionelní vnitøní øád a uspoøádání obrazových znakù
v rovnováze uitých prostøedkù. Stromy se stávají nositeli duevních stavù
a pocitù, sdìlením a obrazovým pøehodnocením jeho záitkù v rovnováze
uitých prostøedkù. Spletenec vizuálních a fantastických prvkù a náznakù
je výtvorem v jemné a náznakové figuraci, diagramem malíøské citlivosti
v elementárním stavu. U se v malíøských kreacích J.Chaloupka nejedná
o formy, jejich pùvod je zakotven v strukturálních danostech skuteènosti,
nýbr o znaky ve smyslu a hodnotì oné skuteènosti, je se ztìlesòuje
v osobitém a nezávislém mediu malby.
Umìlec tu mluví o ztrátì reality a to je také název série obrazù z let 1983
a 1998. Pøerod umìleckého názoru, který vyvolal v ivot tuto øadu obrazù,
je uskuteèòován soustavou barevných skvrn, je u nejsou divákovi
vysvìtlovány názvem obrazu, nýbr ponechávají mu volnost, aby sám
domýlel jak umìlec formuje svoji Ztrátu reality. Barevné skvrny, jako
znaky neskuteèna a nekoneèna, zrcadlí stav umìlcovy due, jsou výrazem
jeho kontemplace, jeho snu a meditace. Slovo barevné je nepøesné a divák
bude marnì hledat barvy, jak si zvykl je vidìt. Chaloupek se vyhýbá pestrým
barvám, mísí je s èernou do èerných nebo bílou do svìtlých edí, do ploných
nánosù a rozkládá po ploe jako neorganický shluk protoplasmy, jako
nemetamorfozované èástice v larvárním stavu. Ty se pohybují zdánlivì
bez ladu a skladu, obèas se shlukují okolo nìjakého znaku, který se
pøedstavuje jako svìtelný pruh a vroubkovanou lakou (Ztráta reality nebo
obraz Ano nebo ne 1998), jindy zakryt rozpadlou formou motýlích køidélek.
 11

