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Jan Pražan (1979) vystudoval v malířském ateliéru prof. Martina Mainera
Fakulty výtvarných umění na brněnské VUT.
Zúčastnil se řady samostatných i kolektivních výstav.
O radost z malířství se snaží dělit i s dětmi v rámci vzdělávání či mentálně
a tělesně postiženými v rámci tvořivých setkání.
Žije v Pršticích u Brna.
www.janprazan.com

ART GALLERY BRNO, Veveří 8, Brno
út, st, čt 10:00 — 17:00, nebo na objednání
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SIYABULELA
K malbám Jana Pražana
Obecně jsou malby nazírány jako „zobrazení“, jako odraz viděného, některé jako viděné
a prožité, někdy je malba zobrazením vize. A zdařilá malba mnohdy vskutku takovým zobrazením je. V některých případech je však tento rozměr zobrazení překonána. Bývá to tak tehdy,
pokud se malba stává zobrazenou myšlenkou, zobrazuje nazření, poznání. Činí tak však
způsobem, který není pouhé sdělení nějakého obsahu (předmětnosti, atmosféry, stavu). Stává
se to v momentu, v němž „obraz“ je určitým vyjádřením toku a plynutí. Lze říci, že pohyb
je samotnou substancí výrazu a to má své důsledky. Malba se stává činitelem, je příčinou
dalšího děje. Vnímající pozorovatel nezůstává pouze na rovině estetického ocenění (techniky,
námětu) nebo na rovině momentálního citového rozechvění (ohraničeného prožitku).
V malbách Jana Pražana objevujeme intenzivní barevná ladění, kypění, intenzitu, tekutost,
která nám otevírá prostor obrazu „před obrazem“. Hranice prostoru mezi pozorujícím a povrchem obrazu mizí, a pokud pozorující svolí, pak začne plně působit, ohromovat tím, že
se zachycená dynamika uvádí do pohybu. Vnímající je vtažen do děje, je mu umožněno s ním
(s)plynout. A tento pohyb, tato dynamika (dynamis) je určitým zdrojem výkonu (energeia),
jehož obsahem je určitá proměna (metamaphosis / transfomatio).
Jak nás zpravuje určitá antropologie umění, můžeme rozlišit obrazy „obrazivé“ a obrazy působivé. V západním kontextu velmi vzácně nacházíme obrazy se skutečným účinkem. Jsou to takové obrazy, které mají potenciál stávat se příčinou pohybu — pohybu (nejprve, avšak nejen)
vnitřního. Ty mají potenciál jemnocitně strukturovat naši vnímavost i náš vztah ke světu a to
vyváženě, symetricky, sjednocujícím způsobem. Do této kategorie jednoznačně patří malby
Jana Pražana. Tento potenciál je charakteristický pro celou autorovu tvorbu. Pokud sledujeme autora v jeho vývoji (osobně ji mohu posuzovat v rozsahu téměř dvaceti let), pak si nelze
nevšimnout postupného narůstání intenzity, subtilnosti a zrání tohoto charakteru. Dokladem
tohoto zrání a nárůstu intenzity je i aktuální kolekce vystavená pod titulem SIYABULELA.
