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Z ulice do galerie: Jakub Matuška je 
jedním z nejorigináln ějších malí řů své 
generace 
Naďa Klevisová  - redaktorka 

30. 10. 2015 00:00 (aktualizováno: 1. 11. 2015 15:18) 

• Jakub Matuška, známý pod writerským jménem Masker, patří k nejoriginálnějším malířům 
své generace. 

• Úspěšně přešel z ulice do galerie a dospěl do Kristových let. 
• Na hledání a nejistoty, jež tento věk přináší, odpovídá výstavou nazvanou Rudý gentleman 

odchází po vodě a ďábel nosí pádla. 

 
 
Jakub Matuška alias Masker, výtvarník 
autor: archiv Jakuba Matušky, Libor Fojtík 

Dva týdny před výstavou se v Maskerově ateliéru na starém Zlíchově 
opírají o stěnu velká plátna. Ještě nemají jména, ale většina z nich už je 
dokončena. Hýří barvami, motivy se splétají, vrství, drobí do menších 
detailů, nafukují do zbytnělých tvarů, slévají se v jeden celek. Indián, 



 

Putin, Obama, Merkelová, modrý duch dotýkající se vodní hladiny, 
melancholický chlapeček, vlk a zajíc, šedesát vlků a zajíců, hráči 
baseballu, ruka kreslící krychli, Miloš Zeman… 

Muž, kterého přivedl do ateliéru Maskerův galerista, končí své bloudění 
od díla k dílu před jedním z obrazů. "Tohle chci." 

To plátno ještě není domalované, ale sběratel už nepochybuje. Olga 
Trčková z galerie DSC, která Maskera zastupuje, tvrdí, že se většina jeho 
obrazů prodá ještě před výstavou. Není divu, je to jeden z nejnadanějších 
a nejoriginálnějších malířů své generace. 

Před dvěma lety, zrovna když připravoval výstavu nazvanou Řeknu vám, 
proč mi otéká hlava, se Jakubovi Matuškovi alias Maskerovi ve tmě při 
usínání stala zvláštní věc. "Jako by někdo přes strop airbrushem přestříkl 
nenápadnou fialovou mlhu," popisuje. "Před očima se mi rozsvítilo jasné 
bílé světlo velikosti mince a za chvíli se objevilo světlo velikosti a tvaru 
basketbalového míče. Úžasně bíle zářilo, měnilo intenzitu a zrnilo trochu 
na způsob televizní obrazovky bez signálu. Za chvíli se světla spojila 
fialovým tunelem. Cítil jsem, jak mi po tvářích tečou slzy štěstí a jak mě 
světlo napájí nesmírně krásnou energií. Intuitivně se mi chce říct, že jsem 
se dostal do přítomnosti něčeho božského." 

Od té doby mu věci začaly dávat zvláštní smysl a objevil nečekané 
souvislosti. 

FOTOGALERIE 

 
 

Masker má osobitý způsob vyjadřování. Mluví, jako když vrství ty své 
obrazy: štětec, airbrush, fixy… "Bylo to, jako když udeří blesk na obloze 
a energetický proud se snese na zem," vzpomíná na svůj zážitek. "A tak 
jsem svými obrazy chtěl popsat body, po kterých šel ten blesk, z vlastního 
života. A popisovat to jako pětileté dítě, když leží v posteli, dívá se na své 
ruce a říká si: Proč jsem se narodil tady? Proč těmhle rodičům? Pochopil 
jsem, že o ničem nedokážu mluvit líp než o vlastním prožívání světa." 

Masker se učil na ulici. Tam, na sídlišti, potkával a sám zkoušel první 
graffiti. S mnohými z těch, kteří něco znamenali v graffiti scéně, se pak 



 

sešel na kurzech kreslení na VŠUP. To bylo dávno předtím, než se v roce 
2003 stal žákem Vladimíra Skrepla na pražské akademii. Vybral si ho 
cíleně, "protože dává studentům volnost, nenutí jim svoje vidění, a přitom 
se s ním dá o všem mluvit". 

MASKER (34) 

Narodil se jako Jakub Matuška v rodině známého sládka a majitele 
pivovaru Martina Matušky. Vystudoval pražskou AVU, je žákem 
Vladimíra Skrepla, nositelem Ceny Národní galerie 333 a finalistou Ceny 
Jindřicha Chalupeckého. 