Jestlie malíø mluví o ztrátì reality, nevystihuje pøesnì daný stav. Ztráta
vzniká náhodnì, nepozorností èi neopatrností, avak zde jde o vìdomé
oputìní reality ve prospìch abstrakce. Oputìní onoho hranièního pásma
mezi realitou a abstrakcí se neudalo rázným rozhodnutím, bylo pøipravováno
a zkoueno v poznenáhlých promìnách. Tak obraz Ztráta reality 0 z r.1993
rozkládá na ploe plátna velkou formu motýla- baboèky v pestrých barvách
a ztráta reality tu zatím rozruuje levé køídlo svìtelným pruhem, v nìm
hadovitì zprohýbaná modrá linie nese na sobì prouky pestrobarevné òùry,
která vlnovitým pohybem klesá dolù. V obrazech Ztráta reality II. z r.1997
a obraze oznaèeném IV. z tého roku je na plátnì u jen rozpadlý a bezbarvý
zbytek motýlího køídla, aby v dalích obrazech nebylo u po nìm ani stopy,
mùeme si je pouze domýlet v rozptýlených skvrnách obrazu jako je Ztráta
reality X z r.1998.
Rozbití reality naznaèuje obrazy oznaèené jako Svatý Sebastián z r.1998.
Náznak lidského tìla je probodán svìtelným útvarem ze vech stran do jeho
tìla vnikajících a je probodávajících nám u známými pilovitými pøíèkami.
Doznívající variantou je obraz nazvaný Utrpení z r.1998.
V ateliérovém deníku si J.Chaloupek zapisuje létající trojúhelníky, jimi
konkrétizuje èástice rozhozené po obrazové ploe a chápe je jako erotický
symbol zápisem Venuin pahorek. Tyto poznámky byly pøípravou k malbì
obrazu Vzpomínky na panìlsko, avak zatím obraz nebyl proveden, nebo
nové nápady jej zatlaèují do pozadí, kdy pøímo v horeènatém chvatu maluje
jeden obraz za druhým, na jeho stále neukonèený nápad o Ztracené realitì.
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Zdá se jakoby J.Chaloupek pøímo pøekypoval bohatostí invence a jako
v tvùrèí posedlosti tento motiv rozvádí do stále nových variací, v sériích
oznaèených rùznými názvy, avak stále uchovávající pùvodní, neodbytnou
pøedstavu; je neuvìøitelné, kolik obrazù dovedl J. Chaloupek vytvoøit v tomto
jediném roce, ve støetu vnìjích naléhavostí souvisejících s jeho èinností
designera. Je to pøedevím cyklus obrazù Kadý má svobodu ve své hlavì,
kdy do abstraktnì rozruené èernobílé plochy je zaleptán obrázek hlavy
nebo polofigury v bílém orámování. Nejprve se tento nápad projevil v obraze
nazvaném Don Quijote, jeho tváø je obalena chuchvalcovitými oválnými
bìlavými prstenci. Rámeèek s reprodukcí skuteèné podobizny nebo
polofigury prokazuje ztrátu své reality. J.Chaloupek pøemýlí a souèasnì
i realizuje obrazem jak nejlépe a nejvystinìji vyjádøit neodbytnou a stále se
vracející mylenku. Stopy reality na abstraktní ploe èernoedých skvrn,
chuchvalcù a mlhovin chápe umìlce jako akèní a èasoprostorový prvek.
V øadì obrazù nazvaných Portrét Y je náznak na ztracenou realitu
vystien nejen obrázkem lidské, ponejvíce enské tváøe, ale i velkou plochou
èernobílých edí, do nich je zaleptána celá figura jakoby zahalena
a ovázaná svìtlým plátnem, jakoby po smrtelném úrazu byla pøipravena
k odvozu do márnice.
V tom smyslu pokraèuje øada obrazù Ztráta reality z tého roku, v nich
realistický náznak tváøe je nahrazen velkou reprodukcí nìjaké malby nebo
plastiky obalené vibrující svìtelnou plochou bìlavých a naèernalých skvrn,
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výjimeènì i èervených vejcovitých útvarù. Význaèným obrazem tohoto roku
je Poslední veèeøe jako vzpomínka na obraz Leonarda da Vinciho, v nìm
náznak dlouhého stolu je naznaèen pouze èerným pásem a náznak figur
sedících apotolù je naznaèen edou mlhovinou rozbíhajících se ze støedu
do trojúhelníkového útvaru. Ohnisko celého dìní pøedstavuje figura Krista,
realizována zaleptáním barevného obdélníèku s výøezem tváøe, oèí
a nosu.
Tu konèí první zastavení na køíové cestì Jana Chaloupka za umìním,
výzkumná cesta za hledáním ztracené reality. Jeho výtvarné dílo nelze zaøadit
mezi èistì barevnì meditující malby; Chaloupek nehledá barevný kontrast
pestrých barev, lokální barvy nevstupují do jeho obrazu. Výtvarník je
zamilován do tlumených a diskrétních odstínù nepestrých edí, svìtelnìjích
nebo temnìjích odstínù, vyvolávajících monochromní efekt. edá jako
oblíbená a urèující nebarva Chaloupka má abstraktní charakter, sama o sobì
je neutrální a nìmá. Je vak lehce vznìtlivá a v souhøe s ostatními barvami
v jeho pøípadì pøedevím s modrou se lehce rozezní tajemným zvukem,
odhaluje ztajený ivot. Vyaduje nejjemnìjí citlivost malíøe a ve svém zrodu,
zanikání, mizení je intuicí vesmíru.
Jak u jsem øekl, pohybuje se Chaloupek na pomezí nefigurativní malby.
Do ryze imaginárních nebarevných prostorù vèleòuje realistické prvky jako
znaky konkrétního svìta ve formì koláe. Tím objevuje malíø poèetnost
významù, nutí diváka nejen se dívat, ale pøedevím myslet. Tyto znaky, jako
upomínka na do pamìti zasutou vzpomínku na realistický podnìt, jsou v jeho
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malbì v podstatì cizorodým prvkem, jednak ve vztahu k názvu obrazu, jednak
svým cizorodým materiálem zaèleòovaných do obrazové plochy. Spojení
protikladných prvkù na jedné obrazové ploe je odrazem rozpolcenosti naí
doby, výrazem jejího zmatku a rozporuplnosti. Jednota monochromních edí
a èerní, harmonie v jejich vzájemném vztahu, syntéza konkrétních
a abstraktních prvkù splývá ve více nebo ménì vyváenou kompozici. Jeho
primární èinnost grafika a designera, získává v jeho malíøském díle silnì
urèující a mnohdy pøevaující úlohu, ani by se dalo øíci, e na úkor
intenzivnìjího malíøského projevu.
Jiøí Siblík, 1999
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Rozhovory s Ikarem I.-II., kolá 1987
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Ikaros, lípa, 1999
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Barvy
Nevinnost je výhradnì blankytná,
øekl alobce.
Ano, odvìtil obhájce,ale i obloha
nese na svém klínì purpurové stopy
po polibcích èervánkù.
Cesta okolo pekla je výhradnì
lutì vyprahlá,øekl alobce.
Ano, odvìtil obhájce,ale i
leckterou svìtici zdobily plavé vlasy.
Pokoj a spoèinutí je výhradnì zelené,
øekl alobce.
Ano,odvìtil obhájce,ale i na dno
lesních tiin mohou vpochodovat vojáci
s pìstmi od krve.
Jestli vak je cokoli edé,
øekl alobce,pak je to zeï vìzení,
a nebo prach zvíøený
pøilétajícími andìly, odvìtil obhájce.
Tání, kva, 1984
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Rybník na návsi, olej, 1984
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Malíøùv podzim
S tìkým srdcem
barví buk své listí.
Tvùrèí ticho proniká
jeho stinnou korunou,
kdy rozjímá trpìlivì
s rukama vztaenýma.
Kadì ráno vzhlíí malíø
k jeho korunì,
kde vychází slunce o nìco døíve.
A buk rudne, øídne,
obìtavì barví i edivé kamení
zakleslé mezi prsty jeho koøenù.
Na vyzáblinách svých údù
pozvolna odhaluje svá hnízda.
Jetì nevychladla.
Jetì v dálce trochu bloudí
hejno ptákù pøelétajících
z oèí malíøe do oèí krajiny,
hejno letních ptákù,
teï u z jiného svìta.
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Stromy I.-III., acryl, 1998
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Pod prùsvitnou kùí
Jsem bublinou na hladinì
Tvé bystøiny, Boe,
jsem souèástí Tvého proudu.
Pod mou prùsvitnou kùí
tøítí se sluneèní paprsek
ve vechny odstíny citù.
Jsem Tvým abstraktním dílem
a zrodilo mì drama tvých vírù
toèících se mezi balvany.
Jak køehký jsem.
Jak samozøejmá
a zároveò zázraèná
je má existence i má smrt,
mùj návrat jak mrknutí,
tiché rozplynutí se
na hladinì Tvé bystøiny.

