SOCHY, RELIÉFY, BÁSNIČKY

JIŘÍ VANĚK

JIŘÍ VANĚK
Narozen 4. dubna 1948 v Praze.
1965-1971 výtvarná studia v ateliéru sochaře Valeriána Karouška
1971-1974 studia v restaurátorském ateliéru Výtvarných řemesel
1974-2010 svobodné povoláni - sochař a umělecký restaurátor
Člen Sdružení sochařů
Čech Moravy a Slezka,
Asociace restaurátorů
a Unie výtvarných umělců.
Realizace:
V letech 1974-2010 realizoval více než 40 sochařských děl ve spolupráci s architektem, např. Nová Bystřice -administrativní budova, ČVUT Praha -Dejvice, Ústředna pošt, Praha 1, pasáž Alfa, Praha 1 -Zahraniční literatura, prodejna Opus, Praha 1, Dlážděnául.
atd.-všedřevo, přírodní, polychromované, případně malované.
„Sochař a umělecký restaurátor Jiří Vaněk měl kdysi jedno velké
životní štěstí. Ve velmi mladém věku nejprve vypomáhal a později „šel do školy“ k jednomu z našich avantgardních sochařů 60.
let -Valeriánu Karouškovi, členu skupiny Makarská M 57. Přesto
nepodlehl vlivu této osobnosti (...), nýbrž nalezl svůj styl i cíl umělecké práce ve tvarech přirozeně vyplývajících z materiálů, se
kterými výhradně pracuje – se dřevem.
Ve vydutovypuklých formách nalézal opěrné východisko v tradici české barokní plastiky a další podnětné zdroje nacházel v
sochařství poguttfreundovského období 20. a 30. let XX. století
(Stefan, Makovský, Wichterlová, Zívr).
Bezesporu měl na mysli i odkaz svého učitele Karouška, který hledal smysl moderního sochařství v přírodě,v říčních korytech, kde
neustále prudký tok vody omílal kamen a modeloval je do nenapodobitelné abstraktní formy.
Vaňkovy plastiky se profilovaly do splývavých a rozplývavých
oblouků akřivek, až se nakonec změnily v rytmus podobný rytmu hudebnímu, v němž dynamičnost, ale i ladnost tvarů je jeho
základní výrazovou vlastností.“
(PhDr. Zbyněk M. Duda, 1992)

Výběr nejdůležitějších výstav:
1984 - Praha, Motorlet -samostatná výstava
1988 - Galéria výtvarného umenia v Trenčíně, Praha -Mánes -Komorní
plastika
1988 - Salon pražských výtvarníků, Praha
1991 - Galerie Vltavín, Praha -Jan Šafránek a jeho přátelé (L. Čepelák,
E. Sendlerová, M. Axman, K. Ženatá, J. Vaněk)
1992 - Galerie Vltavín, Praha -samostatná výstava
1992 - Trienále 30 výtvarníků - Dialogy 92 - Městské muzeum Čelákovice
1993 - Výstava současného českého sochařství -Mánes, Praha
1994 - Člověk jako téma -Galerie Vltavín, Praha
1994 - Komorní plastika -SSČMS, Jablonec nad Nisou
1995 - Sochy a malba - Galerie Lucina, Tábor
1999 - Genesis - Chodovská tvrz, Praha
2000 - Salon 2000 -Praha
2000 - Genesis II -Ateliér K, Beroun
2001 - Cesty za zrcadlem - Galerie Adria, Praha
2001 - F. Tichý, J.Vaněk - Galerie Oliva, Praha
2001 - Adolf Born, Jiří Vaněk - Galerie Oliva, Praha
2002 - Barevné pašije - Galerie Oliva, Praha
2002 - Obrazy, sochy -Internetová kavárna, Jindřišská ul., Praha
2003 - Livijatan - Galerie Oliva, Praha
2003 - Cesty s Odysseem -Galerie Oliva, Praha
2003 - Vánoční výstava - Galerie Oliva, Praha
2004 - Grafika, obrazy, sochy - Jan Šafránek, Jiří Vaněk - Galerie Oliva,
Praha
2004 - Proměny -Galerie Oliva, Praha
2004 - Cesty cest - D. Pavlíková, L. Hovorka, K. Vaněk, L. Kučerová fotografie, J. Vaněk – sochy, Galerie Oliva, Praha
2004 - J. Anderle, J. Čapek, B. Reynek, P.Vaňková -grafika, J. Vaněk
– sochy, Galerie Oliva, Praha
2005 - Kouzlo detailu, D.Pavlíková, J.Böhm-foto, J. Vaněk-sochy, Galerie Oliva, Praha
2005 - Doteky křídel, P.Vaňková-obrazy, J. Vaněk-sochy, Galerie Oliva,
Praha
2006 - Labyrint, P. Vaňková, J.Vaněk, Galerie Oliva, Praha
2006 - Pavla Vaňková – obrazy, J. Vaněk-sochy, Hluboš
2007 - Dřevo a kámen, J. Vaněk – sochy, Galerie Oliva, Praha
2007 - J. Vaněk -sochy, P. Vaňková -obrazy, kostelík sv. Maří Magdalény, Skalka, Mníšek pod Brdy
2008 - Neviděný svět, Staroměstská radnice, Praha
2008 - Společná výstava v Olivě, Galerie Oliva, Praha
2009 - L. Klusáček -obrazy, J. Vaněk -sochy, Brumlovka, Praha
2009 - F. Oliva -obrazy, J. Vaněk -sochy, Brumlovka, Praha
2010 - P. Vaňková -obrazy, Daniel Reynek -fotografie, J.Vaněk -sochy,
Brumlovka, Praha
2010 - P. Vaňková - obrazy, J. Vaněk - sochy, Vysočanská radnice,
Praha

