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Dialog tkání prostoru a plochy
Dvojčata, bratři David a Tomáš Medkovi, někdy ani pro
přátele spolehlivě nerozeznatelní, prošli i společnou průpravou.
Už vstupní obor dřevo a kovomodeláře je předurčil k řemeslné
důslednosti. Ta je jim snad trvalou a rozhodující zkušeností.
Vede je k účelnému využití daných vlastností materiálu a v něm
ke zdůraznění role věci samé, především jejího prostorového
uspořádání. Oba se v ní až zapomínají a s chutí noří do čiré
řeči rytmů členění hutných i vzdušně odlehčených objektů,
pevných i variabilně proměnlivých. Ať v podobě vyskládaných
krychlí a složitých prostorových uzlů, prstenců dřevěných
„tiskátek“ a jejich následných barevných stop nebo vertikály
sloupu, to všechno u nich spontánně pramení v až nakažlivé
radosti z nalezení tak osvobodivě prostého principu stavebnosti.
Vnější ornamentálnost někdy snad mechanicky opakovaných
jednoduchých prvků tu není dekorací ani projevem nezávazné
hravosti, ale třeba i bezděčným přiblížením se přírodě. Přímou
cestou k jádru samé její podstaty, připodobněním se procesům
jejího sebeutváření z výchozí hmoty stejných prvočástic do
plnosti jedinečných a živoucích variací. Jejich výsledný objekt
je tak způsobem uspořádání své skladby v přirozeném souladu
s ní. Je zároveň výtvarným samoznakem i podobenstvím veškeré
živé tkáně přírody.
Tomáš s Davidem, podobní si i v zaměření, často spolu
vystavují. V odlišném se doplňují a jejich dialog je trvajícím
souzněním souhlasného pojetí prostoru i plochy, nezávisle na
tom, co ze své už početně rozsáhlé práce právě tady a teď
každý z nich vystaví.

Miroslav Koval, srpen 2008

Tomáš Medek, Suk, 2000, dřevo, 28 x 28 x 28 cm

David Medek, Olivový otisk, 2005, ofsetová barva, plátno, sololit, 100 x 100cm,
tiskátko průměr 32 cm, dřevo

David Medek, Modrý otisk, 2005, ofsetová barva, plátno, sololit, 100 x 100cm,
tiskátko průměr 32 cm, dřevo

David Medek je vystudovaný
sochař, ale podařilo se mu
objevit originální vazbu mezi
obrazem a sochou. Klíčovým
momentem bylo, když se propracoval k reduktivní geometrické soše a začal povrch
koule pokrývat lapidární strukturou identických polokulovitých útvarů. Instalace pak
vznikaly prezentací Razítka,
jak svá díla nazýval, zároveň s jeho stopou v měkkém materiálu,
písku, hlíně atd. Tento koncept potom jedinečně rozvinul
na samotný vztah obrazu a sochy – vyřezávaná repetitivní
geometrická struktura na povrchu většího nebo menšího
dřevěného prstence byla zrovna tak finální plastikou jako
nástrojem, kterým mohl autor otáčením po povrchu malířského
plátna postupně vytvořit repetitivní geometrický obraz. Obojí,
obraz i sochu, také zároveň vystavoval jako jeden celek, který
nám přináší celou řadu konceptuálních úvah o vztazích obou
klasických výtvarných médií, ale také o povaze originálu,
jedinečnosti, multiplikovatelnosti atd. Vstoupil i do dobového
diskurzu o aktuálnosti ornamentu. Oba artefakty jsou ještě
pregnantně propojeny tím, že délka kružnice na soše je identická
s délkou vzniklé vertikální stopy na obraze. Stejně originálně
svým repetitivním geometrickým ornamentem reagoval umělec
na téma sloupu.

Od poloviny devadesátých let
zaujímá ve tvorbě Tomáše
Medka klíčové místo především tvar krychle. Ta bývá
pro svou stabilitu symbolicky
přirovnávána k zemi. Starověký Timaiův geometrický
model prohlásil za geometrickou podstatu struktury živlů
tyto čtyři: k ohni přiřadil
čtyřstěn, k zemi šestistěn,
osmistěn vzduchu a vodě
dvanáctistěn. Pravidelný tvar krychle vytváří prostorový
rámec, který Tomáš „vyplňuje“ někdy uspořádanou, jindy
chaotickou strukturou. Některé variace vytvářejí prostorovou
síť mřížky, umožňující chápat objekt jako část, vzorec řádově
většího celku. Ten snaží se „nebýt jedním nebo mnohým, ale
být mnohostí“. V těchto variacích se možná intuitivně autor
pokouší nalézt místo či okamžik, ve kterém se odehrává změna
mezi uspořádaným a chaotickým stavem – terminologií fyziky
osahává „hranu chaosu“. V mnoha případech je obtížné rozlišit
význam slov jako „pořádek, řád a chaos“. Je tropický prales
uspořádaný nebo chaotický systém?

Jiří Valoch

Kaliopi Chamonikola, Jiří Sobotka

V posledních letech jakoby se koncept krychle stával pro
Tomáše Medka poněkud těsným. Ve své tvorbě paradoxně
postupuje opačně než bývá obvyklé. Od tvarové redukce
směřuje k morfologicky složitějším formám, které „obléká“ do
prostorové „virtuální“ sítě.

David Medek, Modrý sloup, 2003, dřevo, výška 390cm

Tomáš Medek, Krychle, 1997, železo, 30x30x30cm

Tomáš Medek, Klince, 2002, kov, 60x60x60cm

David Medek, Červený otisk, 2005, ofsetová barva, plátno, sololit, 100 x 100cm, tiskátko
průměr 32 cm, dřevo