Sbohem Versace II., acryl, 1998
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Ztráta reality X., acryl, 1998
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Dech Boí, van nadnáí òadra dívky,
mezi nimi oheò stoupáním tvaruje,
prohøívá její vlasy,
prolamuje do pustiny chrámy,
na místech neèekaných nafukuje je, upoutává,
Hle vertikála mraku servaného ze sloupoví podzemí!
Opat Suger jen lehce pøejídí modlitbou
po hladinì zpìvu.
A kráèí, kam chce, je pøítomen,
i sestupem zavruje:
Zvedá z trávy vyschlé tìlo èmeláka,
jeho dlaò je o poslední let tìch køídel lehèí,
jeho ticho jen okno uprostøed Slunce pøedèí,
vítr jím pozvedá mrtvá tìla a pout prach,
trnovou trombou,
smìrem výstupním.

Ztráta reality X., acryl, 1998
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Ztráta reality X., acryl, 1998

ano nebo ne, acryl, 1998
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Sbohem Versace I., acryl, 1998
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Ztráta reality X., acryl. 1998

Být tak èlovìkem daleko od lidí!
Vést jak prastará cesta horami,
do výe posilovat starce,
milence snáet po svých kamenech.
Stát se vìtrem v závìtøí,
s ním po vírech svlékat z mlhy tìlo,
nenacházet.
Zabloudit s ledovou krùpìjí daleko od detì,
uvíznout mezi jehlièkami horského smrku,
být tím smrkem, ve vichøici
námrazou zatíeným,
zvolna se houpajícím,
skrýt v sobì vechny katasrofy praskajících kmenù!
Nechat tak lidstvu jeho útìchy.
ít v krutosti pravdy.
Daleko od lidí, první i poslední,
být kadým zvlá.
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Ztráta reality 0., olej, 1993
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Ztráta reality II., acryl, 1998

Ztráta reality IV. a X., acryl, 1997

 29

Don Quijote, acryl, 1998
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A tak ji vyhlíím toho,
s ním bych se utkal na ivot a na smrt.
Chtìl bych, aby mì dostihl naveèer.
Chtìl bych, aby byl v pøesile.
Chtìl bych, aby èervánky stály za mnou
svou bezmocností.
Chtìl bych, aby mou hruï chladila rosa pøedzvìst,
aby onen útoèník nebojoval z pudu sebezáchovy,
ale z lásky. A tím opravdovìji.
Jako já se budu opravdovì bránit.
Nebo oheò, který keø nespálí,
je k obdivu propleten
ivými, volnými vìtvemi své obìti.
Ale oheò, jen mi obrací nitro v popel,
ten oheò je z lásky!
Ach, ké by onen útoèník
ze vech sil udeøil!
Z lásky!