Byl v rezidencích na Middlesex University v Londýně a na Cooper Union 
for the Advancement of Science and Art v New Yorku. Reprezentoval 
Českou republiku na Expu 2010 v Šanghaji. Má za sebou také řadu 
úspěšných realizací v architektuře, například strop v pražské restauraci 
Field, nástěnnou malbu v základní škole v Chebu nebo interiér newyorské 
restaurace Hospoda. 

V pražské galerii DSC je nyní jeho výstava Rudý gentleman odchází 
po vodě a ďábel nosí pádla. 

Streetartová stopa v díle Jakuba Matušky zůstala a je silně patrná dodnes. 
Když v roce 2011 vyhrál Cenu 333 s gigantickou malbou Porn Bloopers, 
zaujal porotu právě tím, jak vynalézavě kombinuje postupy street artu 
a monumentálního malířství. 

"Energii mám jen jednu, a když trávím tolik času malováním v ateliéru, 
jsem rád, když si trochu odpočinu. Sotva bych měl ještě sílu jít ven a něco 
tam dobře udělat. Ale když na to dojde, tak mě to baví," odpovídá 
na otázku, jestli už s graffiti skončil nadobro. Párkrát do roka prý ale venku 
maluje, teď už legálně. Těší ho to, k čemu se dříve nedostal, třeba větší 
rozměry nebo více barev. 

Masker tvrdí, že první tvůrčí jiskru v něm zažehl táta Martin, sládek 
a majitel minipivovaru. "Když mi bylo pět let, ukázal mi ten hospodský 
trik, jak zespodu pinknete do pivního tácku, on se otočí a vy ho 
chytnete. Zkoušel jsem to, až se mi ho nakonec povedlo chytit. A táta 
povídá: Vidíš, tohle je trénink. A když budeš chtít, tak takhle, tréninkem, 
se naučíš všechno." 

A pak mu ukázal, jak se kreslí krychle. To kouzlo, kterým se spojují kolmé 
a šikmé čáry, aby se dosáhlo iluze trojrozměrnosti, kluka fascinovalo. 



 

O devětadvacet let později, poté, co se dostal do finále Ceny 
Chalupeckého, reprezentoval zemi na Světové výstavě v Šanghaji a je tak 
úspěšný, že se malováním hravě uživí, Masker hodnotí tátovu iniciační roli 
takto: "Tenkrát mi dal návod, jak můžu popsat celý svět kolem sebe. Když 
budu kreslit a trénovat, tak se to může podařit." 

Český výtvarník Masker vystavuje v Paříži. Snažím se malovat rychleji, říká - čtěte ZDE 

Patří k nemnoha umělcům, kterým se "přestup" z ulice do galerie vydařil. 
V roce 2010, možná i díky tomu, jak se zviditelnil v Šanghaji, ho začala 
zastupovat ambiciózní Dvorak Sec Gallery, dnešní DSC. Matuška si 
pochvaluje, kolik starostí z něj sňala. Kdyby se měl sám starat o shánění 
ateliéru, jednání s kupci a propagaci, dávno by se z toho prý zbláznil. 
Nikdy se ale nechce připravit o radost z tvorby, a tak údajně nehrozí, že by 
se nechal tlačit k neúměrně vysokému tempu. 

Když už doma dost vyrostl, pokusil se spolu s přítelkyní, slovenskou 
výtvarnicí Svetlanou Fialovou, prorazit v Londýně. Zakotvili u galeristy 
s českými kořeny, Yardy Krampola, který tam provozuje Red Gallery. 
Matuška u něj už předtím měl výstavu Tree Growing From His Ear. 
Fialová se přihlásila do kreslířské soutěže Jerwood Drawing Prize a hned ji 
vyhrála. Byl to povzbudivý začátek. 

Dlouholetý vztah se ale v Londýně rozpadl. "To se stává," glosuje to Jakub 
Matuška dnes, více než rok po návratu, vyrovnaně. A rekapituluje, co mu 
Londýn dal a co ho naučil. "Všechny peníze, které jsem byl schopen 
vygenerovat, jsem tam musel utratit za obyčejné žití. Pětasedmdesát tisíc 
tam zmizí, a to nejdete ani do restaurace." 

A tak se vrátil s vědomím, že teď musí intenzivně pracovat tady a posunout 
se o kus dál. Taky si uvědomil, že když chce dělat své věci stejně 
komplikované nebo ještě komplikovanější a přitom zrychlit, musí tedy 
do výroby obrazů zapojit ještě někoho. 

