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Barvy noci

Night Colours

Název první olomoucké výstavy malíře Richarda Konvičky
(*1957) v Galerii Caesar není jen samoúčelnou parafrází sbírky
Básně noci od Vítězslava Nezvala. BARVA a NOC jsou pro
Konvičkovu tvorbu naprosto klíčové. Noc je skloňována
v mnoha názvech jeho obrazů, promítá se do jejich atmosféry
a zároveň v sobě skrývá jistý paradox: barvy ve tmě neexistují,
noc je šedočerná. Barvy z ní dokáže vyvolat jen světlo. A právě
okamžiky osvícení, kdy kotouč reflektoru rozčísne temnotu, kdy
blikající neon ozáří vrávorající postavu, a kdy se pod trychtýřem
pouliční lampy odehrají drobné etudy krutostí i vášní, jsou
námětem mnoha obrazů a kreseb Richarda Konvičky – toho
dychtivého „pijáka nezachytitelných odstínů, pijáka světel
potopených do stínů,” – řečeno slovy básníka. Jakoby Nezval
některé své verše psal Konvičkovi přímo na tělo, jakoby oba
umělce v určitém momentě života protnul stejný existenciální
pocit, který jeden zbásnil a druhý o mnoho desítek let později
namaloval: „...něco těžkého co drtí, smutek stesk a úzkost z života
i smrti.”

The title of the first Olomouc exhibition of the painter Richard Konvička
(b. 1957) at Galerie Caesar is not just a purposeless paraphrase of the
title of the collection Night Poems by Czech surrealist poet Vítězslav
Nezval (1900–1958). NIGHT and COLOUR are absolutely essential to
Richard Konvička’s work. Night is incorporated into many of the titles
of his paintings, it projects itself into their atmosphere, and at the same
time contains a certain paradox within itself: colours in the dark do not
exist; night is grey-black. Colours can only be evoked from night by light.
And in that moment of illumination, when the searchlight slices the
darkness, when the flashing neon illuminates a staggering figure, and
when minor studies of cruelty and passion play out under the funnel
of a street lamp, these are the subjects of many paintings and drawings
of Richard Konvička – that avid “drinker of elusive hues, drinker of lights
drowning in shadows,” as the bard said. It is as if Nezval wrote some of
his verse right into Konvička’s skin, as if both artists in a certain moment
of life were intersected by the same existential feeling, which one set in
verse and the other after many decades set in paint: “…something hard,
grinding, the sadness of longing and the anxiety of life and death.”

Jak bylo již dříve znalci jeho díla konstatováno, Konvičkův
malířský výraz je jednoznačně expresivní. Na jeho plátnech i
pracích na papíře naráží štětcová – a často i štětková – malba na
ostré hrany šablon, které jsou v zápětí znejistěny rozptýlenými
sprejovými nástřiky, rozbrázděny urputnou kresbou, překryty
otisky materiálů i cákanci barev. V dynamice, kompozici a
především v charakteristickém světle jeho děl lze vycítit vliv
El Greca i českého barokního mistra Petra Brandla. Jeho úhlavní
spřízněnci se však rekrutují především z řad německých
expresionistů, jako byli Emil Nolde či Ernst Ludwig Kirchner,
francouzských fauvistů jako byl Henri Matisse a dalších
revolučních uměleckých osobností, jakými byli Hans Hartung,
Jean-Michel Basquiat či Nicolas De Staël. I když je spojuje
podobné vidění světa a snad i příbuzný naturel, Konvička u nich
nehledá přímou inspiraci. Čerpá z nich energii – odvahu
k radikálnímu gestu. Už dávno se nezabývá tím, jak něco „dobře
namalovat”. Při tvorbě se dnes cítí svobodnější než kdykoliv
dříve. Vychází sice z figurace, ale nekompromisně ji abstrahuje až
ke znaku. Tvary redukuje na soubor prvků, které se ustálily v jeho
charakteristický slovník. Konvičkova svébytná vizuální poezie je
brutální ve své přímočarosti a úderná ve svém malířském sdělení.