Kadý má svobodu ve své hlavì, acryl, 1998
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Akt, acryl, 1998
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Tajemná, 1987

Metál, 1985

Tvrdohlavá, 1987
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Míenec ulovil rybu
a teï ji tahá po bøehu na vlasci
a smìje se, chroptí ivoèinou radostí
a ona se pleská po kamenech,
slunce ji obrábí, jiskry z ní odletují,
bílé svìtlo tøítí se na pohybu, pøedjímá úder,
rozletuje se vemi smìry a do vech barev
jako kdy si za obzorem chromnoucí onglér
ve dlani pøevrací hnoucí kámen západu,
jako kdy mu vjídí dlaní dívce za koilku
a ona nemùe hrozit, ne oèima
A po rybì ve vodì studnice víru se louèí!
Míenec dovádí rituálnì,
nepromlouvá k rybì ani neposlouchá rybu,
jen napíná sopeèné svaly,
ne se vyvalí láva a prach vzhùru:
Tam rybí galaxie ztrácí se
rychlostí svìtla...
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Utrpení, acryl, 1998
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Rezonance due, acryl, 1998
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Ke konci roku 1999 obrací J. Chaloupek k plastice a v následujícím
roce v horeèném chvatu v krátké dobì necelých pìti mìsicù vznikla øada
plastik, které doplòují jeho malíøský projev o nové prostorové dimenze.
Osobitá tvùrèí vùle a nespoutaná imaginativní fantazie vedou J. Chaloupka
k výpovìdi, v ní volnost podání tvorby pøehlíí anatomické proporce hlav
a postav a zavádí nás do svìta symbolù. J. Chaloupek je ve výtvarném svìtì
osamocený chodec, který se neváe na ádný vzor ani na tradici, nehledá
a ani se nesnaí hledat oporu v kolektivním seskupení stejnì myslících
umìlcù, protoe nechce být ovlivnìn nebo brzdìn ve svých výtvarných
pøedstavách nikým a nièím. Uzavírá se do své klauzury, aby v odlouèení
od svìtského ruchu a umìleckého dìní na zahradì svého ateliéru
ve Vimperku formoval svá vnitøní vidìní v materiálu lipového døeva. To je
jediný jeho projevu odpovídající materiál, který mu dává monost pøímo
a koneènì formovat hlavy a figury bez zdlouhavého hnìtení hlíny a pozdìjího
vypalování a odlévání do kovu. Pøitom døevo je poddajný materiál, který
neklade odpor na rozdíl od tesání kamenného bloku. Z ploného podání svých
obrazù pøechází k trojrozmìrnému ztvárnìní, avak nezapomíná na podstatný
prvek svých obrazù - na barvu, kterou zaèleòuje do svých døevìných plastik
jako neoddìlitelnou èást, avak v krajní støídmosti jejího uití, v omezení
na kontrasty èerné a bílé nebo na dramatický úèinek agresivní èervené
barvy. Zpracovává jako døevìný palek tak i døevo rozøezané na tenké laky,
aby je skládal na zpùsob asambláe.
Lidská hlava byla odedávna pøedmìtem sochaøského ztvárnìní buï
jako portrét nebo anonymní symbol, u J. Chaloupka to je koncentrovaná
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tvùrèí fáze vycházející z hmoty døeva. Jeho lidská hlava je pomalé
a opatrnì zraòování døeva zásahem noe nebo dlátka, nenaruující
elementární podstatu a utajenou sílu tohoto materiálu. Ponechává døevìnému
palku jeho pùvodní tvar, podlouhlou oválnou formu, pøírodní hodnotu a rysy
oblièeje napovídá jen jemnými náznaky, je jsou neznatelnì zaèlenìné
do elementární formy. Nezajímá ho psychologická nebo individuální stránka
vytváøené sochy, nýbr jen a jen její hmotná podstata. Svým vysoce
vyvinutým citem pro formu a její hmotu ponechává neporuenou základní
celistvost a citlivost pro kouzlo materiálu mu umoòuje postihnout a zachovat
hodnotu výpovìdi. Levé oko a ústa jsou naznaèeny záøezem ostrého noe,
pravé oko vystupuje jako okrouhlý tvar vyvýený z plochy pomocí dláta.
Forma nosu vystupuje jako drobný jehlan, nadoènicové oblouky jsou jen lehce
vyhloubené dlátem podobnì jako rty a brada. Takto redukovaná forma
na podstatnou a koneènou prostotu v omezení povrchové modelace
na nejnutnìjí náznaky nutí diváka domýlet a hledat vnitøní smysl výpovìdi,
jak je vyznaèen èernou polokoulí na èele symbol nápadu vstupujícího do hlavy
nebo symbol mylenky z hlavy vycházející. ilkování døeva nehraje ádnou
roli, naopak její u jiných umìlcù zdùrazòující síla je potlaèena lehkými náznaky
barevných kresebných tahù.
lutá hlava s rameny tvoøícími její sokl je proloena krémovì bílými