Jakub Matuška alias Masker vystavuje nové obrazy, už v den vernisáže pro ně našel 
kupce - galerie ZDE 

Masker záměrně mluví o výrobě, protože tvorba zůstává na něm. "Zjistil 
jsem, že s ohledem na to, jak je Londýn rychlý a prostorově a finančně 
náročný, tam lidé maximalizují, co se dá." A tak mu teď chodí do ateliéru 
pomáhat kamarád. 



 

Masker si předem připraví skici a kresby, zatímco pomocník maluje 
podklady. Může také vykrajovat řezákem různé tvary. Někdy má tahle 
dvojka rozdělaná třeba i tři plátna najednou. Když autor neví, jak dál, pustí 
se do vedlejšího obrazu a mezitím ho často řešení napadne. Na jednom 
obrazu pracuje zhruba měsíc. 

"Nemůžu si hrát na to, že jsem západní člověk," přemýšlí Masker, kam až 
u něj sahá vliv Londýna. "Měl bych pracovat s tím, že jsme uprostřed, 
západ a východ se přes nás přelévají. My víc přemýšlíme, klademe na sebe 
nároky, chybí nám hravost. A oni spíš střílejí od boku a o to to mají 
zábavnější." 

Jakub Matuška zkusil ledacos. Zabrousil do módy, navrhoval trička 
v době, kdy tu bylo jen málo zajímavých a originálních věcí na sebe. Je 
autorem rafinovaně podsvíceného stropu s obrazci na pomezí graffiti 
a komiksu v pražské restauraci Field. Takový úkol mu občas dají architekti 
z Atelieru ph5, s nimiž sdílí prostory, a jeho to prý moc baví. Především je 
ale malířem. 

Je to zvláštní, vidět znovu tytéž obrazy, ale už vyloupnuté z pracovní 
atmosféry ateliéru a rozvěšené v galerii. Výstava Rudý gentleman odchází 
po vodě a ďábel nosí pádla v galerii DSC začala a díla už mají  jména. To 
s modrým duchem se jmenuje If You Don´t Know Now You Know, to 
s Obamou a Putinem Wish You Were Here. A je tu také Message From 
Václav Havel, složitá kresba v podobě prezidentské standarty. O ní autor 
tvrdí, že ji nechce nikdy prodat. 

Umělec Černý uspěl na veletrhu v Londýně, portrét vědce Hawkinga prodal za 3 
miliony korun - čtěte ZDE 

Na stěně ve vstupním sále galerie visí dva a půl metru vysoká kresba, 
ve které se Jakub Matuška snažil rozklíčovat své dva roky staré setkání se 
světlem. Když o tom přemýšlel, byl zrovna ve vaně. I ta vana je tady, 
uprostřed výstavního sálu. Jsou v ní věci potřebné na Maskerův oblíbený 
baseball a promítá se na ni také video. Skoro u všech vystavěných děl, 
včetně nezarámovaných skic, jsou červené puntíky. Prodáno. 

Obrazem Převozník od pramene řeky Styx se Masker vyrovnával 
s legendárním vystoupením prezidenta Miloše Zemana na téma Pussy Riot 
a s jeho fotografiemi v gumovém člunu. Ale jak je pro umělce typické, 
zdaleka nejen s nimi. Tohle dílo ale nakonec skončilo až v suterénu 
galerie."Obraz pořád nevycházel do prostoru, a pak už jsme nezvládli 



 

nainstalovat sušák na trenky a hadičku na malé čerpadlo," vysvětluje Jakub 
Matuška, proč toto dílo na výstavě nakonec chybí. 

"Měl bych věci vnímat pozitivně a nevidět svět černobíle," cituje Maskera 
Michal Nanoru v průvodním textu k výstavě. "Udělat si z toho legraci 
a celé to narafičit tak, aby to ve výsledku zapadlo do mého vnímání 
a do toho, jak bych svět chtěl vidět." 

Nejlepší je poslední věta: "Celé se to odehrává na vybuchujícím ohňostroji, 
který letí prostorem." 

Naďa Klevisová - redaktorka 

http://art.ihned.cz/c1-64802510-z-ulice-do-galerie-jakub-matuska-je-jednim-z-nejoriginalnejsich-

maliru-sve-generace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masker bilancuje: Rudý 
gentleman odchází po vodě a 
ďábel nosí pádla 

18. 10. 2015 Praha 

Obrazy a kresby vzniklé v posledních dvou letech vystavuje v galerii Dvorak Sec 
Contemporary Jakub Matuška známý jako Masker. Někdejší představitel street artové scény 
dnes patří k nejlépe prodávaným současným českým umělcům. Výstava se jmenuje Rudý 
gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla. 

