
J a n  S l o v á k

18. 10. 1957 narozen na Pradlisku

1972–1976 Gymnázium Zlín
1976–1981	 FF	UK	v	Praze,	obor	filosofie	a	historie

vystavuje	od	roku	1981,	v	GJJ	Šumperk:	březen	1996
od	roku	1995	středoškolský	učitel,v	současnosti	učí	na	Střední	zdravotnické	
škole	a	Vyšší	odborné	škole	zdravotnické	Zlín	

vydané	knihy:
„Tisky“,	Archa,	Zlín	1995
„Stará	svěcení“,	Archa,	Zlín	2004

adresa:	 Provodov	98,	763	45	Březůvky
mobil:	 776	809	929
e-mail:	 provodov98@seznam.cz

J  A  N   S  L  O  V  Á  K

N  E  J  I  S  T  Á     C  H  Ů  Z  E
2.  11.  –  4 .  12.  2011

GAlerie	 Jiřího	 JílKA,	 SAdy	 1.	 máJe,	 ŠUmPerK
ZAháJení	Ve	STředU	2.	liSToPAdU	V	18.00	hodin
oTeVřeno	denně	do	18.00	hodin	nA	ZAZVonění	

V	recePci	PenZionU	G
S	PodPoroU	GrAnTU	miniSTerSTVA	KUlTUry

Uzdravení slepce, 2011, papírová koláž a kresba, 20 x 21 cm

Čtyři růže, 2009, papírová koláž a kresba, 39,5 x 59 cm



Pod hvězdami, září 2004, linoryt, 33 x 28,5 cmKrajina s hvězdným nebem, 2010, tisk z papírové matrice, 59,5 x 42 cm



Maleniský kostel, 19.6. 2010,  linoryt, 33 x 28, 5 cm

Vánoce, 12. 12. 2010, reliéfní slepotisk, 12,8 x 14,5 cm

Bydlím na Provodově, kousek za vesnicí, směrem ke kostelu Panny 
Marie Sněžné na Malenisku. Dům stojí pod silnicí, která pokračuje 
dál na Pradliska, kde jsem se narodil. Každý, kdo jde kolem, se 
na nás dívá. My ho vidíme také, ale jenom od pasu nahoru, nohy 
nikdy nevidíme. Všichni chodci nám ukazují jen polovinu tváře. 
Maleniský kostel je žlutý, z dálky skoro bílý. Je to tiché místo. 
Když přitisknete ucho na stěnu, uslyšíte šepot posvátných modliteb 
a dlouhou řadu jmen.

J.S. pro časopis Veronica, 2006



Litanie, 2006, barevný linoryt, 42,5 x 33,5 cmTrojice, září 2006, tužka a akvarel, 56 x 43,7 cm



Tři hrušky, 25. červen 2011, barevný tisk, 44 x 37,5 cmToskána, 2008, barevný tisk, 39,4 x 33 cm



… „Čistá jako svaté obrázky. Průzračná jako studánka. Krásná   
jako lidové písně …“

Ivan Martin Jirous, úryvek textu k výstavě J.S.

Právě taková je každá z prací grafika a řezbáře a ve všem tom 
básníka, Jana Slováka. Je utkaná prapodivnými příběhy lidí 
z Pradliska a vesnic v okolí, kde stranou všeho jalového ruchu snad 
ještě živě přetrvává pevná venkovská víra v zázraky. Ale stejně ryzí 
víra je zdrojem naděje v úzkostech i pro sochaře, Luboše Janečku 
(1948), kdysi rodáka z nedalekých Ludkovic. Prostupuje i jeho 
kresby a texty. Už i mlčky by si rozuměli. Je s ním tak vnitřně ve 
spojení i ve vzdáleném, americkém domově.
Janova naprostá, až udivující lehkost vyjádření někdy i jen 
nezřetelnou stopou sotva tušeného tvaru (vtěleného vrypem jehly 
nebo rydla do linií a nalezených forem) má o to větší sílu výpovědi. 
A to, že je výtvarným samoukem je jeho předností. Nevejde se 
snadno do dobových souvislostí, často nahodilých a i pochybných. 
Krajní jednoduchost motivu vrostlého do obrazu nesnese planá 
slova. Žádá si ponoření do něho podobně čirou myslí. Je to 
současně výmluvný znak i věrohodný otisk prožité skutečnosti. Je 
figurální a přece nic otrocky nenapodobuje. 
Není tu rozdílu mezi tajemným a všedním. Všechno je tajemné 
a nečekané, ať anděl nebo jen soused na cestě domů – a zároveň 
i tak prosté. Ve věčném návratu se vše prolíná v nezaměnitelné 
jedinečnosti. Je, jak být má: v radosti života, ve smíru i se smrtí 
a v důvěře ve vzkříšení. S časem se jeho grafická práce mění 
i nemění. Možná jen vrší a rozrůstá. Rozkvétá do krásy. Vyvažuje 
rozkolísanost nejisté, často kruté a cynické doby, a už i proto je 
vzácná! Jan Slovák patří k těm, kdo jsou biblickou „solí země“. 
Díky za to.

Miroslav Koval, září 2011 Betlém, 2009, barevná kresba, 59,5 x 42 cm


