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jiny, které mu pro svou výjimečnost utkví v paměti. jednotlivé 
architektonické typy se pro sedláka stávají jakýmsi bartheso-
vým punctem, termínem známým ve fotografii, tedy detailem, 
který nevysvětlitelně zaujme pozorovatelovo oko a  jen stěží 
jej dostane ze své paměti. tyto tvary ovšem sedlák skládá 
do nových obrazců, konfrontuje je navzájem a díky průnikům 
vytváří nové svébytné formy. fragmenty vznášející se v živelně 
vytvořeném prostředí pak rozráží okolní ticho jako úderná 
melodie, která se vkrade do paměti a vytvořené formy nenásilně 
zaujmou místo v naší fantazii a rozkvetou v celou řadu dalších 
asociací. odlišná barevnost jednotlivých částí zdůrazňuje nejen 
jejich vzájemné proniknutí, ale především i jejich splynutí. díky 
oscilujícím plochám jsou plátna protnutá dynamickou energií, 
nízká tonální škála pozadí jen nenásilně dotváří celkový dojem 
levitace panelů ve fantaskním meziprostoru a obrazy tak vlastní 
jedinečný nádech a tajemnou poezii. od diváka poté autor jen 
žádá, aby se nechal naplnit okolním chvěním a uchoval si pocit 
v paměti. díla jiřího sedláka se díky jeho výrazovým prostřed-
kům stala v českém výtvarném prostředí dobře rozpoznatelná, 
již nyní se ovšem těším, čím mě umělec překvapí v budoucnu. 

anežka chalupová

uchovávám v paměti
plátna jiřího sedláka jsou mi nesmírně blízká, vždy mi roze-
chvějí duši. mají nebývalou přitažlivost, vtáhnou vás okamžitě 
do svého bytí a alespoň na chvíli přenesou do smyšlené kra-
jiny umělcovy fantazie, kde se skloubí konkrétní s abstrakt-
ním. s  romantickou představou šálit diváka a  nechat ho 
samotného rozhodnout, zda se nechá spoutat jasnými lini-
emi tvarů nebo podlehne volnosti jednotlivých barevných 
tahů si jiří sedlák pohrává po celou svou dosavadní kariéru. 
vytváří téměř dokonalý mix abstraktního prostředí s  jas-
nými geometrickými plochami. necháváme se unášet neko-
nečností barevných vibrujících tahů, které u někoho mohou 
lehce překročit i  hranice obrazu. nebo volnost abstrakce 
pouze vnímáme jako uzavřenou atmosféru s  jasně danými 
mantinely, ať už liniemi obrazců či končící plochou plátna.
výstava v galerii zet navazuje na předešlé sedlákovy výstavy 
vymezení (photogether gallery, zlín, 2017) a 2+1 (industra art, 
brno, 2017). zároveň jsou všechny výstavy svědkem sedlákova 
tvůrčího posunu. na výstavě uchovávám v paměti si umělec více 
než kdy jindy pohrává s konkrétními předobrazy. ostré hrany, 
vlnící se linie či zaoblení v nás vyvolávají konkrétní asociace díl-
čích architektonických forem. právě architektura je to, co malíře 
v poslední době stále více oslovuje. jsou to detaily městské kra-
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