 

Z výstava obrazů Jakuba Matušky 

Zdroj: ČTK/Krumphanzl Michal 

  



 
 

Sám Masker říká, že společným jmenovatelem děl je pohyb a bilancování v době, kdy přišel 
do Kristových let. Tomu odpovídá i název výstavy: objevují se v něm indiáni z dětství, voda, 
kterou autor miluje v její divoké podobě mořských vln, ale i odkaz na známé obrázky 
prezidenta Miloše Zemana brázdícího rybník na žlutém člunu s pádly. 

„Voda, bůh a baseball. Limity poznání na YouTube, Jágr, Merkelová, co mi řekl táta sládek a 
co rád dělám ve vaně. Výstava představí klasickou maskerovskou dialektiku, popis 
pokroucené situace, její okamžité relativizování a syntézu ve formálním experimentu s 
pozitivem i negativem,“ popisuje vystavené obrazy publicista Michal Nanoru. 

 

Masker vystavuje nové malby a kresby 

Jakub Matuška patří mezi výrazné české umělce, 29. října mu bude 34 let. Přezdívka Masker 
mu zůstala z dob, kdy se věnoval graffiti. Tato zkušenost je doteď čitelná na jeho plátnech, 
vedle barev pořád používá i sprej. Po pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové studoval i 
na Akademii výtvarných umění u Vladimíra Skrepla, má za sebou i studium na Cooper Union 
v New Yorku a na londýnské Middlesex University. 

V roce 2011 získal Cenu NG 333, kterou udělovala Národní galerie mladým umělcům. O rok 
dříve jeho jméno figurovalo mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Společně s dalšími 
pěti autory reprezentoval Česko na Expo 2010 v Šanghaji. Vystavoval v Londýně či Paříži. 

AUTOR ČT24zdroj:  
ČT24/ČTK 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1603869-masker-bilancuje-rudy-gentleman-
odchazi-po-vode-a-dabel-nosi-padla 
 



 

 

Malíř, který si říká Masker, spojil svoje obrazy 
se záběry z baseballu 
21. října 2015  12:59 
Mladý výtvarník Jakub Matuška známý pod jménem Masker se představuje v pražské DSC Gallery. Jeho 
samostatná expozice se jmenuje Rudý gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla. Stejně jako název je na 
první pohled obtížně uchopitelný i koncept Maskerovy výstavy – obrazy střídají mimo jiné i záběry z baseballu. 
 
Zdroj:http://kultura.zpravy.idnes.cz/jakub-matuska-masker-vystava-djj-/vytvarne-
umeni.aspx?c=A151021_124600_vytvarne-umeni_vha 
 

 
Obraz od Maskera | foto: DSC Gallery 

Není to ovšem samoúčelné, Matuška sám totiž tenhle sport provozuje už dlouho. 
„Paralela je v tom, že při baseballu je důležitá velká uvolněnost a zároveň velká 
koncentrace. A v umění je to podobné. Něco mě napadne, představuju si to a začnu 
kreslit. Někdy se to povede a někdy ne, to asi zná každý, kdo něco tvoří,“ popisuje 
zdánlivě nesmyslné propojení sportu a umění. 



 
Matuška patří mezi výrazné talenty. Studoval v Londýně a New Yorku a získal Cenu 
NG 333, již udělovala Národní galerie mladým umělcům. Pod přezdívkou Masker 
proslul především na graffiti scéně, ale nakonec se prosadil i mimo ni. „Je to jediný 
autor naší galerie, na prodej jehož obrazů vzniká pořadník,“ říká galeristka Olga 
Trčková. 

Matuška pochází z rodiny sládků, jeho otec a bratr provozují známý Pivovar Matuška. 
Také on přiložil ruku k dílu. „Vařit pivo sice nestíhám, ale udělal jsem jim logo a pár 
etiket,“ říká malíř. 

