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Z prací Petra Stibrala považoval Jakub Li-
pavský za podnětné především sochařské 
pojetí prostoru mezi opřeným prknem a stě-
nou: „U prkna a jeho stínu jsem více než kdy 
jindy narazil na limity své vizuální paměti, 
což ovšem vnímám spíše jako požehnání. 
Mohu se tak lépe soustředit na to podstat-
né.“ Petra Stibrala naopak zaujal společ-
ný koncept obou bratrů – cyklus Kapliček, 
objektů z betonu a kovu. Vytvořil vlastní 
plastickou verzi vycházející z prostoru niky 
reálné kapličky. 
Autoři se navzájem oslovili i k vytvoření díla dle 
konkrétního zadání. Reagovali tak na skuteč-
nost, kdy umělecká práce je vždy vymezena 
konkrétním rámcem.
Specifickou část výstavy tvoří malířský archiv 
Matěje Lipavského. Jde o objemný soubor 
rozmalovaných pláten, prozatím uložených/
odložených. Autor jej označuje za jakousi 

„alternativní vlastní historii“, vědom si otevře-
né nejednoznačnosti tvůrčího procesu jako 
neustále probíhající volby, zda malba bude 
dovedena do „finální“ podoby. Kromě toho 

Výstava Jakuba Lipavského (*1976), Petra 
Stibrala (*1977) a Matěje Lipavského (*1985) 
nazvaná RAW představuje přirozenou ces-
tou momentální stav jejich umělecké práce. 
Hlavním důvodem takové sestavy autorů je 
jejich vzájemné porozumění, spříznění výcho-
disek, přístupů a cílů, současně i přesvědčení, 
že forma sama je jazykem svého druhu.
Výstava prezentuje různé umělecké přístupy – 
přírodní instalaci videa Petra Stibrala, malířský 
archiv Matěje Lipavského, sochařské objekty 
Jakuba Lipavského, práce se samotným mís-
tem všech tří autorů aj. Navazuje na dialogic-
kou fázi, kdy každý z autorů si vybral obraz 
nebo sochu od ostatních dvou, kterou má rád 
a které rozumí, a vytvořil ji vlastním způsobem 
znovu. Nešlo o pokus o kopii, ale o re-kreaci 
toho podstatného, tedy konkrétního pocitu, 
nebo otisku, který v něm daná věc zanechala. 
Vzniklo tak několik sérií objektů a obrazů zhru-
ba v principu „každý znovuvytváří každého“, 
přičemž je vždy přítomno původní dílo.
Například obraz Matěje Lipavského z roku 
2008 s námětem ze zahrady ve Svojšicích byl 

svého času vyvrcholením a završením určitých 
tendencí v plenérové malbě, které Jakub Li-
pavský se svým bratrem do značné míry sdílel. 
U tohoto mnohokrát malovaného pohledu na 
zadní trakt zahrady se Matějovi Lipavské-
mu podařilo docílit účinu, který Jakubovi na 
dlouho utkvěl v paměti, přitom tento pohled 
také mnohokrát přímo v plenéru maloval. Ve 
výstavě figurují obrazy obou autorů, včetně 

„reálného“ záznamu místa, a to ve formě pro-
světleného diapozitivu.
Tentýž princip je ve výstavě zastoupen dvoji-
cemi krajinomaleb z okolí Čáslavi. „Původní“ 
obraz Matěje Lipavského z roku 2020 Jaku-
ba Lipavského inspirativně oslovil: „Vznikl ve 
spěchu za prudce se měnícího počasí a jeho 
překrásné světlo a jemná zastřená barevnost 
vzdálených políček mě vybudila k pokusu 
o dosažení podobně mocného účinu. Na 
kompozici jsem moc nehleděl (ostatně jsem 
si ji ani moc nepamatoval), zásadní byly bar-
vy a především světlo.“ Také Matěj Lipavský 
v jiném námětu – zimní cesty – znovuzpříto-
mnil působení malby bratra Jakuba.
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měl již delší dobu záměr důkladně projít svou 
dosavadní malířskou práci. Specifická forma 
instalace umožňuje spatřit vedle sebe obra-
zy z různých dob, míst, inspirací, současně 
ostentativně vybízí návštěvníka k vlastní-
mu průzkumu tohoto nepřeberného celku. 
V bezprostředním sousedství pokrývá stěnu 
množství akvarelů Jakuba Lipavského a Petra 
Stibrala.
Autoři jsou ve výstavě rozpoznatelní vlastní-
mi charakteristickými rukopisy, i když celek 
výstavy jejich hranice záměrně rozostřuje. 
Pokusili se vymanit ze stereotypních tenden-
cí vzhledem k výběru z vlastních děl a jejich 
instalace. Výsledkem je kombinace již hoto-
vých prací a děl reagujících na galerijní prostor. 
Autorům se podařilo smysluplně propojit pro-
stor i „věci“, „přebudovat“ původní charakter 
prostředí galerie. Současně se pokusili po-
sunout dál samotnou podstatu vlastní práce, 
tzn. „vizuální působení formy a její interakce 
s prostorem“.

Jakub Lipavský, Iva Mladičová


