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Petr Veselý
HŮL
kurátor Ondřej Chrobák
Petr Veselý nevystavuje často. Zdá se, že každá jeho výstava je pro něj završením uvážlivého procesu
hodnocení vlastní tvorby i možnost jejího posunu. Hledá souvislost mezi jednotlivými cykly děl,
navrací se k tématům starším a posouvá je k novým významům. Za tmto procesem se skrývá
Veselého potřeba přesnost a kontnuityy staré se přitom neopoušt pro nové, podobné principy
a techniky se rozvíjí provázaně ve dvou a více cyklech.
V Galerii města Blanska autor představí obrazy ze série Formáty. Jedná se o citace formátů
konkrétních děl z historie malířství. Autor nekopíruje detaily v jejich zobrazení, naopak usiluje
o fyzické zpřítomnění obrazu za pomoci jeho krajní redukce na základní prvky.
Dalším důležitým principem Veselého tvorby je jeho přesvědčení, že samotná barva – v jeho případě
hlavně šedá – je nosným tématem i materiálem díla. Nemusí tudíž zastupovat žádnou symbolickou
a referenční roli, sama o sobě je zdrojem významu a zkušenost.
Druhou linií výstavy jsou citace z různých situací, které se autora nedotkly přímo ale zprostředkovaně;
prostřednictvím textů, fotografí a zpráv. Zatmco obraz Hůl odkazuje k ostudnému chování
prezidenta, plátno zachycující nohy muže je připomenutm blanenské výstavy Jana Merty. Právě tak
ho autor zachytl na vernisáži pomocí fotografe. Ovšem co se to stalo s prezidentovou holí a jak se to
proměnily Mertovy nohy? Jejich obrazová redukce do znaku, jejich utkvění v monochromní ploše
z nich činí enigmatcká zjevení. Přihlášením se k principu citace malíř svět nepopisuje ani nehodnot.
Ze skutečnost činí tajemství a tm nás přivádí k tomu, abychom znovu zrevidovaly svou představu
o realitě.
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