Autor: vah 

Zdroj:http://kultura.zpravy.idnes.cz/jakub-matuska-masker-vystava-djj-/vytvarne-
umeni.aspx?c=A151021_124600_vytvarne-umeni_vha 
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Jakub Matuška aka Masker vystavuje nové 
malby a kresby 
vydáno:  
14.10.2015, 17:04 
aktualizace:  
14.10.2015 17:28 

 
Praha - Nové obrazy a kresby vzniklé v posledních dvou letech vystavuje ode 
dneška v galerii Dvorak Sec Contemporary Jakub Matuška známý pod 
uměleckým jménem Masker. Někdejší představitel street artové scény dnes 
patří k nejlépe prodávaným současným českým umělcům, v den vernisáže je 
většina nových obrazů prodaných. Výstava se jmenuje Rudý gentleman 
odchází po vodě a ďábel nosí pádla a jak řekl autor ČTK před jejím 
zahájením, společným jmenovatelem děl je pohyb a také trochu bilancování 
v roce, kdy přišel do Kristových let.  
 

 
 
Výstava obrazů Jakuba Matušky se otevírá 14. října v Praze. ČTK Krumphanzl Michal 

 



 
 

Výstavě dominuje kresba zabírající přes dva metry čtvereční, v níž Matuška vyobrazil 
zdroje svého vnímání světa od vzorů z dětství a dospívání po tuzemské i zahraniční 
politiky dneška i nedávné historie. Matuška odkazuje i k tomu, jak lidé běžně a 
dobrovolně vnímají dění světa zprostředkovaně, v poslední době především přes 
média, a takový obraz berou za jediný správný. 

Tomu odpovídá i název výstavy - objevují se v něm indiáni z dětství, voda, kterou 
autor miluje v její divoké podobě mořských vln, ale i odkaz na známé obrázky 
prezidenta Miloše Zemana brázdícího rybník u jeho letoviska na žlutém člunu s pádly. 
Tento motiv se opakuje na několika obrazech a Zemanovy vulgární výroky na adresu 
ruské punkové skupiny Pussy Riot jsou zase jedním z inspiračních zdrojů hlavní 
vystavené kresby. Dominuje jí stylizovaná ženská figura, z jejíhož rozevřeného klína 
vylézají červi. 

"Voda, bůh a baseball. Limity poznání na YouTube, Jágr, Merkelová, co mi řekl táta 
sládek a co rád dělám ve vaně. Výstava představí klasickou maskerovskou dialektiku - 
popis pokroucené situace, její okamžité relativizování a syntézu ve formálním 
experimentu s pozitivem i negativem. Jenže Masker je v kristových letech, tentokrát 
jsme se na Wikipedii proklikali o něco dál a všechno se začíná zamotávat," 
představuje výstavu v průvodním slovu publicista Michal Nanoru. 

Jakub Matuška patří mezi výrazné tuzemské mladé autory, 29. října mu bude 34 let. 
Po pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové studoval i na Akademii výtvarných 
umění u Vladimíra Skrepla, má za sebou i studium na Cooper Union v New Yorku a 
na londýnské Middlesex University. V roce 2011 získal Cenu NG 333, kterou 
udělovala Národní galerie mladým umělcům. O rok dříve jeho jméno figurovalo mezi 
finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Pod přezdívkou Masker proslul na graffiti 
scéně, společně s dalšími pěti autory reprezentoval Českou republiku na Expo 2010 v 
Šanghaji. Následovaly jeho samostatné výstavy v Londýně či Paříži. 

Autor: ČTK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S Jakubem Matuškou aka Maskerem o luxusu, 
sportu a um ění 
 

Jakub Matuška alias MaskerFoto: Hana Biriczová 

Rudý gentleman odchází po vod ě a ďábel 
nosí pádla. Tak se jmenuje aktuální výstava 
s pracemi z posledních dvou let od Jakuba 
Matušky alias Maskera. Autora s ko řeny ve 
streetartu, který si prošel UMPRUM i AVU a 
patří k nejprodávan ějším sou časným 
českým um ělcům. 

 

Už v den vernisáže v DSC Gallery byla víc než polovina nových obrazů z posledních dvou let 
prodaná. Ačkoliv to bylo podobné i na předchozích dvou výstavách, Jakub o tom nechce mluvit 
jako o standardu: „O takových věcech se nedá mluvit jako o standardu, s tím bych se nechtěl 
ztotožňovat. Ono to sice vypadá ideálně, ale já si to pak umím udělat sám sobě složitý. Jsem 
samozřejmě rád za to, že nemusím dělat jiné věci, abych se nějak uživil. Je za tím ale hodně 
práce, jeden obraz mi trvá klidně měsíc nebo déle.“  

Ačkoliv je na domácí poměry komerčně velmi úspěšný, sporťáka v garáži nemá a nejspíš asi 
nikdy mít nebude: „Drahé auto nebo luxusní věci mě nezajímají, jde mi hlavně o to, abych mohl 
normálně projít dnem a dělat věci, co mě baví, malovat, sportovat. Stačí mi sehnat peníze na to, 
abych mohl cestovat, kam chci. Dost peněz jsem třeba utratil za to, abych mohl žít rok v Londýně. 
Nerad se o něco starám, neschraňuju věci.“  

Poslechněte si, jaké umění Jakuba momentálně baví sledovat, co poslouchá u práce a v čem vidí 
paralely mezi sportem a uměním.   