Titul SIYABULELA zni exoticky a rytmicky, což obojí rezonuje s určitými kvalitami vystavovaných děl. Titul čerpá ze slovníku kmene Xhosa jazykové skupiny Bantu jihovýchodní
Afriky. Samotný význam slova je dynamický, je to výraz díků, vyjádření vřelosti, citu, touhy
a vášně. Autorská volba tohoto slova zastřešujícího aktuální kolekci není vedena nějakou
přímočarou exotikou. Nejde o nějak popisné zážitky z Afriky. Pokud bychom mohli najít
příměr v knize Africké dojmy Raymonda Roussela, které jsou radikálním transformujícím výzkumem jazyka samotného a vazba na africkou kulturu je Rousellovi především prostředkem
určitého vymanění se ze zaběhlých rámců západního myšlení. Nejde tedy o etnografický sen
moderního cestovatele. Kmen Xhosa (který známe z populární komedie Bohové musejí být
šílení). Příslušníci kmene Xhosa, obývající poušť Kalahari, jsou minimálně technologizovaní,
neznají hierarchii, násilí a jsou známým příkladem „společností volného času“, kdy práce
k uspokojení potřeb zabírá maximálně čtyři hodiny času denně. Tento fakt sám zpochybňuje
moderní tvrzení, že technologie člověku šetří čas. Je tomu pravděpodobně právě naopak. Čím
víc technologií, tím víc času, které je třeba tomuto „božstvu“ obětovat. Reference ke kmeni
Xhosa tu autorovi patrně slouží jako zprostředkování určitého původního (primordiálního)
vědomí, v němž je vědomí ještě soupodstatné se všemi ostatními modalitami bytí – s nerosty,
rostlinami a zvířaty, bez moderního vydělení člověka proti přírodě, bez antropocentrismu,
který je v důsledku zcizením se člověka světu samotnému. Moderní člověk se snaží uchopit
kosmos smysly, kategorii jazykem, zatímco kosmos je již dávno uvnitř něj, je s ním neznatelně
totožný.

Malby po stránce myšlenkové otevírají určitou „archeologii vědomí“, odkrývají prehistorické
vrstvy lidského vědomí, v nichž člověk setrvával první sta tisíce let, dokud se nezcizil světu
kolem něj, dokud se jeho vědomí neodpojilo, nezapouzdřilo do druhého přírody – do rozpínajících se krajin znaků a slov. Výzkum obrazného (B. Crocce) ukazuje, že ve slovech se otupila
a ztratila prvotní jasnozřivost, citlivost k mnohoznačnosti, schopnost pracovat s principem
neurčitosti.
Současný člověk, člověk pozdně moderní, se snaživě natahuje ke světu skrze aparáty a média
vědy, což vede k tomu, že nevidí víc než své výtvory, aparáty a média. Je to, zdá se, právě
naopak, než jak se má za to. Můžeme se v obrazné intuici vydat právě opačným směrem, od
aparátů k jevení, od omezující disciplíny k žitému světu. Potom nás „pokrok“ vzdaluje světu.
To, co nazýváme poznáním, je úzká antropocentrická perspektiva, forma oddělená od světa.
Vydat se skrze „archeologii vědomí“ zpět znamená přibližovat se post-antropocentrickému
splynutí s kosmem a to tak těsně, že pojmu pravda již není potřeba.
Při současném antropologickém „stavu bádání“ máme dostatek archeologických stop, jak
tomu mohlo být na počátku (ab origin), které mohou pomoci, nám současným, odhodit vědu
jako žebřík, po kterém jsme slezli hlouběji do lidského vědomí, abychom v sobě archaickou
kvalitu vědomí opět mohli probouzet, cítit a rozeznívat... A nejlépe tak činit skrze intuici
a obrazné, vibrující a rezonující. Tak je možno se posunout na samotnou hranici zobrazování
a jevení. Malba a obraz je tak prostředkem, pomyslnou loďkou, která nás přepraví na druhý
břeh. A to nás vede k poslednímu zdánlivému rozporu titulu výstavy a centrálnímu motivu
kolekce vodních hladin vůči titulu s užitím slova kmene Xhosa z pouště Kalahari. Nejedná
se ovšem o rozpor, ale o dynamickou opozici. Ta za prvé naznačuje, že jsoucno jako danost
klade v lidské mysli proti sobě touhu. V lidské mysli poušť touží po vodě a vodní hladina touží
najít svoji mez v pevné suché zemi. Suchost a vlhkost jsou podle Herakleita, „temného“ prvního filozofa, samotným principem vesmíru. Touha tak v lidské mysli odráží tento kosmický
princip jdoucí od suchosti k humoru, od disciplíny k vášni. Cítím, že malba Jana Pražana
diváka neutuchajícím způsobem svádí k účasti na tomto pohybu, v celé jeho bohatosti a mnohoznačnosti významů.
PhDr. Michal Tošner, Ph.D., teoretik kultury a umění, kulturní antropolog a kurátor,
v Praze 29. 4. 2022

