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Výstava obrazů malíře Petra Veselého (1953) představuje reprezentativní výběr dvaceti čtyř děl, 

zahrnující jak rozměrná plátna, tak menší práce, ale i objekty ze dřeva či skla. Náměty, jež autor 

kontinuálně rozvíjí několik desetiletí, vycházejí ze zobrazení zdánlivě banálních konkrétních věcí, 

předmětů nebo situací, za nimiž se skrývají hlubší myšlenkové vrstvy malířovy imaginace. Důležitou 

formální stránkou díla je použití minima výrazových prostředků, kterému dominuje šedá barevná 

škála, pod jejíž hmotou se odkrývá komplikovaný svět autorových idejí. 

Je nepochybné, že Petr Veselý je především malířem a hlavním životním předmětem jeho zájmu je 

malba, malba jako taková. Rád zkoumá její hranice, vnější aspekty, tematizuje ji samu o sobě a 

dochází k její maximální redukci na pouhý znak. Strohý znak, jenž ovšem nese mnoho symbolů a 

významů, k jejichž hledání nás obrazy vybízejí.  

„Malba, která odkazuje k sobě samé, je v evropském prostoru posledních padesáti let poměrně častá, 

k rozvinutí tohoto principu přispělo především Německo s Gerhardem Richterem v čele. Ovšem 

sebereferenční princip tvorby obohacený o stále platný příběh, byť vyprávěný ve značně 

zredukovaném jazyce, je poměrně výjimečný postup. Petr Veselý tady vytváří svou vlastní, 

nezaměnitelnou variantu, která teprve v současné době nalézá odezvu u některých mladších umělců", 

říká Petr Nedoma. 

Při pohledu na celek díla vystupuje nápadně do popředí značný rozdíl mezi sémantickou bohatostí 

motivů, od prostých, rurálních předmětů až po sofistikované apropriace některých malířů 

současnosti, a autorovou schopností analyticky zkoumat mezní hranice média malby. Je to téměř 

symptomatický rozpon mezi elementární jednoduchostí těch nejběžnějších, a tudíž až „neviditelných“ 

předmětů, často s výraznou vazbou na ukotvení v minulosti, a tématy bohatými na sekundární příběh 

v pozadí, který stojí v  rozporu s prostotou použitých výrazových prostředků.  

Petr Veselý k tomu podotýká: „Záměrem je poukázat k jisté objektovosti tradičního obrazu, 

respektive k takovým jeho autonomním vlastnostem, které podporují jeho předmětnost, 

případně iluzi předmětnosti. Jinými slovy jde o výběr maleb, které reflektují artikulační i 

významové možnosti pojetí samotného pojmu obraz nebo zobrazení.“ Jasně vytýčená vertikála 

autorova sestupu k podstatné jednotlivosti vynesené malbou na povrch v záměrně neurčitém, vágně 

nadhozeném obrazovém poli a strohé barevnosti dává pocítit intenzitu jeho hledání, je vodítkem za 

obraz, iniciátorem úvah o tématu i prostředcích, o autorově metodě hledání, o jeho prioritách a 

myšlení. Existenciální prostota, která je významným aspektem jeho práce, úzce souvisí s osobním 

založením, nedistančním sepětím života a tvorby.  

 

 



 

 

Tvorba Petra Veselého ovšem překračuje rámec pouhé malby a reflektuje také další umělecké druhy. 

Sochařské vidění souvisí s vytvářením monochromatických děl. „Šedá byla v mých obrazech dřív, než 

jsem si ji jako něco specifického začal uvědomovat a než jsem se pokoušel vystopovat příčiny. Nejdříve 

jsem ji asi vnímal jako neutrální a pro barevnou kompozici důležitou barvu. Později, a to už má jistou 

souvislost se sochařstvím nebo s objektem, jsem si uvědomoval vlastnosti barvy, v podstatě jakékoli, 

ale často to byla bílá barva, jako hmoty.“ objasňuje tento přístup Petr Veselý. Fotografie mu slouží 

především jako zdroj volné předlohy, prostředník vize. V neposlední řadě je autor úzce spjat s poezií, 

vydává vlastní básnické sbírky, vytváří textové kresby a také některé ze svých obrazů doprovází 

svébytnými verši či prozaickými úvahami. Slovo a obraz se prolínají i v dalších autorových činnostech, 

ať již v jeho významném pedagogickém působení, koncipování výstav či vytváření komponovaných 

pořadů poezie pro rozhlas.  

Petr Veselý absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, do roku 2007 vedl ateliér malířství I na 

FaVU VUT v Brně a v současné době působí jako vedoucí oddělení malby na Střední škole umění a 

designu v Brně. Uspořádal řadu samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. V roce 1992 

vystavoval v rámci české účasti na Světové výstavě v Seville. Svými díly je zastoupen v domácích i 

zahraničních sbírkách.  

Výstava je doprovázena stejnojmenným katalogem, který obsahuje esej kurátora výstavy Petra 

Nedomy, reprodukce všech vystavených děl a ukázky autorovy básnické tvorby. 

 

Lektorské oddělení Galerie Rudolfinum připravilo k výstavě soubor doprovodných programů, jakými 

jsou komentované prohlídky výstavy a setkání s autorem.  

Kontakt pro zájemce:  Marian Pliska, pliska@rudolfinum.org, T + 420/227 059 346  

 

Vstupné  

Plné    80 CZK   

Snížené    50 CZK   
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Radio 1, Art and Antiques, ArtMap 
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Kontakt pro média 

Šárka Komedová, komedova@rudolfinum.org, T +420 227 059 205, M +420 777 150 328  

 

Ftp server pro stažení obrazových materiálů 

ftp://www.galerierudolfinum.cz  

log-in: gr-media  

heslo: oud3vek2  

složka: Petr Veselý  

 

Otevírací doba 

út–st, pá–ne: 10–18 h. 

čtvrtek: 10–20 h. 

pondělí zavřeno  

 

Adresa 

Galerie Rudolfinum  

Alšovo nábřeží 12  

CZ 110 01 Praha 1  

T +420 227 059 205  

galerie@rudolfinum.org  

www.galerierudolfinum.cz 

 

 


