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Ráj ztrácený a znovu nalézaný
Obrazy Jana Vytisky

Již dlouhá desetiletí se kontinuálně, znovu
a znovu, objevují názory a diskuse hlásající konec
malby jako významného a aktuálního vizuálního
vyjádření. Jakkoli se tyto obavy (či přání) nikdy
nepotvrdily, celá diskuse je poměrně zajímavá
a malířství tak vlastně stále vrací do centra
zájmu. Malovaný obraz je dnes stejně aktuální
jako kdykoli dříve, vždycky však byl pouze
jednou z částí celého spektra výtvarných
forem nebo možností vyjádření. Malba nikdy
neexistovala ve vzduchoprázdnu a vždy byla
nucena reagovat na okolní dění. V malování
je ale také jistý prvek nostalgie – spojení
se staletou tradicí, které nabízí nespočet
inspiračních zdrojů. Vždy je však důležité, aby
se tato inspirace spojila s osobitostí autora,
aby se přetavila do nové a především významově
odlišné formy. Současné malířství je otevřené,
tato scéna snad nikdy dříve nebyla tak pestrá
a názorově bohatá. Své pevné místo zde má
i malířské dílo Jana Vytisky.
Vytiskovy obrazy se začaly na výstavách
více objevovat po roce 2010. Jeho malby byly
výrazné, okamžitě upoutaly pozornost, a to jak
svou formou, tak svým obsahem. Obrazy z té
doby již mají své charakteristické rysy:
zobrazují v nejrůznějších variantách interiéry
dřevěnic, horské vesnice, oheň, čerty, postavy
v nejrůznějších maskách, chlupatá monstra
či děti; odkazují také k hororovým filmům
a k rock’n’rollu. Zpočátku byly Vytiskovy obrazy
často vnímány spíše jako nějaká kuriozita.
Mohlo se zdát, že se tematicky i formou brzy
vyčerpají, že se v nich autor umělecky zacyklí
a vlastně ztratí. Tyto chmurné vyhlídky se však
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Tvé obrazy se objevily na výstavě „Neue Schwarze
Romantik“. Jak vnímáš termín romantismus?

mlýnem atd. Další byla mučírna, kde se v neustálé smyčce dělo
středověké mučení, řezání, skřipec, nekonečná tantalovská
agonie, ale je tam v tý temný kobce okýnko a v něm modrá
obloha a duha tam někde venku na povrchu.

Většina lidí mé malby neustále přirovnává k popsurrealismu,
já bych to spíš nazval magickým realismem, ale vlastně
z romantismu vycházím. Můj literární fiktivní idol je ze
Stendhalova románu „Červený a černý“ Julien Sorel,
postmoderní svůdce a milovník (smích). Myslím si ale, že můj
vlastní život se podobá představám romantického hrdiny,
jen to stačí napsat do wikipedie:
– ústřední hrdina splývá s autorem, je neschopný nebo nemá
zájem se přizpůsobit společnosti, odcizuje se (stahuje se do
sebe, začíná pociťovat osamění, prožívá vnitřní konflikty...)
– výjimečný člověk (cikán, loupežník, mrzák, zločinec, kat,
vyvrženec apod.)
– vyhraněný individualista (hledá únik ze společnosti – udělá
nějaký významný čin; boj proti společnosti)
– často se stává i revolucionářem
– touží po lásce, ale nenachází ji
– buď dosáhne ideálu, nebo zemře – dává si vysoké ideály
Vytvořil jsi několik animací a řadu tvých obrazů
můžeme vidět i jako „film stills“, momentky
z postapokalyptických filmů. Vlastně ani nevím,
jestli jsi někdy udělal komiks?
Komiksy jsem jako dítě strašně hltal, spoustu jsem jich
i nakreslil, ale ne moc dlouhých. Byly to strašný krváky.
K animacím jsem se dostal přes naši kapelu „Like she“, kde
jsem dělal VJe (hrál na vobrázky), pak jsem dostal nápad
udělat pohyblivý obraz, jak tomu říkám, takovou v podstatě
betlémovou animaci, která byla ve fiktivním gotickém rámu,
kde se děly běžné výjevy z vesnice. Sekání dřeva, pán, co
má hlavu jako nádor, vytí vlků, poměřování svalů, chlupaté
příšery, vytejkání voka z lebky na pařezu, soulož za větrným

Zcela jistě pro tebe hrály a hrají svou důležitou
úlohu zombie filmy. Které?

28 dní poté

Samozřejmě „Noc oživlých mrtvol“, černobílý, neskutečně
krásně natočený film, kde jsou opravdu hezké záběry kamerou,
klasika. Nejradši ale mám „28 dní poté“ od Dannyho Boyla,
scénář napsal můj oblíbený Alex Garland, který napsal knížku
„Pláž“, což je majstrštyk. Digitální kamera, intenzivně realistický
film. Hned úvodní scéna, kdy se hlavní protagonista probudí
v nemocnici se ztrátou paměti a zjišťuje, že svět takový,
jaký znal, je u konce, a prochází prázdnými ulicemi Londýna.
Samozřejmě je tahle scéna převzatá z knížky „Den trifidů“
Johna Wyndhama (nejlepší kniha o konci světa), která byla
zrecyklovaná v tolika filmech (viz „Walking Dead“), že by mohla
být považovaná za klišé. Ale zpátky k „28 dní poté“, je to
v podstatě survival road movie, kde je nepříjemné zjištění,
že vlastně přes všechny ty zombie nemrtvé obludy jsou nejhorší
lidi, protože padly jakékoliv zákony a hodnoty, které je drží
od nejnižších pudů.
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V Ostravě vždycky fungovaly skupiny umělecký i hudební, jako
„Lozinski, Record, I love 69 popgejů, Schwarzprior“ atd. Vždycky
těch pár dobrejch duší mělo potřebu se semknout proti
nehostinnému okolnímu světu, aby to tam přežily. Tím, že tam
nic nebylo, koncerty, které by nám vyhovovaly, galerie, které nás
nechtěly vystavovat atd., všechno jsme si dělali sami, vernisáže,
koncerty, mejdany, takže to bylo fajn, najednou byl člověk
součástí, ne jako konzument, ale opravdu něco dělal. Bylo to
pro mě hodně důležitý období, potkal jsem tam ty nejlepší lidi.
Vlastně jsem byl součástí ostravské hudební scény, o které se už
v píše i v knížkách (smích). Já jsem rád, že jsem tam studoval,
že to nebyla AVU ani FAVU. Vlastně nás brali jako outsidery
a ti můžou jen překvapit. Svým způsobem jsem outsider pořád.