 

 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/rozhovory/_zprava/s-jakubem-matuskou-aka-maskerem-o-luxusu-

sportu-a-umeni--1546412 

 



 
 

 

Jakub Masker má od čtvrtka výstavu 
ČLÁNEK | ŘÍJEN 11, 2015 - 5:19AM | BY REDAKCE 

  

Ve středu ve čer to vypukne. Vernisáž výstavy Jakub Matuška aka M asker | Rudý gentleman odchází 
po vod ě a ďábel nosí pádla.  

Výstava se bude konat opět v galerii Dvorak Sec Contemporary. " Autor v posledních dvou letech 
vystavoval v Londýně, Paříži i Římě a nyní přináší do DSC Gallery to nejnovější a nejprogresivnější. 
Maskerovy obrazy jsou originální a fenomenálně propracované do detailu, tradičně propletené osobními 
zážitky, mystikou a domácími i zahraničními událostmi," uvádí organizančí tým. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 14. 10. 2015 od 18:00 v DSC Gallery, Dlouhá 5. zahraje 
berlínská DJ Joie Iacono. 
Slovo odborníka michala nanoru: 
Voda, Bůh a baseball. Limity poznání na YouTube, Jágr, Merk elová, co mi řek táta sládek a co rád 
dělám ve van ě. Po dvou letech první samostatná pražská výstava p ředstavuje klasickou 
Maskerovskou dialektiku – popis pokroucené situace,  její okamžité relativizování a syntéza ve 
formálním experimentu s pozitivem i negativem. Jenž e Masker je v kristových letech, tentokrát jsme 
se na Wikipedii proklikali o n ěco dál a všechno se za číná zamotávat.  
  
Rudý gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla uzavírá etapu hledání stability, období, kdy se 
existenciální nerovnováhou vytržený malíř utíkal k surfování, chození po vodě. Periodu rozplétání a 
rekonstrukce identity po velkém životním vyprázdnění (návratu z života v Londýně, rozpadu dlouhodobého 
vztahu a psycho-spirituální krizi) a současně i čas hledání univerzálního způsobu zobrazování. Základem 
výstavy je fakt, který se snadno vysloví, ale hůř se s ním vyrovnává, totiž, že svět je chaos a šum a jen naše 
mysl, případně společenská konvence, z nekonečného přelévání vydělují věci a fenomény, které víceméně 
libovolně konceptualizujeme/pojmenováváme. Symbolem toho nekonečného vlnění, zrcadlení, absence 
hranic a strukturalistického obsažení velkého v malém, je pro Matušku právě voda, oceán dr. Kelvina na 



 
planetě Solaris. „Nejdřív jsem plaval, pak se pokoušel jezdit na windsurfu, skateboardu i snowboardu, ale 
netušil jsem jak intenzivní prožitek pro mě bude naučit se surfovat. Po týdnu ve vlnách mi došlo, že to je 
případná paralela života. Že prostředí, které mě obklopuje je neustále v pohybu, co platilo včera už neplatí, 
že s velkými vlnami se nedá bojovat, ale je potřeba pokusit se chytit tu správnou, nabrat síly a konečně se 
trochu potěšit splynutím s živlem, který jaksi vůbec nezajímám... Proto jsem chtěl nakreslit svět a vztahy v 
něm jako tekuté prostředí, které se neustále mění,“ vyjevil umělec. 
  
Když nesurfoval na moři, surfoval na elektromagnetických vlnách matrixu, ale třiatřicetiletý autor víc než rok 
především ve dne spal a v noci maloval. Přitom měl dost času na spekulativní matematiku jedniček a nul, 
koulí a lebek, světla a smrti. Absence hierarchie a autorit, hypertextová neukončenost věčného odkazování, 
otevřená nevzdělanost a argumenty na vodě – všechny rysy světa, které se nafukují do zvlášť zbytnělých 
tvarů, pokud ho konzumujeme skrz divočinu média internetu, intenzivně, osaměle, bez korekce sociálního 
zázemí, vyvolávají adekvátně svobodné vize. A potřebu příběhu s jasným dobrem a zlem, který by pomohl 
se zorientovat.  
  
