
To m á š  H e r y n e k
12. 12. 1970 narozen v Olomouci
1985–1988	 SOU	strojírenské	Uničov,	obor		dřevo-kovo	modelář
Od	roku	1992	žije	v	Praze	a	pracuje	v	České	televizi	jako	truhlář
Fotografuje	od	počátku	90.	let,	souvisleji	roku	2007
Samostatně	vystavuje	od	roku	2009,
publikuje	v	Lidových	novinách,	v	časopisech	Foto	Video,
Listy	a	Host,	v	katalozích	a	na	webech

adresa:	 Tajovského	1257,	142	00	Praha	4	-	Krč
mobil:	 603	376	673
e-mail:	 tom.her@seznam.cz
web:	 www.herynek.cz

T  O  M  Á  Š    H  E  R  Y  N  E  K
B Y T O S T I  B L Í Z K É H O  D R U H U  I I

fotografie

2.  3 .  –  3 .  4 .  2011

gaLerie	 jiříHO	 jíLKa,	 Sady	 1.	 máje,	 šUmPerK
zaHájení	 Ve	 STředU	 2.	 Března	 V	 18.00	 HOdin
OTeVřenO	denně	dO	18.00	HOdin	na	zazVOnění	

V	recePci	PenziOnU	g
S	POdPOrOU	granTU	miniSTerSTVa	KULTUry

Pavla, 2009

Autoportrét, 2010



Antonín Kratochvíl, fotografProfesor Jan Pirk, kardiochirurg



Jakub, student informatiky a softvérový inženýr Strýc Petr, bývalý boxer RH Ústí nad Labem



Tomáš Herynek je podobně jako v prosinci minulého roku Jana 
Bébarová tím, kdo v galerii rodinný kruh uzavírá. Je i druhým 
fotografem letošního programu. Portréty, které tu vystavuje 
především, vznikaly povětšinou v posledních dvou letech. 
Jak sám píše, jsou to tváře členů rodiny, jeho blízkých přátel 
a spolupracovníků, ale i lidí nahodile potkaných. Jsou živým 
svědectvím podnětných setkání a pro něho i trvalým zdrojem 
výjimečných zážitků a nových zkušeností, ve snímcích oživovaných 
a uchovaných. Fotografii nestudoval, je v ní ale pokorně učenlivým 
samoukem. Zdokonaluje se. Fotografuje od počátku devadesátých 
let, vážněji a s plným soustředěním zhruba od roku 2007. Zaujala 
ho krajina volná i městská a člověk v prostředí, které samo mnohé 
dopoví; tvář ve ztišení portrétu i člověk ve výmluvných situacích, 
u něho snad i cíleně přívětivých…
Z portrétních snímků je zřejmé, že jde o bytosti, které má rád 
a právem si jich váží, ať je to chirurg, boxer, malíř či výtvarný 
teoretik, moudrý a významný literát, mistr slova i čajového obřadu, 
mladý programátor, vyhraněný fotograf nebo technik, znalý nejen 
svého oboru. Zjevně lidé rozdílní a v různých vazbách k němu, 
a přece vesměs „bytosti blízkého druhu“, jak už název šumperské 
i předchozí olomoucké výstavy potvrzuje.
Jejich černobílé podání vede ke střídmosti, pevně ukotvené v holé 
podstatě. Zbytečně od ní pozornost ničím neodvádí. Jemnou 
kresbou světla a stínu a především jednoznačným tvarem výsledek 
podtrhuje. Jindy naopak barvou prohloubí důvěrnost chvíle anebo 
zvýrazní věcnou povahu záběru. Portréty, které výstavě dominují, 
doprovodil souborem malých formátů, postřehů ze života, třeba 
okrajových, ale jiskřivých okamžiků. Ty její celek nadlehčují. 
Výstavu vzácně tichou a ve skromnosti ryzí svou přítomností 
dotvářejí.

Miroslav Koval, leden 2011 Petr Šmaha, malíř



Veselé Velikonoce, 2009

Masečín, z cyklu Na koni, 2009

Někdo převážený tudy zlaceným kočárem,
někdo vagonem vezoucím k smrti.

Montezuma, Konfucius, Nabuchodonozor,
jejich chůvy, jejich pradleny a Semiramis,
mluvící pouze anglicky.

Miliardy tváří na povrchu světa.

Tvář tvoje, moje, čísi -
nikdy se nedovíš čí.
Možná že Příroda nás musí podvádět,
a aby to stihla, aby stačila,
začíná lovit, co je zatopeno
v zrcadle nepaměti.

Wislawa Szymborska
(narozena 1923, polská básnířka, nositelka Nobelovy ceny 
za literaturu z roku 1996)



Jiří Šetlík , historik umění

Myšlenky, které mě napadají na rušných ulicích

Tváře.
Miliardy tváří na povrchu světa.
Prý každá jiná
než ty, co byly a budou.
Ale příroda - vždyť kdo ví, co je zač -
možná znavená ustavičnou prací
opakuje své dřívější nápady
a dává nám tváře
už kdysi nošené.

Možná tě míjí Archimedes v džínách,
carevna Kateřina v blůzce z výprodeje,
kterýsi faraon v brýlích a s aktovkou.

Vdova po bosém ševci
z Varšavy ještě tuze maličké,
mistr z jeskyně Altamiry
mířící s vnučkou do zoo,
zarostlý Vandal cestou do muzea
pro trochu nadšení a okouzlení.

Nějací bojovníci padlí před dvěma sty století,
před pěti stoletími
a před půlstoletím.


