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neuchopitelnou vodní hladinu v záři zapadajícího, nebo vycháze-
jícího slunce, připomínající pohled na rezervoár tekoucího zlata. 
jan spěváček však nekamení ve své malířské a námětové manýře. 
posly současnosti jsou nově pojaté úhly pohledu na vodu, která 
se neztrácí ze zřetele autorova zájmu. letošní malby, obohacené 
o figurální složku, připomínají, že jan spěváček studoval figu-
rální malbu u profesora načeradského na favu v brně. nabízejí 
pohled na koupající se dívky, jejichž těla ladně, barokně, apote-
oticky levitují ve vodním živlu a přinášejí tak svébytné, osobité 
řešení malířské problematiky, jíž je figura v krajině. jejich často 
skryté tváře se prchavě vystavují slunci v tušeném, ale téměř 
nezachytitelném okamžiku jako zjevení „mořské panny“, která 
vyrušena, vzápětí nepolapitelně mizí v hlubině úmyslně clo-
něné rozptýleným světlem. nová plátna jako by nás vyváděla 
s naprostou definitivností do věku vodnáře, naplněného mod-
ravou delfíní stříbřitostí prostředí a těl krásných dívek – nymf 

v letním rozmaru
jan spěváček ve svém „letním rozmaru“ završuje dvacetileté 
tvůrčí období, kdy jej, jako základní inspirace, začala fascino-
vat voda a odrazy světa na  její hladině. voda, jako mystická 
materia prima, dala vzniknout dílům nejen vizuálně efektním, 
ale i  ekologicky angažovaným. klidné, meditativní hladiny 
konce 90. let a minimalistické duchovní malby nahradil gro-
teskní příběh cyklu evoluce s „gumovou inteligencí“. poučen 
zkušeností grotesky ji částečně uplatňuje v následujícím cyklu 
biotopy. vodní krajiny, osidlované rozličným živočišstvem, 
ve  kterém mají prim kachny, žabky a  vážky je možno vní-
mat impresivně, jako zachycení okamžiku letní scenérie ryb-
ničního království, ale i  jako živoucí mýtický obraz světa, 
ve kterém se, po antickém způsobu, žabka, coby atribut venuše, 
stává symbolem lásky. vážka pak symbolem odvahy samuraj-
ského prince. přepychové gobelíny spěváčkových maleb, pro-
váděných s naprostou virtuózností, vytvářejí základní prostředí 

nového věku, které se po skoku do vody stávají průvodkyněmi 
poutníkovy duše světem bezbřehých oceánů a tajemných hlubin, 
absorbujících nekompromisně světlo světa slunečního. dívky 
prolamující hladinu sladkých i oceánských vod, nabízejí pohled 
na brilantní práci malíře hrajícího si s barokními efekty průsvitu 
slunečního reflektoru tentokráte vodní hladinou a naznačují tak 
možnou další cestu k novým inspiracím, které ve své svobodě  
a tiché, ale zároveň šumivé harmonii spěváčkovy obrazy pojímají. 
přesto, že obrazy mají občas ironizující názvy, nelze jim upřít 
v některých případech směřování až k symbolistním končinám. 
v celku jde o virtuózní exhibici janova nadání a  jeho řemesla 
v podání viděného a tušeného více než věděného. jde o čirou 
a čistou snahu malíře klasického ražení o vizuální krásno. jan spě-
váček je, spíše než dědicem avantgardy, následníkem starých mis-
trů, jimž je schopen vdechnout nový rozměr. je představitelem, 
spíše než tradice nového, tradice v novém.                petr němec, 2018

malby a jsou pak drobnopisně pošity miniaturními „brožemi“ 
tvorů. spěváček nespoléhá na první pohled, který je bezesporu 
úchvatný. zapojuje do kompozic humor, který je pro jeho práci 
typický. aktéři – živočichové jednají jako postavy ezopových 
bajek, připomínajíce lidské chování, včetně značně erotických 
póz, především u žabiček. voda je pro jana spěváčka skutečně 
svébytným kosmem. klidná, těžká, tajemná tůň však nachází 
i protipól v šumivém letním nápoji, kdy se malířovy nástroje roze-
hrají a vytvářejí svět bublin a pěny. s autorovým humorem tak 
může vzniknout i obraz, napomínající pány, aby nelili pivo z oken, 
připomínající taktéž poněkud použitý ubrus po  vydařeném 
letním soiré. za jeden z vrcholů spěváčkovy malby, jako zájmu  
o  materii vody, její hladiny a  odrazu světla, je možno pova-
žovat až kaligrafické, dynamické, expresivní studie, které, 
oproštěny od detailů, odkazují k vlivům východních filozofií,  
ve kterých se jan zhlíží. nabízejí úchvatný pohled na rozčeřenou, 

   
 > gloria, 2018 
  olej, plátno, 100 × 170 cm

  mokré schody, 2018 
  olej, plátno, 95 × 175 cm

   
 << žabí satori, 2009 
  olej, plátno, 150 × 220 cm

  proskok , 2018 
  olej, plátno, 120 × 150 cm



   
sedm strážců severní zátoky, 2009 
olej, plátno, 200 × 300 cm



   
večerní řeka, 2012 
olej, plátno, 150 × 210 cm
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  olej, plátno, 100 × 130 cm

  skokani, 2016 
  olej, plátno, 115 × 180 cm

 >> nádech, 2018 
  olej, plátno, 95 × 140 cm / detail
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