Konečně, když neležel ve vaně, nekoukal na svůj plující penis a nepodroboval se introspekci řádu Vnitřního 
vesmíru, Matuška hrál baseball. A sport, tvorba a filozofie, jak každý divák iniciačního kung-fu filmu ví, jsou 
plné paralel, od soustředění a relaxace po zákony interakce s okolím, vztahu individua a společnosti, bytí 
ve vztahu nebo kolektivu. „Vždycky když vylézám z vany připadám si jako bych se jaksi narodil nebo aspoň 
ten nápad se tam narodil. Ty nelepší chci nakreslit hned, poněvadž představa to je jasná a intenzivní, stejně 
jako když jsem viděl ten basebalový míč letět, jak ve zpomaleném záběru jsem ho nabral pálkou a on 
skončil za plotem. Nejlepší výkony se daří v momentě maximálního uvolnění a zároveň maximální 
koncentrace. Někdy ten pocit tunelového vidění, kdy odstíníte všechno kolem, mívám i při kresbě, ale v 
baseballu se nedá počkat, opravovat, přestat, když se nedaří. Nejlíp jsou na tom ti, kdo minimalizují svoje 
výkyvy a dobře vstřebávají vlny úspěchu a neúspěchu. Ale nejpodstatnější na baseballu je to, že tam nejste 
sami. Uplatní se tam jakýkoli tělesný typ a spoluhráč může napravit vaši slabou chvilku. A vzorem týmového 
hráče byl v poslední době kapitán Yankees Derek Jeter.“  
  
Jetera fanoušci najdou v kresbě Vzkaz od Havla II: Ideál, která je královnou matkou výstavy a obsahuje 
zdroje a rané verze motivů většiny děl. Symboly hustě pokrytá plocha dvou a půl metrů čtverečních 
představuje nakumulovaný diagram Maskerova světonázoru, jako už tradičně propleteného osobními 
zážitky, esoterickými vzory i domácími a zahraničně politickými událostmi někde mezi sarkastickým a 
sakrálním, mezi intenzitou insitního umění a animovaným seriálem autorů, kteří jsou podezřele chytří na to, 
jak působí nevzdělaně. Středobodem je „kunda“ Miloše Zemana, „pussy“, symbol zrození, ale podle 
Zemanovy vysočinské výslovnosti zároveň „posse“, parta, zde znamenající lidstvo coby kvasinkovou infekci 
dokonale sterilního vesmíru. „Táta má malý pivovar. Je velice technicky zdatný a dbá na čistotu. Ale přesto 
na podzim, když všude okolo padá listí, všechno tleje a jsou příhodné teplené podmínky, i přes investice do 
UV lampy a ochranných atmosfér, se mu do toho skvělého piva občas dostanou divoké kvasinky, které se 
spontánně namnoží. A když je to hodně špatný, tak to pivo táta musí někdy prostě pustit na kanál,” popsal 
to umělec.  
  
V pivovaru, pomocí pivního tácku ho otec taky naučil nakreslit cokoliv: „Když mi bylo maximálně pět let, 
seděl jsem na šalandě a on musel odejít zkontrolovat jak to kvasí. Dal mi do ruky tácek, a ukázal mi ten 
hospodskej trik jak do tácku zespodu pinknete on se otočí a chytnete ho. Zkoušel jsem to nějakou chvíli a 
když se táta vrátil, nějak se mi to povedlo chytit. A on řek, tak vidíš kluku, tohle je trénink, když budeš chtít 
něco umět, takhle se dá všechno natrénovat. A ten samej den v pivovaře mi ukázal jak se kreslí krychle. 
Pamatuju si dodnes jak sem čuměl na tu iluzi 3D krychle, když se propojí dva čtverce šikmejma čarama. 
Dal mi do ruky tužku, kterou se dá oddělit černá od bílé a vědomí toho, že to co se nepovedlo, se da 
zkoušet znovu, do té doby než se to povede.“ Nakreslit vlastního otce pro slavně zručného kreslíře není 
takový problém, ale co otce všehomíra? „Otce té kundy, toho prostředí pro kvasinky, oné pussy, toho jsem 
si představit nedokázal. Tak jsem nakreslil lebku, kterou máme spojenou se smrtí a poznáním toho, co je 
nebo není po ní. Omlouvám se za svoji slabou imaginaci, ale nakreslit otce Země a vesmíru je trochu 
nadlidský úkol. Zvlášť pokud je to gay černoška,“ uvádí autor odjakživa zvědavý, toužící po poznání, snad 
dokonce po pravdě. „Na střední mi říkali, že člověk by měl být schopen pravdu, teda, svoje vidění světa, 
předvést komukoliv jakýmikoli prostředky. To mi přijde jako docela zajímavej úkol.“  