plokami a opìtnì záøezy èernohnìdou barvou zesílené ve své liniové
formaci. Tvar hlavy je vysoce sugestivní ve své nápodobì, jeho hmota je jen
místy lehce vyhloubena a je na divákovi, aby se domýlel co pøedstavuje.
Také divák je nucen mìnit své pozorovací stanovisko, musí sochu obcházet
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a prohlíet si ji ze vech stran, aby plnì pochopil plastické cítìní umìlce, jeho
psychologické ztvárnìní dané koncepce.
Socha nazvaná Má milovaná je naplnìna lehkým podtextem
humoru, který je dán textem písnì Ivana Mládka Má milovaná, proè jsi tak
zmalovaná, která byla podnìtem k realizaci sochy. Èervená barva odpovídá
nejen danému textu, ale ve své agresivitì zdùrazòuje primitivnost
Mé milované, tak jako obhroublost její postavy roziøující se v jakousi
terasovitou nástavbu tváøe, odkud visí tìký øetìz naznaèující náunici.
Èervená plocha je oivena krémovì bílými skvrnami a pruhy, v zadní èásti
tìla pak vertikálními èervenými pruhy naznaèujícími páteø tohoto
neforemného zjevu.
Agresivita èervené barvy hraje roli i v podání dalí sochy s názvem
aek zde spolupùsobí se satirickým podtextem domýlivost v akovitém
zjevení, které se zakrývá støechovitým nástavcem, aby chránilo svou
nabubøelou prázdnotu. Protáhlá vertikální forma jako znak vypínavosti je
poseta liniovými rámy a protáhlými skvrnami, které sklízí za své vnucující se
postavení. Avak divák nenachází ádné identifikaèní opìrné body
k pochopení sloité skulptury nabité obsahem, který sochaø podle svých slov
do nìho vloil. Podobnì utajené významy pøedstavuje socha nazvaná
Normální Pepíèek. Je to dìtská figura, které se dìti vysmívají, protoe má
hranatou hlavièku. Bez tohoto výkladu tìko pochopitelná alegorie sochy
s velkou hranatou hlavou s otevøenými ústy naznaèenými vodorovným øezem
a vystupujícími ebry s diagonálními záøezy. Socha je dokladem toho, jak
J. Chaloupek pøevádí reálný obsah figury do plastické formy, je neklade
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pøekáky své èitelnosti, avak znesnadòuje pochopení obsahového sdìlení.
Dalí socha nazvaná Torzo tvoøí uzavøenou formu v polovinì
zúenou natoèením tìla, pøecházející v rozíøenou horní èást
s vyznaèenými òadry a náznakem nìjaké ozdoby. Hmota døeva vystupuje
v plné celistvosti pouze s náznaky formy rýhami ve døevì na podbøiku
a nohou, v natoèené horní èásti s vìtí plasticitou enského erotického
symbolu, avak bez efektù svìtla a stínu, které se nemohou rozehrát na tomto
zjednodueném sochaøském podání. Jestlie Rodin øíká, e socha je pouze
soubor prohlubenin a výstupkù, tak to neplatí pro J. Chaloupka, který usiluje
o zjednoduenou a zhutìnou formu, oprotìnou od vech detailù na
podstatné pevné a uzavøené tvary. Tato redukce mu pomáhá vyjádøit klid
a stateènost, pùvab a sílu s minimálním naruením tvaru prohlubeninami
a výstupky.
Jestlie ve své malbì ztvárnil barvou enské torzo, pak v plastice
je podal prostou avak vysoce sugestivní formou. Bílé enské tìlo je zahaleno
èerným pøiléhavým trikotem a vystupující polokoule enských prsù jsou
zdùraznìny ve své plasticitì èernou barvou a naopak v rozkroku bílými rámy
ve tvaru trojúhelníku. Zadní èást je jen lehce vyznaèena bílými teèkami.
Satira J. Chaloupka je dùleitým doplòkem jeho sochaøského sdìlení,
jak u jsme vidìli v sochách Má milovaná nebo Normální Pepíèek a ta je
i nezbytnou souèástí výpovìdi sochy nazvané Familiérní vanìní. Tyto
satirické podtexty jsou vyvolané poslechem rádia, kdy v soustøedìní na práci
umìlec nevnímá obsah mluveného slova, ale ve mu splývá v nesouvislé
brebentìní, v jednotvárný proud lidské mluvy, je útoèí na jeho smysly
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a obtáèí a senìrovává jeho hlavu tlustými provazy, take nemá monost
uniknout pøed tímto útoèícím familiérním vanìním. Doposud uplatòovaná
snaha o plynulou formu je naruena komplikovaností pøidaného materiálu provazy - které modøe zbarvené naznaèují vypláznutý jazyk a velké ucho
opuchlé doléhajícími zvuky. Èasto proklamovaná zásada, aby dílo mluvilo
samo za sebe, bez vysvìtlujícího komentáøe, by byla v pøípadì soch
J. Chaloupka nedostaèující pro pochopení nìkterých deformací (hlava,
