
Adam Dostál
Malíř, grafik.
Narozen 3. 1. 1980 ve Šternberku, žije v Horní Loděnici.
Absolvoval Gymnázium Šternberk (1998),
krátce studoval na PdF UP v Olomouci (do 1999).
Výstav a malířských sympozií se účastní od roku 2000,
zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.
Člen okruhu Galerie Caesar v Olomouci, 
host Spolku olomouckých výtvarníků.
Příležitostně píše básně (od roku 2009 pod pseudonymem Tesfaye Kux), 
publikované v periodickém tisku a katalozích k výstavám.

adresa:	 783	05	Horní	Loděnice	104
mobil:	 734	486	958
e-mail:	 atkqd@seznam.cz

www.galeriecaesar.cz	 www.galerie-sumperk.cz

akryl	na	sololitu,	50	x	71	cm,	2002

akryl	na	plátně,	50	x	50	cm,	2015

A D A M  D O S T Á L
I K O N Y  P Ř Í R O D Y

3.  2 .  –  28 .  2 .  2016

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA, SADY 1. MÁJE, ŠUMPERK
ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 3. ÚNORA V 18.00 HODIN

OTEVŘENO DENNĚ OD 13.00 DO 18.00 HODIN 
NA ZAZVONĚNÍ V RECEPCI PENZIONU G

S PODPOROU GRANTU MINISTERSTVA KULTURY A OLOMOUCKÉHO KRAJE



akryl	na	plátně,	80	x	60	cm,	2012	

akryl	na	plátně,	50	x	50	cm,	2015

Záhon	v	čele	s	despotickou	dýní
povinně	dýňovládu	světa	velebí	

Políčky	flekatá	
uhání	planeta,	
z	ní	jako	klíšťata	
houpou	se	dýně	

Země	zelená,	dýněmi	ověšená		



akryl	na	plátně,	50	x	50	cm,	2015

akryl		na	sololitu,	cca	75	x	100	cm,	2009

Země	duní,
drny	se	trhají,

celá	ves	i	s	bezprostředním	okolím
k	nebesům	se	pozvedá
nesena	kloboukem
gigantického
kravského
ryzce
Lacta-
rius
tormi-
nosus

(Schaeff.)
Gray	1821

Na	samém	severu	je	díra	v	zemi,	
v	ní	zemská	osa	tupě	rachotí

ložisky	rul,	žul,	rud
a	ledu	
–––

Křísi	a	ploštice
se	znakem	domoviny	na	krovkách

(půlkříž	–	půlorlice)



akryl	na	plátně,	50	x	50	cm,	2014–15

Pro	Adama	je	stálým	zdrojem	motivů	malby	příroda	místa	jeho	
domova.	 Cokoli	 vzdálenějšího,	 ale	 i	 člověk	 nebo	 zvíře	 se	 v	 ní	
vyskytne	málokdy	a	jen	okrajově.		
Obrazy	 z	 prvního	 desetiletí	 jsou	 volným	 malířským	 podáním	
hutněji	 prorostlé	 barevnou	 hmotou.	 Ty	 novější	 se	 kresebnou	
linií	 blíží	 víc	grafice	 s	 její	 ostrou	 stopou	hrotu	 jehly.	 Světelnou	
průzračností	 barev	 a	 výrazným	 členěním	 tvarů	 se	 i	 podobají	
skleněné	vitráži,	a	přece	základní	dojem	z	obojího	způsobu	práce	
zůstává	nezměněný.	To	velké	anebo	jen	o	trochu	větší	se	v	nich	
prolíná	 s	 drobným,	 zobrazené	 ve	 významové	 velikosti,	 ve	 které	
ať	celá	rostlina	nebo	i	jen	jedna	její	buňka	jsou	v	dané	roli	a	na	
svém	místě	stejně	důležité.	Častěji	je	to	malý	zemědíl	a	jen	někde	
rozlehlejší	 krajina,	 ale	 všechno	 to	 v	 celém	 rozpětí	 Adamovy	
malby	je	navzájem	zaměnitelné.		
Intimně	 laděná	mikrokrajina,	 letmému	 pohledu	 ukrytá	 pláštěm	
zdánlivé	 všednosti	 (a	 její	 všudypřítomné	 zázraky	 i	 nepatrného	
zlomku	 živé	 skutečnosti)	 u	 něho	 připomíná	 vláčnou	 buněčnou	
tkáň,	 uspořádanou	 tu	 do	 mozaiky	 barevné	 plochy.	 Staví	 z	 ní	
obraz,	někdy	rámovaný	souvislým	řetězem	malých,	spolu	s	ním	
motivem	 provázaných	 vzorků,	 jako	 je	 tomu	 v	 pravoslavných	
ikonách.	Maluje	 tak	 snad	 svou	 ikonu	 přírody,	 prokazující	 úctu	
k	bezedné	hlubině	její	posvátnosti.
A	možná	bezděčně	vrací	se	malbou	i	k	dávné	lidské	zkušenosti,	
do	času	před	jejím	zkoumáním	a	pojmenováváním.	Až	k	pokoře	
prvotního	dotyku	v	bytostném	setkání	tváří	v	tvář	s	ní,	v	němém	
úžasu	 před	 živoucí	 přírodou,	 která	 tu	 stále	 je	 v	 panenském	
stavu	 bezejmenná,	 jedinečností	 prostoupená	 a	 v	 ryzí	 podstatě	
oduševnělá.	Adam	je	ale	na	cestě	a	čas	ukáže,	kam	ho	dovede.	
Nevím	co	z	toho	potvrdí	a	co	se	změní.
Je	 občas	 i	 slovem	 básník	 a	 obrazy	 jím	 i	 v	 listech	 doprovází.	
Nechme	se	pozvat.

Miroslav	Koval

Příslovečné zurčení času
Pohořím	proudí	říčka	rybná,
po	stranách	laská	břehy	vrbné,
na	březích	těch	dlí	víska	děvná,

již	obklopují	lesy	hubné
Na	půdě	živné	louka	rosná
opodál	čnící	skály	rudné,
něco	se	třpytí	říčce	u	dna,
na	zvlhlém	listu	verše	nudné


