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Minulý rok byl Martin Helán na stáži u Václava Stratila a je popravdě třeba říci, že 

tam prošel jakousi iniciací, která se zcela projevila v jeho bakalářské práci. Důkazem 

může  být  samotný rozverný název práce. Přesto, že se na plátnech ještě tu a tam 

objevují stopové prvky některých typických Stratilových výrazových malířských 

znaků, jakými jsou například dominantní autorovo jméno, výrazné barevné pasty 

nebo banalita až infantilita námětů, je třeba  přiznat, že práce před kterou stojíme, je 

autonomní pokus o vlastní interpretaci žánrových námětů a modelu malby.Je to  

počátek osobní polemiky autora a dějin umění. 

 

  Ve svém textu se Martin Helán zmiňuje o vyrovnávání se s neduchovností 

zvoleného námětu a provedení. Myslím, že tento moment je důležitým bodem zlomu 

v jeho myšlení, který mu otevírá nemystickou stránku umění, která se zabývá 

kulturou a společností jako takovou, neboť umění je produktem právě kulturní 

společnosti. Samotné řešení transformace zátiší s jídlem do malířské abstrakce 

tlumených tonů tlusté pastózní malby vytváří na plátně kompaktní celek až 

monochromního charakteru. Na malých  formátech se Helánovi daří vzbudit dojem 

monumentality, jak je možno vidět na obraze s námětem hrnce, což považuji za dílčí 

úspěch, neboť není snadné tohoto momentu na takových formátech běžně 

dosahovat. Helán píše že, barvy jsem nanášel přímo z tuby na plátno, kde jsem je 

krouživým pohybem smíchal do organicky působících forem. Nebylo už pro mě ani 

tak důležité, co to je, ale spíš, jak je to zpracováno. Posun od zobrazování viděného 

k samotné problematice malby je také mírným vykročením z hájemství služebnosti a 

důvodnosti uměleckého díla jako média přímočarého zobrazování nebo média 

metafyzické komunikace. Tento moment není příliš podepřen v textu postojem autora 

k teorii a kontextu umění, ale doufejme, že je to dáno jen neochotou vyjadřovat se 



textem. Samotná problematika zobrazování zátiší je v textu jen letmo nastíněna 

s jakousi neochotou a jen jako splnění požadavku vedoucího práce. Pokus o 

zařazení své práce do kontextu umění tak je pouhým výčtem autorů zabývajících se 

formálně podobným námětem. O hlubším zájmu o hledání důvodů vedoucích k práci 

s takovými  náměty se zde nedá hovořit.   

 

  Martin Helán reflektuje svoje dílo jako důležitý moment změny přístupu 

k vyjadřovacím malířským prostředkům a vnímání uměleckého díla, jak ho dosud byl 

zvyklý vnímat. Odklon od metafyzičnosti, větší zájem o výsledné dílo než o 

zobrazovaný objekt, snaha o odosobnění a větší zobecnění uměleckého díla a 

nakonec nalezení vyšší citlivosti pro ukončení díla. To vše je dostatečným projevem 

schopnosti samostatného myšlení, sebereflexe a dalšího tvůrčího rozvoje. 

Doporučuji k absolutoriu 
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