Pepíèek), je byly inspirovány zjevy a dìním okolo nìho, nebo umìlec se
neuzavírá okolnímu ivotu, ale vnímá jej, je jím ovlivòován a tato reakce
se promítá v jeho sochaøských výtvorech.
Nìkteré motivy se vracejí a J. Chaloupek se snaí je vyobrazit novým
zpùsobem, nyní odpoutané od plochy plátna a umístìné volnì v prostoru jako
napø. plastika Rozhovory s Ikarem, kde je figura naznaèena pouze trupem
jako èerná plocha desky rozbrázdìná vrypy a záøezy, s bílými deskami po
stranách jako rozepnutá køídla. Zadní èást trupu vyznaèuje svazek vertikál
jako prosvítající páteø s pruhy zdùrazòujícími trup u postavy, která stojí
na okraji propasti a chystá se k rozletu.
Oputìní zásady poèáteèních soch omezit modelaci na nejmení míru
ve prospìch plynulé a dírami a hrboly nenaruené formy, dospívá ke
kontrastnímu øeení, kdy hmota døeva je rozloena na více èástí, desky a úzké
lity a skládána na zpùsob asambláe. Postup, který tu J. Chaloupek uplatòuje
je nový a zcela osobitý, i kdy jde o princip kubistické a postkubistické tvorby.
Nejde vak jen o technický postup, naplnìním hmoty rozvlnìnou dynamikou
v rozlièných stupních a rozmìrech dochází také k jejímu zduchovnìní
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komplexem postojù a ideí. Figura je rozloena ve zlomky a promìnìna
v obraz nejistoty, pochyb a ohroení souvislosti, jak to i napovídá oznaèení
sochy Ohroená vertikála. Námìtem je taneènice s rozepjatými paemi,
zachraòující stabilitu - vertikálu svého postoje ve vratké poloze na jedné noze.
Nový princip jednoty vyrùstá skládáním rozlièných fragmentù do sebe
nerozluènì zaèlenìných a pøedurèeným k vyslovení pocitù nejistoty naplòující
dui moderního èlovìka. Uitý materiál fragmentù je skládán v nový celek
spíe metaforicky ne imitativním vztahem ke svìtu. Fragmentace materiálu
vyvolává pozornost a úèastenství existencí psychickým realit - nejistoty
a vratkosti lidského bytí, je musí být stále bránìno tak jako stabilita
v Ohroené vertikalitì nebo v Rozhovorech s Ikarem strach pøed pádem
do propasti. Podání formy smìøuje k vyjádøení lidské psychiky jak formálnì
tak i obsahovì.
Stejný kompozièní princip rozvádí J. Chaloupek v seskupení dvou
postav nazvaných Král a královna. V podstatì kompaktní hmota døevìného
bloku byla rozdìlena na dvì poloviny - na muský a enský princip a z tìchto
rozdìlených a poté k sobì lepených èástí byla vytvoøena nová jednota k sobì
nerozluènì patøících figur. Královna je znázornìna plností enských tvarù
a výraz vládnoucí moci je naznaèen spirálovitým rùstem do výky. Proti
aktivní ivoèiné síle taneènice jsou obì figury naplnìny meditativní statièností
v pasivní odevzdanosti osudu. Jsou ve své dùstojnosti dojímaví svou
bezùtìnou osamoceností. Podobnými pocity je naplnìna figura nazvaná
Parciální meditace. Vertikalita sochy míøí ke hvìzdám v zklidnìném
rozjímání svého záøezy pochyb zranìného zjevu parciálnì pøidrovaná zpìt
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k zemi duevním napìtím, co vyjadøuje stoèený drát.
V soustøedìní na sochaøský projev nezapomíná J. Chaloupek na svou
malbu a vrací se k malíøskému stojanu, aby tìtcem zapisoval své variace
na lidskou hlavu. Je to napø. Hlava básníka, která vystupuje na zatemnìné
ploe mísených barev jako na rentgenovém snímku v bílých náznacích
lebeèních kostí. Básnický projev charakterizuje malíø pøesnì øazenými stejnì
velikými ètvereèky v modrém orámování vyjadøujícími rytmický sled verù.
Z døívìjích motivù je to obraz Sv. Sebastiana, který se snaí novì
vypovìdìt novým stylem. V první variaci je tìlo bez hlavy a údù jetì
naznaèeno nazelenalou plochou ohranièenou bìlavými odstíny, zatímco
v druhé variaci zùstává na plátnì u jen svìtle èervená plocha tìtcem jemnì
brázdìná tmavími odstíny èervené barvy naznaèující ivotnost tìla s bílými
ètvereèky utìdøovaných ran a úderù. V první variaci vstupuje na støed
obrazové plochy kaligrafický, jakýsi èínský znak malovaný bílými tlustými
tahy tìtce na zakrvácené ploe. Náznaky na realitu druhého názvu obrazu
jsou u jen stìí poznatelné a malíøské podání pøechází do abstrakce. Tyto
dva poslední obrazy u ukazují nástup do nového výtvarného stylu, v nìm
dochází nyní k úplné a dokonalé Ztrátì reality.
Jiøí Siblík, 2000