 
  
Ontologické zkoumání tak souvisí s ovládnutím techniky, tendencí namalovat barevný vesmír a zase se 
vrátit k černé lince. „Na výstavě se objevuje několik rovin, to, co je vidět okem, co je člověk schopen myslet 
a pak jakýsi platónský ideální svět, který je tomu předobrazem. Představy o těch věcech se rozvíjely se 
schopností používat techniky malování. Postupně odpadal strach, že se něco pokazí a nahrazoval ho pocit, 
že se všechno dá vždycky dodělat, nebo obejít. Analogicky se zvětšovala schopnost vidět věci z více stran, 
jako to viděl třeba kubismus.“ Na výstavě se proto najdou jak známé Maskerovy motivy (autoportrét, jablko, 
lebka, vagina, světlo, čísla, trnový cyklista), tak techniky (malba, sprej, airbrush, recyklace), ale taky 
testování, jak by jeho způsobům uvažovaní, pozorování vlastního myšlenkového i uměleckého vývoje, 
mohly odpovídat formální postupy: linka kresby, airbrush + barevné plochy a uvolněný, dětsky nepřesný 
styl. „Učitel kresby mi pořád řikal, že nebudu moct pořádně malovat, protože vidim jen tvary ohraničené 
linkou, oddělené černou od bílé, ale že ve skutečnosti žádné linky neexistují, jen se překrývají nějaké 
barevné plochy a vůbec, černá barva není a bílá je světlo v celém spektru a všechno mezi tím jsou barvy... 
V naší kultuře si často spojujeme černou se zlem a bílou naopak, prostě černobílé vidění světa... Ale pokud 
všechno obsahuje černou a bílou, šachovnici, a vám se podaří dostat do středu dění a všechny body do 
zákrytu, splyne všechno v jednotu.“ Myšlenka spektra, nekonečného mutujícího kontinua a transcendentální 
jednoty se prolíná celou výstavou. „Do rukou onoho vzdáleného otce jsem nakreslil dvě květiny. Kdyby se 
kresba mohla hýbat, ty květiny by neustále procházely ročními obdobími, vadly a umíraly a znovu rašily, až 
by rozkvétaly do podoby nových a nových černých a bílých květů a vůbec květů všech barev a konotací 
mezi tím. Jejich krása by se přelévala z východu na západ a zase zpět a jak by se křížily, nabíraly by 
nových forem. Ale protože se kresba nehýbe, začal jsem jednoduše, napravo černý květ v podobě 
prezidenta Obamy. Nalevo bílý květ v podobě prezidenta Putina. Až jednou uvadnou, na jejich místě vybují 
jiný květ, v podobě zajíce a vlka. Někdy může vyrašit vlk i zajíc najednou v jedné z těch květin a v druhé 
může vyrašit svět původních indiánů... Mimochodem, k tomu jsem dospěl když jsem smíchal obličej 
Merkelové jako zástupce země, odkud pocházel Karel May, a Obamy.“  
  
Výřad motivů charakteristických pro náboženství a filozofie, světlo, láska, nekonečno, singularita, je jedna 
věc, ale jaké je nakonec Matuškovo přesvědčení? „Ale co s tim? Nic právě.“ Malíř maloval sebe sama, aby 
si porozuměl a už se mohl věnovat svému okolí. „Doufám, že se to tady nakonec nevyleje na kanál. Jediný, 
co s tím teď můžu dělat, je nakreslit sebe a svoje vidění světa a o tom by snad výstava mohla být. Měl bych 
věci vnímat pozitivně, vytěžit negativních podnětů zkušenost pro budoucnost, umět propojit cokoliv s 
čímkoliv a nevidět svět černobíle. Udělat si z toho legraci a celý to narafičit tak, aby to ve výsledku zapadalo 
do mého vnímaní a toho jak bych svět chtěl vidět... A celý se to odehrává na vybuchujícím ohňostroji, kterej 
letí prostorem.“ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


