
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudace u příležitosti vernisáže malířství V říši barev 

                        JANU MICHALOVI STUCHLÉMU 

           Mgr. dějin umění Krystyny Przybysławské  

 Několik slov v souvislosti s tvorbou Jana Michala Stuchlého 

 

 O MALÍŘI...  

 

Maluješ... SVĚT. .. J I N Ý  

neskutečný  

Ty... smíš  

 

Maluj... sedm dnů  

PICASSOVÝM... BLANKYTEM  

 

Maluj... ŽIVOTEM... krátkým a chudým...  

ŽLUTOU barvou van GOGHOVÝCH  

SLUNEČNIC  

 

Maluj... teplo TAHITI  

v PALMÁCH GAUGUINOVÝCH  

polostínů  

 

Maluj... víry SMUTKU  



tmavým MUNCHOVÝM  

VÝKŘIKEM PŘÍRODY  

 

Maluj... mnohobarevně...  

kapej barvami CYBISOVÝCH  

KOLORISTŮ  

Maluj... SNÍDANĚ v TRÁVĚ...  

  MONETOVOU  

z e l e n í  

Maluj... náladou CHOPINOVY a GRIEGOVY  

hudby  

Maluj SLOVY... všech BÁSNÍKŮ...  

a  

přiznej... kromě BOŽSKÉHO... SVĚT TVŮRCŮ  

 

VŽDY NEUKONČEN!!!  

 
Jan Michal Stuchly   

 

 

           Nikdo není doma prorokem, málokomu se podaří, aby si ho apoň všimli, 

nemluvě o tom, aby si ho vážili a ocenili. Ve vlastním městě, na vlastním území, 

v komunitě, která už všechny poznamenala vhodnými štítky, těžko si všimnout 

hodnoty, opravdového významu a váhy lidí, které často vídáváme na ulici, kteří 

jsou už zaškatulkováni.  

Myšlení na někoho tak známého, všedního a „každoděnního“ jiným 

způsobem je těžké nebo nejde vůbec. Myšlení vyžaduje úsilí a my, v dnešní 

době zvlášť, se snažíme mu vyhýbat.   

Myšlení na umění – nějakým způsobem špičkové – kromě toho vyžaduje 

základní vědu nebo patrně smysl pro umění a bez toho není možné navázat 

kontakt s umělcem, proniknout do prostoru jeho představivosti, pochopit smysl 

jeho děl a jej zvážit.  

         Což tak neobvyklého může v sobě obsahovat báseň nebo obraz mého 

souseda nebo známého ze školy, z práce, abych ztrácel čas přemýšlením, 

prohovořením a analýzou těch děl? Je to vůbec umění?  

Přece není vážné... takové myšlenky nejčastěji doprovází diváka a určitým 

způsobem jej osvobodí z povinnosti zaujmout postoj vůči skutečnosti, z 

rozjímání.   



Většina lidí je spokojena se snadno stravitelnou „kulturní kaší“, 

podávanou jim v médiích; opravdová účast na uměleckých aktivitách je pro ně 

ztrátou času; návštěva divadla, výstav, četba jsou pro ně také ztrátou času.  

Je velmi na škodu, že mizí zapotřebí na osobní kontakt s uměním a 

opravdovou vědu o něm; dokonce i stránky knihy, kterou čteme, se obrácejí 

automaticky a také posloucháme a zároveň děláme jiné věci.   

      Umělec je zprostředkovatel mezi člověkem, který přišel o možnosti a 

přístroje umožňující prohlédnout a pochopit záležitosti větší než každodenní, 

které se nevejdou do pojmu obyčejného života, jejich smysl a význam. 

Pomáhá všimnout si věcí, kterých jsme si doposud nevšimli, učí poslouchat to, 

co není slyšitelné. Je průvodcem a tlumočníkem v cizích zemích představivosti, 

metafyziky smyslu a nesmyslu, jejichž jazyk je nesrozumitelný pro člověka na 

ulici.  

 

Dělá to také Jan Michal Stuchly ve svém druhém životě, který vede už 

mnoho let, hledá stále nové výrazové prostředky, ve kterých poezie se střídá s 

výtvarnými formami, ve kterých slovo a forma zároveň jsou stejně důležité a 

stejně významné.           

V jeho tvorbě se dají stanovit opakující se nebo stále přítomné motivy a 

symboly, myšlenky a rozjímání.  