 43

Lípì
Tøepotavì tøídí tisíce srdíèek,
jimi vonívá mrakùm a u víèek,
koatá støecho, knihovno pro milence.
Chrání neseètìlé tuláky
pod peøinou svého stínu
pøed hnìvem letního slunce
postøeleného v pozdním odpoledni,
ty, samotinká. A trochu se bojí,
kdy v dálce vidí smrky,
jak se drí v iku za ruce,
jak se navzájem podpírají.
Lípo, planeto zelených srdcových plamenù,
pod tebou nejlépe píou se nejprostí básnì.
Tøese se ruka tìm,
kteøí donáejí z ciziny vodu
ke tvému kmeni, má lípo
stojící na pevné pùdì domova.
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Poslední struna, acryl, 1998

 45

Parciální meditace, døevo - elezo, 2000

 46

Familierní vanìní, døevo - provaz, 2000
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Král a královna, døevo, 1999

 48

Romantická sbírka, acryl, 1998

 49

Torzo, døevo, 1995

 50

Obtíná vertikála, døevo, 200

Torzo, døevo, 2000

 51

Normální Pepíèek, døevo, 200

 52

aek, døevo, 2000

 53

Stará puka, døevo, 1999

 54

Stromy IV., acryl, 2000

 55

Jako sluneènice, døevo, 200

 56

Má milovaná, døevo, 2000

 57

Sv. Sebastian, acryl, 2000

 58

Ave, acryl, 2000

 59

Svatý ebestián, acryl, 2000

 60

Básník, acryl, 1999

ivotopis
1958 23. bøezna se narodil v Novém Mìstì na Moravì
Nové Mìsto a okolní krajina byly zdrojem prvních výtvarných impulzù.
Odborné vedení se mu dostává nejprve od Marie Rotinské
a pozdìji za støedokolských studií na místním gymnáziu
ve skupinì mladých výtvarníkù pøi Horácké galerii výtvarného umìní
pod vedením Petra Brázdy a Jindøicha Zezuly.
V tomto období je dominantní prací studium kresby a pobyt v plenéru.
1977 po neúspìném pokusu o pøijetí na AVU v Praze zaèíná studia
na Pedagogické fakultì v Brnì.
Intenzivním podnìtem pro výtvarnou práci byl krátký pobyt
u akademického sochaøe Arnota Koíka v Praze ( také rodák
z Nového Mìsta). Pøínosná byla I studia v Brnì. Pozorností a
poznatky ho obdaøili zejména Vladimír Otáhal , Vladimír Drápal a dalí
výtvarníci.
1984 - 5 po absolvování studia zùstává na fakultì jako asistent.
Pøipojuje doktorát z výtvarné výchovy.
1986 od tohoto roku se pøestìhoval na umavu a pøipravuje se na
systematickou výtvarnou práci. Vytváøí nìkolik cyklù grafik a drobné
skulptury za døeva.
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1990 konèí pedagogickou práci a vìnuje se reklamní grafice a volné
výtvarné tvorbì
1997 mezníkem v obsahu soch a obrazù se stává cyklus Ztráta reality
1998 výstava v Galerii Vltavín v Praze
1998 - 2000 èas zrání v okruhu pøátel z Galerie Vltavín, Galerie Zdeòka
Sklenáøe a dalích
Nejdùleitìjí ale zùstává vlastní práce a setkání s profesorem Jiøím Siblíkem,
ke kterému dolo pøi práci na publikacích o Otakaru Kubínovi.
..........................
Samostatné výstavy
1986
1988
1989
1990