As other critics have already said about his work, Konvička’s painterly
expression is unambiguously expressive. On his canvasses and works
on paper he strikes with the brush – and sometimes ordinary brushes –
rather than brushstrokes – this is painting on the borderline of templates,
which are presently uncertain by dispersed spray paints, unfurled
tenacious drawing, overlapped prints of materials and swathes of
colour. In the dynamics, composition, and above all in the characteristic
light of his works, one can feel the influence of El Greco and the Czech
Baroque master Petr Brandl. His arch cronies however would have to be
recruited from the leagues of German expressionists, such as Emil Nolde
or Ernst Ludwig Kirchner, French fauvistes like Henri Matisse and other
revolutionary artistic personalities such as Hans Hartung, Jean-Michel
Basquiat, or Nicolas De Staël. And even if he is connected to them by
similar views on the world and perhaps even to his native Czech Naturel,
Konvička does not find direct inspiration in them. From them he gathers
energy – courage in making the radical gesture. It has been some time
since he was satisfied to “paint something nice”. Today he feels more
free than at any time in the past. While he starts with figuration, he
abstracts without comprise to the point of symbolism. He reduces shapes
to a collection of elements, which have settled into his characteristic
trademarks. Konvička’s unique visual poetry is brutal in its directness
and striking in its painterly communication.

Častým námětem je pro něj žena: černá bohyně z nádražního
bufetu, nedotknutelná vznešená Egypťanka i vulgární venuše
z výkladní skříně amsterodamského přístavu. Tuto nezvalovskou
„ženu v množném čísle”, označenou univerzálním názvem ONA,
Konvička štěpí na fragmenty – prsy, rty, oči či linie nohou,
které tvoří bázi jeho výtvarné abecedy. Patří do ní i otisky jeho
vlastních dlaní, písmena – především jeho monogram – R a K,
ale také věci tak všední a zdánlivě neosobní, jako nůžky nebo
žehličky. Tyto elementy, sestylizované do podoby grafického
znaku, fungují jako autorovy „tagy”, staly se jeho signaturou.
I když Konvička odmítá akcentovat jejich symbolický význam,
přesto se stěží ubráníme pocitu, že například na starých
žehličkách, ho fascinuje nejen jejich zaostřený tvar, ale i jejich
tíha a potenciální žhavost – podobně jako na nůžkách jejich
ostrost a z ní vyplývající schopnost rozpárat plátno a tím i prostor
obrazu. Tyto vlastnosti jinak banální předměty heroizují,
a Konvičkovu tvorbu přibližují syrové civilizační poetice, o níž
ve svém textu z roku 2005 hovořil již Ludvík Ševeček. Konvičkův
vizuální repertoár je jednoznačně zakotven v urbánním prostoru,
Konvička je malířem města. Absorbuje barvy, zvuky a pachy jeho
nocí, z nichž pak na plátně či na papíře krystalizují vjemy prudké
jako zaskřípění brzd či blesknutí pohledů... jež šlehají nás až
k horké závrati. Je v tom cosi krásného co drtí, zapomnění na stesk
života i smrti.

A frequent subject for him is Woman: a dark goddess in a train station
cafeteria, an untouchable noble Egyptian woman, and a vulgar Venus
from a window display in the Amsterdam docks. This Nezvalian “woman
in her multiplicity”, marked by the universal title SHE [ONA], is broken
up by Konvička into fragments – her breasts, lips, eyes, and the line of
her leg, which forms the basis of his artistic alphabet. Prints from his
own palms are part of it, letters – primarily his monogram: R and K, but
also things so ordinary and apparently impersonal, like scissors or irons.
These elements, stylised into the shape of the graphic sign, work like
the author’s “tags”, becoming his signature. Even if Konvička refuses to
accent their symbolic meaning, one can hardly help the feeling that for
example regarding old irons, he is fascinated not only by their sharp
shape but also their weight and potential heat – similarly scissors for
their sharpness, and from that come their ability to slice the canvas
and in doing so the space of the image. These qualities of otherwise
banal subjects are lionised by him, and Konvička’s is approaching pure
civilisational poetics, something Ludvík Ševeček wrote about in his piece
from 2005. Konvička’s visual repertoire is unambiguously anchored in
urban space; Konvička is a city painter. He absorbs the colours, sounds,
and smells of his nights, out of which he then crystalises on canvas or
paper perceptions as violent as the squeal of brakes or the lightning of
glances… “whipping us up into hot giddiness. There is something beautiful
which grinds, forgetting the longing for life and death.”

„Při malování si sám kladu otázky,” tvrdí malíř a naznačuje tím,
že na obraze je v důsledku nejdůležitější to, co nelze vysvětlit.
Naše doba přesycená textem, návody, vysvětlivkami a popiskami
na tento primární význam malířství občas zapomíná. Tvorba
Richarda Konvičky je ale hmatatelným důkazem, že obraz je stále
obraz je obraz je obraz.

“When painting I pose my own questions,” asserts the painter,
emphasising that what is on the canvas is the result of that which
cannot be explained. Our age is oversaturated with text – instructions,
explanations and descriptions, and sometimes one forgets about the
primary importance of painting. The work of Richard Konvička is however
tactile proof that an image is still an image is an image is an image.

Terezie Zemánková, léto 2016

Terezie Zemánková, Summer 2016
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