AMBIT

JEDU NA CHLEBOVNÍK

Zbloudilé duše
v ochozu lebečním
mihnou se časem
a stíny zůstanou

Jedu na chlebovník
na lodi sluneční
tančiti na ostrově
o kterém každý sní
tančiti oděn v květech
přikrýt se mléčnou dráhou
necpat se ráno v metru
politý černou kávou

ARARAT

BRUNCVÍK

K Araratu pluje Noe
ostrůvku zvaném naděje
uklidňuje podpalubí
už je hezky
neleje
pod tou horou zakotvíme
co najdeme
všechno sníme

Bruncvíku
co by ses plašil
když tě Balát v kůži zašil
pták Noh si tě odnese
Nohátkám tě přinese

KESONOVKA

MASKA

Kesonovka svůdná
baletka podmořská
zjevuje se v hlubinném opojení
lehkomyslným potápěčum
a nebo nasuchu
těžkomyslným básníkům

Maska vás chrání
to není zdání

METAMORFÓZA

STROJ ČASU

Proměna tvaru
zabrání zmaru

Stroje času
hodiny
neměly by chodit
konečně bych zůstal doma
a učil se nudit

KAM KRÁČÍŠ SVĚTE

Kam kráčíš světe
Bloudíš v temnotách
A sám si tleskáš
Jásáš nad sebou
Nicotný domýšlivý trpaslík
Ztrativší pokoru
Chvástáš se jak impotent
Před bordelem
Tvá slova jsou prázdná sláma
Vše je jen jako
Masky mění počítač

MIMOZEMŠŤAN
Spravedlnost vyvažuješ penězi
A chamtivost je tvou největší
Ctností
Pryč s upřímnými dobráky
A starochy
Kazí prosperitu
Svět přece patří mladým
Blahobytným lvům
S vyholenou hřívou
A jejich paničkám

I na Zemi žijí mimozemšťané
jsou prostě mimo

MUŽ

ŽENA

Muž je vlastně jelimánek
hlava se mu točí
hledá poklad
kde nic není
jako kozel mečí

Žena tajemný je chrám
chrám se schody do nebe
ne každý je tam vzhůru zván
„dělej, vždyť kývám na tebe“

ODYSSEA

SAINT TROPEZ

Penelopa doma čeká
Odysseus nepluje
cestu z Tróji uživá si
deset let už flámuje

Saint Tropez nám četník hlídá
štíhlým lodím mává
po obědě
pod slunečníkem
šlofíka si dává

CESTA NA YUKON

THOR HEYRDAHL

Já chci všechno
všechno hned
hledat zlato?
není spěch

Thor Heyrdahl kdysi pravil
přes moře bych se rád plavil
na oceán na Tichý
stačí mi vor Kon-tiky

Zařídím si hypotéku
a půjčím si prachy
nemusím se nikam vláčet
a hned mám důl zlatý...

VYNÁLEZ ZKÁZY
Vynález zkázy
všichni ho známe
internet
mobil
už ho tu máme
lačně hltáme reklamy
až jednou dostanem do tlamy...

DLAŇ

KRAJINA SNŮ

VÍTR