Vimperk
Èkynì
Vimperk
Prachatice
Vimperk
1991 Netolice
1998 Galerie Vltavín - Praha
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Vimperk 1986

Praha 1998 - Galerie Vltavín

Zamylení v ateliéru 1985
Práce v plenéru 1987

Hledání tvaru 1990
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V publikaci uvedeny básnì Romana Szpuka ze sbírek
Louèení na sever a Ohroen skøivanem
Grafická úprava Výtvarné studio Jan Chaloupek
Tisk Jiprint
Vydalo Nakladatelství Vltavín jako svoji 7. publikaci
Praha 2000
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Prof. PhDr. Jiøí Siblík

rodák z Polské Ostravy (dnes Ostrava 7) studoval po maturitì na Vysoké obchodní kole, odkud po první státnici pøeel na konservatoø
hudby (skladba dirigování), kde po pøeruení vojenskou slubou (1936-38) absolvoval. Za okupace studoval na nìmecké Univerzitì
(hudební vìdu), aby se vyhnul pracovnímu nasazení. Odbornou prùpravu ukonèil po válce na Karlovì Univerzitì. Ve spolupráci se
Slezským stud.ústavem v Opavì publikoval øadu èlánkù, které byly podkladem k nevydané publikaci Dìjiny hudby na Ostravsku
a zaèlenìné do Velkého hudebního slovníku (1955), kde byl také uveden. Výtvarné umìní se stalo tìiskem jeho práce i zahranièního
pùsobení na poli umìleckých výstav, v nich se soustøedil na propagaci moderního umìní 20. století u nás. Byla to pøedevím výstava
Souèasné proudy svìtové grafiky (1964), která prola vemi vìtími mìsty republiky a poprvé seznámila naí veøejnost s díly svìtových
umìlcù-grafikù. Dalí výstavy s úvody do katalogù byly kromì èeských umìlcù Picasso plakáty, Samostatná výstava H.Hartunga, Sam
Francise, Gribauda a nìkolik výstav Vasarelyho, k ní pro praskou výstavu vìnoval umìlec do katalogu osm pùvodních serigrafií (1966).
Za pøátelské podpory významného nìmeckého historika Wil. Grohmanna umìní uvedl v západním Berlínì první dvì výstavy Jiøího Koláøe
(1962) a prvním zahranièním èlánkem o jeho práci v katalogu výstavy. Autor byl ve styku se vemi významnými svìtovými umìlci
a hluboké pøátelství mu vìnovali H.Hartung. Vasarely, Dubuffet, Clavé a Wilfrido Lam, který zaøadil J.Siblíka do kulturní delegace
u pøíleitosti výstavy Májového salonu na Kubì. Umìlecké publikace byly vydávány pøedevím v zahranièí: Japonsko, Francie, Nìmecko
(kde Cézannovy kresby vyly 6x po sobì), Anglie, USA, Rakousko, Polsko, panìlsko. Z èeských publikací byla to první monografie
v komunistickém bloku o abstraktním malíøi H.Hartungovi (1967), dále o Morandim (1965), Warholovi (1992, Medzilaborec), kromì
dalích pøipravených do tisku: Vasarely, C.Carra, Dubuffel), je nesmìly vyjít vinou pomìrù. Z naich autorù to byl M.Benka (1955),
Sklenáø, Ot.Kubín-Coubine (1965 a 1980) a G.Kars (1999 za podpory TV Nova a Galerie Longa). V knize Twentieth Century Prints
(London-New York 1970, vylo té nìmecky a francouzsky) uvedl J.Johna a Jar. erycha. Èinnost J.Siblíka doplòuje hojná publikaèní
èinnost v odborných èasopisech èeských i cizích (ve panìlské revui GOYA o èeské grafice 1968). Autor konal pravidelné kadoroèní
studijní zájezdy do zahranièí na podkladì zahranièního stipendia. V rukopise odpoèívá øada publikací, také z oboru uitého umìní,
koberce, èínská keramika, náboenské umìní atd..
Uznání celoivotní práci prof.PhDr Jiøího Siblíka pøináí American Biografical Institute, Inc (USA, North Carolina, duben 1999), který
v International Dictionary of Distinguished Leadership ho uvádí za úèelem seznámit a vyzdvihnou zásluhy
pøedních intelektuálù
tohoto století.
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