Slova jsou hmota, které je zdánlivě snadnější ve zpracování a pochopení, 

paradoxně ale mohou zahalit skutečné myšlenky, když se odvolávají k 

představivosti ne vždy chápavého čtenáře.  

Čára a barva, ve službě realistických představení zvláště, ne vždy vedou k 

žádanému rozluštění záměrů tvůrce.               Ovšem občas se divákovi podaří v 

nějakém zlomku, v náhlém záblesku povědomí pochopit vizi, která doprovází 

umělce během malování osamělých stromů, jenž češe vítr nebo zralého obilí, 

planoucího žlutou, nebo božích muk, něžně obklopených stromy...   



 

 

 

 

 

 

 

 



   

   Jan Michal Stuchly se vrací k několika námětům skoro posedle, jejich 

častá přítomnost svědčí o tom, že jim věnuje velkou pozornost.  

Umělec se určitým způsobem vyjadřuje, už když volí námět na krajinu; 

osamělý strom, sklopená venkovská chýše a konečně osamělý strašák jsou 

samota každého z nás, dokonce ne vždy si to uvědomujeme.  

 

 

            



 

Člověk je na tomto světě osamělý.  

Je hračkou, smítkem, pylem, které přehazuje jakýkoliv závan.   

Boží muka je útočište, dává pocit smyslu a bezpečí, vždy tady stála a stát 

bude i když my už tu nebudeme.  

Během mnohých let tvoření „jako opravdový básník, Jan Michal Stuchly 

se setkává a vede moudré rozhovory se smrtí. Jsou přerušením prozatímnosti, 

aby se mohlo pokračovat s věčností“, napsal Visar Zhiti, w knize s názvem La 

grande reportage, obsahující básně našeho autora, přeložené do tří jazyků.   

Názvy jako Bývávání, Když už tu nebudem, Život hovoří o uplývání času, 

kladou otázky na smysl života; ostatní, jako Hudba, hovoří o tom, jak Jan Michal 

Stuchly řadí a hodnotí různé druhy umění.  

Titulní La grand reportage je určitým způsobem autobiografie člověka 

pokorného v srdci, vyprávění na závěr. 

 

 Vedle těch existenciálních, filozofických obrazů existuje celá řada 

radostných krajinek, květin a ovoce, které byly namalovány, aby velebily svět, 

přírodu a její plody, abychom z nich měli radost a mohli si dopřát jejich barvu, 

povrch a formy.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Existuje také sada napodobenin obrazů známých malířů — van Gogha, 

Malczewského, Kokoschky, Modiglianiho, jenž svědčí o zájmu a znalosti dějin 

umění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavé jsou autoportéty čerpající z originálů.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký dojem činí zobrazení v rozmanitých záběrech hejn vran nad 

zlatavým lánem obilí, které nám připomíná postavu geniálního samouka, 

nemocného životem van Gogha, jenž spáchal sebevraždu právě v takové 

barevně orgiastické  scenérii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zvláště dojímavé jsou postavy Strašáka a Strašákové, kteří stojí osaměle 

v poli; to může být každý z nás, spokojených se sebou pojídačů všednosti, 

uprostřed nekonečné reality. 

 

 

 

 

 



    Stojí za to se seznámit blíž s tvorbou toho zajímavého člověka, našeho 

souseda, kolemjdoucího na ulici, známého z práce, ze školy..., jehož tvorba se 

může stát podporou a útěkem v těžkých chvílích života, odhalit je z jiného 

pohledu, ukázat možnosti projít svou cestou ke konci nezvratnému, ale už ne 

tak děsivému.     

 

VERNISÁŽ v Piastovském zámku v Ratiboři 
 

NEJVĚTŠÍ... TOUHA  

Vize  

SOUČASNÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ  

 

OBRAZ... OBRAZŮ  

 

DÍLA... které ještě není namalováno  

NIKÝM  A NIKDY  

 

Konějšivý zvuk ticha  

SALÓNŮ UMĚNÍ... MUZEŮ  

TUŽBA splnit TVORBU  

 

Malíř, Kreslíř, Grafik  

tvoří... TEN OBRAZ SNŮ  

obléká jej do jemných barev a forem...  

 

            Perla Gotiky 

Piastovský zámek v Ratiboři 

 

DNE 20. LISTOPADU 2012 
 

ve svých místnostech uvádí díla  

 

                    malíře  

 
Jana Michala Stuchlého z Ratiboře 
 

tento podivný současný  

 

ZÁPIS... UMĚNÍ... 

 

 
Translation Magdalena Domaradzka 

 

 

 


