
 

Oponentura bakalářské práce Martina Helána. 

 

…prohlížím si bakalářskou práci Martina Helána, usmívám se…vidím „malířství“ před 

očima, jeho největší sílu - jednoduchost, plnost a stálost… 

…obrazy na mne působí klidně, majestátně dobrodružně a přeci staromilsky, málokdy se 

člověk dnes dívá takto prostě do očí malířství… 

…barevnost je pro Martina základ, barva obrazů se „vyvíjí“, vine jedna v druhou v třetí 

čtvrtou pátou…tóny harmonicky znějí, hmota je hnětena, světlo až přízračné, jemný prostor, 

odvaha rezolutních tahů a kresby, velká přesná forma, překvapivě jednoduchá kompozice, u 

hrušek na modrém fleku vyráží dech a hrušky jsou přesto tak jedlé, u sklenice a citrónů je 

protisvětlo dojemné až zásvětní…jednoduchost a barevná kultivovanost kompozice…krásný 

čistý rukopis, vše je zespodu z hloubky nic není okázalé nebo spekulativní, tvary a barvy 

hrají…  

…Martin je malířský talent…určitě mu stáž u Stratila pomohla se otevřít ještě více svému 

naturelu, malířskému srdci, spontánnímu vytváření obrazu, hledání a nalézání…ještě více než 

dříve je v bakalářských obrazech patrný přístup - malířský úmysl - styl a klasické téma… 

…hutná plocha a pevná linie nechává vzniknout harmonii jako v až přízračně modernistickém 

zátiší mísy a dvou ovocích a jejich modrých stínů...obraz mísy s dvěma hruškami a jablkem, 

kompozice jako břitva, odvážně řeže mísu v lineárním mistrovství a bravurně črtá 

horizont...nádoba se švestkami, hrníček s třešněmi i ananas jsou pro mne vynikající obrazy, 

berou dech, co že si to dovolují, jak jsou obyčejné… 

…napadají mě slova jako flash back, coververze, apoteoza…rezonují ve mně rytiny na klech 

věstonických mamutů, nejstarší tradice, písně předků, jejich úděl…každý obraz je přesný i ty, 

ve kterých člověk váhá nad předmětností, po pozorném zahledění se otevírají a ožívají…jen 

se usmívám a mám radost, že z Martina se rodí velký malíř…vydrž hochu, stále pomalu a tiše 

jdi, neuhýbej, ale to je ti vlastní a jsi zvyklý si stát na svém – zůstat sám sebou…jistě jsi často 

cítil nepochopení či i nespravedlnost v hodnocení, ale to je právě kvalita školy i výhoda školy 

a učení do života, které ještě oceníš…kritika, i když třeba vypadá nespravedlivě, 

učí…nakonec i v životě se neučíme vnímat a používat kritiku z obou stran, z té pozitivní i 

negativní a reagovat na ni…uznat kritiku i po letech má význam a také neuznat, nebyla-li na 

místě… 

…ne všichni dnes rozeznají nebo mají rádi klidnou a klasickou kvalitu rukama malovaného 

obrazu…nemám pochyb, že většina malířů i malířstvím teoreticky se zabývajících či malířství 



milujících odborníků kvalitu v Martinových obrazech vidí a doufám, že i ostatní, kteří 

používají o pár desítek tisíciletí mladší média nebo jiný typ malířské estetiky a řeči, časem 

přijdou Helánovi na chuť… 

…Helánovy obrazy jsou aktuální pro svoji skromnost, nekecají, jsou zakotveny v českém 

malířství a Martin, jako každý malíř, pracuje s minulostí a uvědomuje si své vzory jako třeba 

Josef Lada, Emill Filla, Alén Diviš, Vít Soukup…a další…i toho Paderlíka koutkem oka 

vidím…  

…není mnoho co více říci, obrazy Martina Helána tiše a pevně artikulují lidské poselství o 

kráse a tajemství obyčejných každodenních předmětů, o malířství samém, jídle a zátiší…je to 

tak starodávné, antické, gotické, barokní, moderní…nadčasové…je zbytečné jmenovat, ale 

neodpustím si některá jména světových velikánů, která mě napadají a na jejichž ramenou 

Martin také stojí - Velasquese, Picasso, Braque, Morandi, Klee, Hodking, a další a 

další…Helánovy  obrazy od počátků studia vykazují velký koloristický dar a touhu po 

klasickém obrazu v pravém slova smyslu…formátově jsou uměřené, správně zvolený formát 

umožňuje jejich expresivní sílu i přesnost…neoslabují se módní velikostí…stojí pevně na 

zemi…Helán si lehce pohrává s myšlenkou sociálního aspektu díla a jak sám říká, vytváří 

obraz jídla, na které už mu nezbyly peníze vydané za barvy, jak dojemné, jak klasické, jak 

opravdové… 

…Helánův studijní malířský vývoj je klidný, postupný… 

…bakalářskou práci považuji za skvělou…doporučuji magisterské studium… 

Navrhuji hodnocení A. 

 

 

 

Prof. Martin Mainer v.r., v Praze 29.5.2012 

 

 

 


