
Finalista Chalupeckého ceny Masker vzal 
svoji sprejerskou minulost do galerie 
Výtvarník s minulostí graffiti umělce Maskera je finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého i 
nositelem ocenění NG 333 od Národní galerie. Nyní na třinácti plátnech v galerii Dvorak Sec 
tematizuje lidské vztahy. 
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První sólovou výstavu předloňského finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Jakuba Matušky 
(1981) přichystala pražská galerie Dvorak Sec Contemporary. 

Třináct nových, většinou velkoformátových pláten bude v Dlouhé ulici k vidění do 20. dubna. 

Nejlepší přítel zabořil příteli svou ruku do krku, takže mu prsty svírá žaludek, milenka k sobě 
přitahuje milence za žebro, postavy jsou prostupné, hlavy se otevírají. 

Lascivní čtenářka má místo hlavy klíště - tak na svých obrazech Matuška tematizuje vztahy. 
Především komplikované soužití lidí ve městě. 

"Asi je těžší než apokalypsa udělat něco, co je pěkný, libý, milý a možná se to ani nenosí, ale 
nevím, jestli to je ten důvod, proč to dělám takhle. Prostě mi to vyhovuje. Na obrazech se 
objevuje to, s čím se můžu ztotožnit," uvažuje o apokalyptickém vyznění svých prací malíř. 

Jakub Matuška patří k vlně autorů, kteří rázně vracejí do hry malířství přehlušované 
konceptuálním uměním. Je ztělesněním trendy malíře na vzestupu. V jeho tvorbě se míchá 
všechno, co je momentálně "in" - trochu temná, sprejerská minulost, akademická poučenost, 
komiksová příběhovost a pestré barvy v kontrastu s apokalyptickými scénami. 

VÝSTAVA 

Jakub Matuška  

Voni mu rostly z uší stromy!  

Dvorak Sec Contemporary, Praha, do 20. dubna. 

Matuška stále používá svou sprejerskou přezdívku Masker, která má na graffiti scéně váhu. 



Streetartový Masker získal cenu Národní galerie a 
333 tisíc korun - čtěte ZDE 

Škola ulice mu ale nebránila v tom, aby 
absolvoval pražskou akademii, navíc v ateliéru s 
velmi dobrým zvukem - u Vladimíra Skrepla. 
Matuškovy složité figurální obrazy svou náladou 
připomínají depresivní tvorbu Josefa Bolfa. 
Matuška však není vyhraněně pesimistický. 

Třináct obrazů vystavených v Dvorak Sec 
Contemporary dává zřetelně pocítit, že přes 
všechnu trendovost není Matuškovo umění 
vyspekulované. Má náboj autentického díla, jehož 
autor se umí dobře dívat kolem sebe. 

 
 
 

 

 
První galerijní výstava sprejera Maskera 
přejít do fotogalerie 
Autoři: Magdalena Čechlovská  
 

 

In: http://art.ihned.cz/c1-54990840-masker-micha-sprejerskou-minulost-se-salonnim-umenim 

 


