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Výstavní plán galerie Prokopka smĕĥuje k mladé a stĥední generaci výtvarníkĭ a má obsáhnout
všechny výtvarné obory od malby pĥes design, fotografii, nová média až po sochu.
Jan Karpíšek (nar. 1981) je absolventem FaVU VUT v Brnĕ (ateliér Martina Mainera). Vytváĥí
obrazy a performance vĕnující se zejména tématĭm ekologie, Ćasu, spirituality a erotiky. Sám ĥíká, že
maluje „originální souĆasné obrazy o rĭzných dĭležitých vĕcech ze života, Ćasto na téma Ćasu, pĥírody,
meditace, mysli... Nĕkdy jsou naivistické až infantilní, jindy lyrické, abstraktní, podivné. Vĕtšinou je
ale dokážu i nĕjak vysvĕtlit.“
Dobrý den! Mé vČdomí je þasto v mých zubech. A kde pĜebývá Vaše?
þasto je stiskám k sobČ
a to nejen v zuĜi-zlobČ
když venþím psíþka
je to jak zazen
voĖavý vánek ovívá líþka
jsem jako blázen
pĜikládám k sobČ Ĝezáky
a jazyk zpĤsobnČ za nČ opírám špiþkou
pĜecvakávám ze strany na stranu o sebe špiþáky
a s jogurtem tĜískám o nČ lžiþkou
zvonkohra korunek rozeznívá lebeþní báĖ
tČlo je krajina, les, pole, stráĖ
když si uvaĜím Caro a lžiþkou klepu do dna hrnku
výška tónu stoupá v nekoneþnou vlnku
stoupá jak po žebĜíku, až kam?
stoliþkami pevnČ k sobČ na okamžik pĜisedám
není to vidČt, ale je to tady
poĜád a bez poĜádné vady
Když mi bylo pČt, chytil jsem se pĜi procházce provázku, ležícího na kraji chodníku, držel v zemi
pevnČji, než jsem þekal a já spadl pĜedními zuby na obrubník a vyrazil si je. Vyndavací rovnátka se mi
pak nČkolik let pĜisávala na patro svým drátky vyztuženým plastem a když vycházela po nČkolika
hodinách ven z pusy, zbýval podivný tlak, co tlaþil zuby k sobČ, pĜíjemná úleva, nČkdy bolest. Když mi
bylo tĜicet, ukousl jsem si malinký kousek zubu, který vyrostl na místČ tehdy vyraženého. Vznikla tam
velice ostrá hranka ze skloviny, ale brzy se zase obrousila kousáním. Když si nechám narĤst delší své
Ĝídké svČtlé vousy na bradČ, proþesávám je pod spodním rtem horními Ĝezáky nahoru dolĤ, obþas
nČkterý vous zachytne se do mezizubní štČrbiny a vytrhne se jako pinzetou a pak si chlup ze zubĤ zuby
tahám.
zatím, zdá se, nejsem v zubech osudu
ještČ tu není skĜípČní ozubĤ
koušu svĤj denní chléb rád
a rozliþnČ o tom malovat:
o zubech, o cílech, o mysli, o klidu
Jan Karpíšek, 30.11.2012 v BrnČ Židenicích
Pokud Vás vystavená díla zaujala, mĭžete kontaktovat kurátorku výstavy.
Kurátorka: Markéta VlĆková
Kontaktní osoba:
Galerie PROKOPKA: Markéta VlĆková, www.galerieprokopka.cz, marketa.vlckova@gmail.com
Jan Karpíšek, www.jankarpisek.cz

