
D a n i e l  B a l a b á n

20. 9. 1957 narozen v Šumperku
od roku 1962 žije v Ostravě

1979–1984 AVU Praha, profesor František Jiroudek
vystavuje od roku 1985, kolektivně od roku 1989
od roku 1993 vede ateliér malby na Katedře výtvarné tvorby, 
dnes Fakulty Umění Ostravské univerzity

člen: UVU, KOK, skupiny Přirození, SCA (2001–9), Kontrast,
je kmenovým autorem galerie Via Art Praha,
zastoupen ve sbírkách galerií i v soukromí

adresa: Proskovická 678 / 39, 704 00 Ostrava-Výškovice
mobil: 731 620 285
pevná linka: 596 784 692
e-mail: daniel-badaban@volny.cz
http: www.danbalaban.net

D A N I E L   B A L A B Á N
D A L Š Í   Z A S T A V E N Í

obrazy z  někol ika posledních let

3.  10.  –  4 .  11.  2012
gAlerie JiříhO JílKA, SAdy 1. máJe, šUmPerK
zAháJení Ve STředU 3. říJnA V 18.00 hOdin
OTeVřenO denně dO 18.00 hOdin nA zAzVOnění 

V reCePCi PenziOnU g
S POdPOrOU grAnTU miniSTerSTVA KUlTUry A OlOmOUCKéhO KrAJe

S otcem, 2007, akryl na plátně, 140 x 150 cm

Černý beran, 2010, akryl a olej na plátně, 140 x 190 cm 



Ofélie 2, 2012, kombinovaná technika, 30 x 50 cmDalší zastavení, 2006, akryl na plátně, 140 x 110 cm

Ofélie 1, 2012, kombinovaná technika, 56 x 76 cm



Ohněm se mnou pojď, 2009, akryl na plátně, 220 x 160 cm

Stvoření Evy, 2011, akryl na plátně, 110 x 150 cm

Jsme nevidoucí,
 pokud oči
se nevrátí

jak věčná hvězda
stolistá růže

v soumračném království smrti
jediná naděje

nás,
 dutých lidí.

Thomas Stearns Eliot, „Pustá země“



Převážně velkoformátová malba v Šumperku narozeného, ale 
od raného dětství už ostravského malíře Daniela Balabána je 
programní. Téma je pro ni určující a obecně je to snad životní 
situace anebo stav mysli člověka. Formou je nesystematický, 
odlišné postupy volí souběžně. Nemaluje v cyklech, nedrží se 
žádné linie a každý obraz je samostatnou výpovědí. A přece je 
jeho rukopis při veškeré rozdílnosti právě užitých prostředků  
nezaměnitelný. 
Je především malířem; z myšlenky vychází, myslí ale obrazem 
a jeho procesem míří k výsledné podobě. Od slova vrací se 
k pozornosti oka, které všechno v malbě rozhoduje. Naplňuje 
ji návratem k pravzorům lidského chování a pobývání ve světě, 
jak to sám dobře zná ze života i z obrazů a soch dob minulých. 
Přirozeně „obléká je do hávu“ silně prožívané přítomnosti 
a glosuje jejich znepokojivé proměny. Mísí modlitbu s banalitou, 
výsostné se všedností a nenávratné s trvalým. Zrcadlí záměnu 
mužskoženských rolí. Názorně ukazuje míru zplanění, vratkosti 
a nejistoty člověka, balancujícího nad propastí uvnitř sama sebe, 
ztrátu tváře a pevné půdy pod nohama.
I víru zobrazuje ve vratké poloze našeho těkání mezi zvířetem 
a obrazem božím. Vyrůstal v evangelickém prostředí a dřívější, 
někdy i deníkové obrazy, se často k víře vztahují. V období zhruba 
posledních dvou let je ale ovládá spíš pocit člověka  vystaveného 
zániku těla a vydaného napospas živlům. Člověka před anebo 
snad po-náboženského, osaměle ponechaného jen svému osudu.
Nevýslovné téma boha a vztahu k němu trvá tu v přítomnosti 
toho, co tělem už není, a přece je v mysli živé o to silněji. Ve 
zraňující ne - přítomnosti těch, kdo odešli, především mladšího 
bratra Jana. Malbou ji překonává, z ní se osvobozuje a sám ze 
svých obrazů ustupuje do skrytosti, možná tématu šumperské 
výstavy.

Miroslav Koval Provazochodec, 2008, akryl na plátně, 140 x 110 cm


