Trávy III, 2010, kombinovaná technika, plátno, 45 x 60 cm

Martin Čada
7. 4. 1978
narozen ve Zlíně
1992–1996 SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Propagační grafika
1996–1999 Zlínská vyšší odborná soukromá škola umění
1999–2005 VŠUP Praha, profesoři Pavel Nešleha a Stanislav Diviš
2000 workshop, Florencie, Itálie
2002 stáž, Academia Beeldende Kunsten, Maastricht, Nizozemí
2004 stáž, Estonian Academy of Art, Tallinn, Estonsko
Kolektivně vystavuje od roku 1999, samostatně od roku 2005
adresa: Lesní čtvrť I, 6794, 760 01 Zlín
mobil: 737 824 899
e-mail: cada.martin@centrum.cz

Strom, Kůra, 2010, akryl, tuš, plátno, 45 x 60 cm

M A R T I N

Č A D A

KRESLENÉ KRAJINY
4 . 7. – 29. 7. 2 012
galerie jiřího jílka, sady 1. máje, šumperk
zahájení VE STŘEDU 4. ČERVENCE v 18.00 hodin
otevřeno denně do 18.00 hodin na zazvonění
v recepci penzionu g
s podporou grantu ministerstva kultury A OLOMOUCKÉHO KRAJE

Na souboru obrazů pracuji přibližně šest let.
Jeho obsahem je zachycení určitého místa, prostoru
či vyvstávání vzpomínky na něj. Obrazy jsou založeny
na kontrastu barevné plochy a kresebného gesta.
Barvu podkladu určuje buď symbolická rovina,
atmosférické podmínky nebo přírodní cykličnost.
Chladně neosobní kovově stříbřitá,, božská zlatá
a excentricky vyzařující červená. Kresebné gesto tuší,
propiskou, tužkou se odvíjí od motivu. Tuš mě fascinuje
svou kontrastně vznikající stopou, svou pamětí na ploše,
propiska svým riskováním a nemožností opravy,
tužka měkkostí a křehkostí. Motiv se snažím vyjádřit
co nejjednodušším způsobem, blízkým kaligrafii.
Jindy cítím potřebu vrstvení a zahušťování.
Přestože jsem netrpělivý, naučil jsem se čekat na okamžik,
kdy vím, že přemohu plátno a ne naopak. Snažím se zachytit
a zaznamenat určitou zvukovost, šustění suchých trav
v chladném větru a podobně. Fascinuje mě zvuk při vznikání
obrazu, rychlé bolestivé škrábance, prskající redispero,
zauzlenosti nekonečně se otáčející kuličky propisovacího pera,
hlazení a tančení štětcem. To vkročení do nejistoty,
že několikahodinová příprava podkladu může být ztracena
během několika minut, mi bere dech a zároveň žene krev
do hlavy a opájí. Se zadrženým dechem sleduji vznikající síť
čar, tu vyvstávající vzpomínku, ten obraz předobrazu,
který jsem si někde exponoval a nyní vyvolal
nebo spíše jasněji
tu novou skutečnost.

Martin Čada

Bez názvu, Růžový, 2010, akryl, propisovací pero, papír, 14 x 17 cm

Obrázek pro Mnicha Okurku,2009, komb.technika, dřevo, 14 x 27 cm

Dům, 2007, akryl, tuš, plátno, 145 x 160 cm

Hory IV, 2009, akryl, tuš, sololit, 60 x 50 cm

Město, 2007, akryl, tuš, dřevo, 11 x 14 cm

Martin Čada patří k další generační vrstvě zlínských malířů,
přicházejících po Svatopluku Slovenčíkovi a po jeho duchovních
žácích z okruhu přátel Zdeňka Macháčka. Prošel tamní vyšší
soukromou výtvarnou školou, kterou Svaťa inicioval a kde dnes
učí právě Zdeňkovi vrstevníci. Ale i předchozí hradišťská studia
a následná zkušenost, získaná u Pavla Nešlehy a Stanislava
Diviše na pražské VŠUP byla stejně dobrou průpravou.
Přirozeně se teprve hledal. Po svých počátečních, vyprávěných
příbězích, blízkých snad komiksu nebo figurkám na stránkách
školních sešitů, dospěl k dnešní volné kresbě, ve které se příběh
rozplynul a i jeho věcný tvar se rozpustil. Dozrál k vizi světa
anebo spíš světla, právě se rodícího z plochy plátna, z desky
nebo z archu papíru. Ke světlem protkané zárodečné sítí čar,
jejich směrů, sbíhání, křížení, uzlin, shluků a vrstvení do řidší
či hustší tkáně živé skutečnosti přírody i města v nejširším
smyslu toho slova. Do sebeutvářejících se rytmů silových polí
a v nich k obecné jednotě přirozeného řádu světa a jeho obrazu.
Od zobrazení něčeho vnějšího k obrazu o sobě, nově utkanému
z prostředků od počátku bytostně mu vlastních. Je to především
čára, někdy tenká a jemná a jindy hutná, zjevně převažující nad
plochou barevné skvrny. Své vize kreslí často na připraveném
nebo i na přírodním, barevném podkladu. Malbou stávají se
jejich zahušťováním, ve kterém oddělené nervní čáry splývají
v měkce rozehranou, barevnou hmotu.
Techniky kombinuje, ale převažují prostředky snadno dostupné.
Běžné propisovací barevné tužky mísí s tuší a někdy střídmě
s akrylem. Olejomalbu volí výjimečně, podobně jako řada jeho
vrstevníků. A právě ty nejjednodušší prostředky mu k vyjádření
vystačí. Je v nich nadechnutě vzdušný a výsostně i svobodný.
Jeho kreslené krajiny mluví řečí hudbě podobnou, otevřenou
živým představám i snění. Nevázané pevně ničím, mohou být,
stávají se vším…
Miroslav Koval

Hory III, 2009, kombinovaná technika, plátno, 35 x 45 cm
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