Havrani, plátno, tmel, akryl, 25 x 30 cm, 2009

J i ř í Vo v e s
4. 1. 1945 narozen v Pardubicích
1963 – 1969 Fakulta architektury ČVUT v Praze,
profesor Jiří Štursa
1969 – 1971 AVU v Praze, obor architektury,
profesor František Cubr, docent Jiří John
Od roku 1977 se věnuje výhradně malbě, kresbě, grafice a scénografii.
Je členem Umělecké besedy. Pravidelně vystavuje od roku 1976,
kolektivně od roku 1982.
Je zastoupen ve sbírkách galerií v Litoměřicích, Liberci, Plzni,
Lounech i v soukromí a řadou výtvarných realizací v architektuře.
adresa:
telefon:
mobil:
e-mail:

Zadní Kopanina, U skopců 26, 155 00 Praha 5
257 969 239
732 207 580
vovsovikopanina@volny.cz

Partitury, sololit, tmel akryl, olej, 60 x 50 cm, 2009

Z cyklu Partitury, kresba hřebíkem, papír, tmel, barva, 82 x 58 cm, 2002

Z cyklu Havrani, kresba hřebíkem, papír, tmel, barva, 71 x 49 cm, 2009

Definování a připomenutí paměti věcí je zároveň připomínkou paměti
naší a utvrzením se, že svědomí nelze vykoupit zapomenutím. Stopy
všeho minulého i současného nelze vymazat nikým, ale hlavně námi
samými. Vše uvnitř i vně je stále současně a zároveň je připomínkou
našich pamětí…

Jiří Voves

Pomíjivost
Do lopatek kola voda věčně padá
třpyt se v perlách převrací
Co lze o tom ještě vůbec říci?
Vypůjčená slova jsou jak hlupáci
Osa země velká převeliká
Osa nebe širá kdesi v daleku
Jednou k nim tak uslyšeti heslo
Najít jednou klíče od věků
Stoupat vzhůru Za magickým světlem
Do nicoty temna vraceti se zpět
Roky přicházíme roky odcházíme
A to je všechno co lze povědět

Sikong Tu (837-908)
Z cyklu Krajiny – Zprávy, kresba hřebíkem, papír, tmel, barva, 82 x 58 cm, 2004

z knihy „Tři nadání“, výboru starých čínských básní o básnictví, malířství a kaligrafii
v překladu Oldřicha Krále a Karla Šiktance

Partitury archeologie paměti
Ruština má pro malbu výstižné pojmenování – živopis – a bezděčně
tak připomíná její společné kořeny s písmem, které se jí i kresbě svou
rolí podobá – a tady je letos už potřetí přímou cestou k porozumění.
Kaligrafickými znaky vypovídá Dušan Urbaník, písmem duše
Inge Kosková a písmo k nepřečtení, a přece povědomé, je jádrem
vystavených „partitur archeologie paměti“ malíře Jiřího Vovse.
„Psanými“ obrazy jsou „texty“ jeho zpráv i vířivý let hejna havranů
nebo v mysli živě přítomné krajiny – a přece ani on nemá spolehlivý
klíč k jejich rozluštění. Spokojme se s tím…
Paměť je mu zdrojem cyklických návratů k úzkému okruhu motivů,
které opouští, jen aby se k nim znovu vracel. Jsou spolu s útržky
důvěrných znaků a jejich významů, obecně platných od Altamiry až
dodnes, důkazem věrnosti neměnnému řádu malby. Mísí vzpomínky
s čerstvými okamžiky; tříbí je v duchu myšlenek svých i podnětů
vnějších, aby všechno přirozeně vyústilo do ryze výtvarné řeči
a splynulo s ní v jednotě obsahu a formy.
Pokus o návrat k pramenům obojího je mu zjevným cílem – a snad
se shodneme, že především to je smyslem umění všech dob i lidských
situací. V technice, kterou používá, snoubí se často malba s grafikou.
Prostým vrypem běžným hřebíkem skrze horní kryt barvy či tmelu
rodí se někdy tmavá a jindy světelná stopa suché jehle podobných,
vířivých čar a shluků bodů. Nervní rukopis jejich pohybu ve
vzájemném vztahu napjatého ticha zdánlivě prázdné pracovní plochy
a energie rytmu procesu je tu – jako zvěčněný okamžik plynoucího
času – jeho věrohodným svědectvím.
Měli bychom se znát ze studií na škole početně tak malé, jakou
byla koncem šedesátých let pražská Akademie. Odloučenost oboru
architektury, který na ní tehdy Jiří absolvoval, zřejmě způsobila,
že se poznáváme opožděně, ale o to hlouběji prostřednictvím ryzí
malby, která s duší galerie dokonale ladí. Díky za ni!
Miroslav Koval, březen 2009

Z cyklu Partitury, kresba hřebíkem, papír, tmel, barva, 46 x 23 cm, 2009

