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METASTRUKTURY / Jaroslav Vančát 
 

 
Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

Místo konání:  Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Kurátor výstavy: Jan Samec 

Termín:   4. září  - 4. října 2015 

Vernisáž:   ve čtvrtek 3. září 2015, v 17. 00 hodin 

výstavu uvede Jan Samec  

Otevírací doba: úterý - neděle 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,-/ 20,- Kč 

Doprovodný program: v rámci výstavy proběhne konference PER ASPERA AD ASTRA (pondělí 14. 

září, 10.00 – 16.00) zaměřená na možnosti a cíle galerijní pedagogiky a její 

propojení s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 
(podrobnosti na www.galeriekvary.cz a www.becherovavila.cz)  

 

 

Fenomén struktury je pro Jaroslava Vančáta zásadní už řadu let. Od univerzitních studií, kdy 

se seznámil s prací Jana Mukařovského a činností Pražského lingvistického kroužku, se 

považuje za strukturalistu, a to jak v obecném vnímání i výkladu světa, tak ve vlastní tvorbě. 

Dlouhodobě se zabývá vztahy jednotlivin mezi sebou i vůči celku, jejich uspořádáním a 

systémovými proměnami. Jevové formy Vančátova autorského vyjádření jsou proto vždy 

podloženy důkladným předchozím zkoumáním a zevrubnou teoretickou úvahou. Vančátův 

zájem o strukturu bezesporu ovlivnil progresivní příklad jeho učitele Zdeňka Sýkory. Ten 

začátkem 60. let minulého století objevil v Pedagogickém náčrtníku Paula Kleea schéma 

elementární rytmické rastrové struktury a tento princip pravidelného dělení obrazové plochy 

využíval v následné dekádě jako základ svých geometrických struktur. 

http://www.becherovavila.cz/
http://www.galeriekvary.cz/
http://www.becherovavila.cz/


Otevřený cyklus Metastruktur, který tvoří jádro současné karlovarské expozice, navazuje jak 

na Vančátovy interaktivní aplikace, z nichž od roku 2009 vytváří počítačové tisky, tak na 

předchozí počítačové struktury. V nich se vyrovnával s metodami a tvůrčími postupy Zdeňka 

Sýkory. Byl s nimi důkladně obeznámen jak z doby studia, tak z pozdějších teoretických statí, 

jež o svém učiteli publikoval. Přesto přistupoval k tvorbě vlastních počítačových struktur už 

od počátku svébytným způsobem. V primárním zadání totiž počítal s aktivní účastí 

elektronického média na vytváření podoby nových prvků, jejich tvarů a forem, laboroval 

s nekonečnou řadou permutací, variant a změn, jež vznikaly během generování struktur. Ty 

se tak staly otevřeným procesem a většina tisků je „pouhým“ záznamem o aktuální fázi 

generovaného průběhu. O tom svědčí i umělcova snaha zapojit do mnoha svých děl i diváka, 

jenž aktivními zásahy proměňuje strukturu i sebe - z přihlížejícího je brzy spoluautor 

aktuálního vizuálu. Proces transformace může pokračovat, struktura nemá na rozdíl od 

Sýkorových děl finální podobu, byť některé skladebné konstanty zůstávají. Proto Vančát volí 

název Metastruktury - což evokuje potencionální změnu, děj, přenesení, přechod, pozici za 

něčím. Sledování barevných i tvarových proměn, v detailech i v kompozici, spolu s vědomím 

nemožnosti poznat všechny možné varianty, to vše prolíná do napínavé hry vjemů. Vzrušující 

očekávání toho, jakou podobu přinese další zásah do stávající struktury díla, přehluší 

občasnou lítost nad ztrátou harmonické podoby, jež se novým krokem stala nenávratnou 

minulostí. Autor si v tomto procesu přisuzuje úlohu vyzyvatele, podněcujícího okolí 

k odklonu od tradičních způsobů vnímání. Vybízí nás nejen k spoluúčasti, ale také k pohledu 

na sebe sama, na svou aktivní úlohu a pozici v právě probíhajícím procesu. Vytváří cestu 

k společnému sdílení principů, jež mají své ekvivalenty v přírodních dějích, v strukturách 

makro i mikrokosmu. Racionalita a senzibilita hrají v této inspirativní reflexi stejně důležitou 

úlohu, důležité však je nechat se oslovit umělcovou nonkonformní promluvou. Každému 

vstřícnému divákovi se za zdánlivou hradbou abstraktních elementů rozevře bezbřehý 

prostor čiré invence. A to je nedocenitelný přínos aktuální Vančátovy tvorby. 

        

Jan Samec 

 

 

 

 

 

 

  

 