veřejného blaha“ (název pochází z francouzské revoluce, kdy
ve jménu Robespierrovy revoluce gilotinovali bezpočet hlav).
Byla to směsice panku a hiphopu, kapela trvala až skoro do
konce střední, kdy jsme odehráli nespočet koncertů po celý
ČR. Pak jsme na vejšce v Ostravě dali dohromady „Dobré ráno
sedmikrásko“, kde jsem hrál na kytaru, ale to byl takový bigbeat,
odehráli jsme pár koncertů a pak vytvořili zajímavější projekt
„Like she“, kde zpívala/křičela Pavla Malinová poeticky hravé
texty a Pavel Ptáčník dělal podklady. Já jsem hrál takříkajíc
na obrázky. Hráli jsme strašně koncertů po Česku, ale taky
dost v Polsku, že nebyl ani pořádně čas odjet na stáž, ale tyhle
nekonečný výjezdy na koncerty mi podle mě daly v něčem víc
než stáž. Po škole jsme přijeli do Prahy a kvůli existenciální krizi,
co po škole přišla, jsme se rozpadli.

Často pracuješ s motivem ohně. Je to starý
a velice obecný symbol, čím je pro tebe?
To jsem šel jednou z legendárního rožnovského pankového
klubu Vrah nad ránem, piva a slivovice (příšerná kombinace,
po tom vždycky blinkám), naždímanej jak blázen, a najednou
vidím obrovskou záři. Chytla tam roubenka, utíkal jsem k ní,
nikdo nikde, jen ty obrovský plameny. Nikdy v životě jsem
neviděl nic tak silného, jenom jsem tam stál a koukal, pak
přijeli požárníci, ale už nebylo co hasit. V obrazech používám
symbol ohně jako revolty, pálení starých hodnot, rodinných,
materiálních. Teď jsem si vzpomněl, že můj bývalý spolubydlící
Jan Kačena dělal jednu divadelní hru, měla skvělý název:
„Vstávej, svět hoří, musíme ho jít pochcat“.
V současnosti hraješ ve skupině „Johnny the
Horse“. Není to ale tvůj první hudební projekt.
Jak začala tvá hudební historie?
První kapelu jsme měli už v deváté třídě, původně to začalo
jako školní projekt s učitelem češtiny Ctibem, ale bylo to tak
dobrý, že jsme v tom pokračovali. Jmenovalo se to „Výbor

Johnny the Horse

Pták dal veškerý aparáty do zastavárny. Pak jsem konečně
rozjel svůj vysněnej vlastní projekt – první písnička byla cover
od Donovana „Hey Gyp“ (taková cikánská, dvouakordová
vypalovačka). Pak se na to nabalili kumštýři Dominik Gajarský,
Roman Štětina a Štěpán Skalský. Byly to krásný léta, spousta
koncertů, ale všechno krásný musí jednou skončit, takže to
postupně zabalili. Teď máme nové členy, Frantu Převorovského
(frotman „Vellocet Roll“) a Tomáše Bártu („We Are Analogs“),
a jede se dál, sám bych kapelu charakterizoval jako existenciální
postpank s příšernou angličtinou (smích).
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In your paintings you often quote, even though
loosely and distantly, well-known works of the
history of art. Which artwork or a meeting was
so essential that it inspired you to paint?
The fundamental breakthrough came when I was 16 when I first
met with Arthur Rimbaud’s poetry in the movie Total Eclipse
by Agnieszka Holland. After that I knew that there was no way
back. And also the local punk scene of Valašsko region winded
it up, literature and the attitude of the beat generation, New
York scene of the 70s, film club on the Czech TV; there were
many amazing independent movies which I tape-recorded.
These are the grounds on which I have been firmly and with
dizziness standing up to now. I started painting during my
university studies and my main inspiration was the “American
folk art” book, which I discovered in Jiří Surůvka’s office, where
I studied. There are naïve rural paintings from the nineteenth
century, landscapes and portraits, building a new world by the
settlers from Europe. Those paintings dazzled me totally by
their naivety and straightness, colorfulness and humor, they
were full of enthusiasm. I wanted to transmit this level into my
own painting, daubing and smearing, as I like to call it.

Sometimes you have to lay down
in a mud to see the stars.

What is the role of Jan Preisler and his painting
called the “The Black Lake” in this context?
I remember this painting from stamps, when I was a child, it’s
a painting I consider the most beautiful of all allegories of
painting. I also quite like the “Boy Leading a Horse” by Picasso.
“The Black Lake” inspired me in such a significant way, that
I made several remakes and similar paintings, which culminated
at the “Twilight of the Gods” exhibition.

The Black Lake
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Publikace vydána ke stejnojmenné výstavě v Trafo Gallery,
která se uskutečnila ve dnech 24. listopadu – 31. prosince 2017.
The catalogue was published for the exhibition of the same title
at Trafo Gallery, which took place on November 24 – December 31, 2017
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