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1. Úvod

Byl bych rád, kdyby tato práce byla, řekněme,
předběžnou monografií Jiřího Surůvky. Snažil jsem se
dohledat, i když  jsem předem věděl, že je to zcela

nesplnitelný úkol, kompletní autorovo malířské dílo a
alespoň většinu autorových performancí. Mimo autorovu

osobu nemohu v žádném případě vynechat také vývoj fenoménu
ostravské výtvarné scény, a to přibližně od začátku
dvacátého století až po současnost. Zvláštní zřetel
pochopitelně přikládám generaci výtvarných umělců činných
od konce osmdesátých let, která měla na všeobecnou podobu
ostravského fenoménu výtvarného umění, tak jak ji chápeme,
formotvorný vliv. Svůj text doprovázím také rozsáhlou
obrazovou přílohou, seznamy autorových samostatných a
společných výstav, kurátorských počinů a zahraničních i
tuzemských stipendií.

Jiří Surůvka je na poli nových médií nejpovolanějším
ostravským předákem a vyslancem. Ztělesňuje ve svém díle -

jak hmotném – jako jsou jeho malby nebo airbrushe, tak
duchovním – kterými myslím jeho performance a osobitý

naturel, dokonale genia loci svého města, a sice syrovost,
údernost, rychlost, jasnost a typickou ironii, absurditu a

subverzi. Vlastním osobním nasazením vzal do rukou

spravedlnost a prostřednictvím svého Batmana bez milosti
trestá všechna příkoří výsměchem a ironií – pošlapal
v podstatě vše, co bylo do té doby svaté. Nebojí se využít
žádných společenských tabu a tak na jeho počítačových
tiscích vidíme například diktátory Adolfa Hitlera a Josifa
Stalina nebo Marca Dutrouxe, známého belgického

pedofilního vraha. Jeho dílo nenechá v žádném případě
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nikoho klidným – vzbudí úsměv, který však ihned následně
vystřídá znejistění a vlastní tázání sebe samého.

Postava malíře, akčního umělce, kurátora ale i
pořadatele kulturního života Jiřího Surůvky je tedy

celoživotně spjata s moravskoslezským metropolitním městem
Ostravou. Ta vždy dávala tamějším umělcům a umění v ní

vzniklému velmi silnou tvůrčí oporu a inspiraci, ale

zároveň jim bohužel také mnoho možností upírala, a to svým
okrajovým postavením. Bezesporu však dala vzniku velmi

silné výtvarné scéně, která od počátku devadesátých let
obstává v celonárodním, ale i celoevropském rámci.

Postavení Jiřího Surůvky v dějinách současného
českého výtvarného umění je zcela nezastupitelné. Byl a
dodnes je čelním představitelem nově se vynořující
umělecké scény Ostravy první poloviny devadesátých let.

Zásadním způsobem ovlivnil podobu umění od devadesátých
let po současnost a na Ostravské univerzitě vychoval celou
řadu významných mladých výtvarníků. I přes toto všechno
však bohužel zůstává na okraji hlubšího zájmu historiků
umění o důkladnější teoretické zpracování jeho díla.

Prvními teoretiky, kteří si Surůvkovy práce všimli,
byli legendární manželé Jana (*1941, Praha) a Jiří (*1940,
Pardubice) Ševčíkovi a ti mu jako první také věnovali
důkladnější texty, v nichž vyzdvihli jeho novou formulaci
performance1 a zahrnovali ho rovněž na většině svých
velkých monografických výstav mapujících současné umění v
devadesátých letech. V roce 2011 věnoval ve své knize

Obrazy české postmoderny2 esej s názvem „Poznáváte se?“
tvorbě Jiřího Surůvky také Jiří Přibáň (*1967), světoznámý
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český právník, který v současnosti působí jako profesor na
Cardiff Law School na Cardiff Univesity.

První samostatný katalog Jiřího Surůvky vyšel v roce

1998 v nakladatelství Divus jako příloha časopisu Umělec,
vydávaném šéfredaktorem Ivanem Mečlem.3 V tomto katalogu

se, mimo bohatý obrazový doprovod, objevil také text výše
zmiňovaných manželů Ševčíkových o osobnosti Jiřího
Surůvky.4 Druhý samostatný katalog pak vyšel u
příležitosti jeho velké domácí monografické výstavy

v ostravském Domě umění v roce 2003 s úvodním textem

Jiřího Jůzy, ředitele Galerie výtvarného umění v Ostravě.5
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2. Ostravská scéna

2.1 Do poloviny osmdesátých let

Situace na poli výtvarného umění v Ostravě byla, i
přes určitou spolkovou činnost v období první republiky,
až nejméně do poloviny 20. století silně lokálního významu
a se současnými trendy poválečného umění přichází až
generace 20. let jako například sochař Vladislav Gajda

(*1925, Ostrava), malíři Karel Haruda (*1925, Pelhřimov) a
Jaroslav Kapec (*1924, Ostrava - †1998, Havířov) nebo
sochař Jiří Myszak (*1925, Terezín - †1990, Ostrava). Po
polovině šedesátých let jsou pak významné akce skupiny
Kontrast, s níž vystavovali například Eduard Ovčáček
(*1933, Třinec), Jaroslav Rusek (*1932, Skrochovice,
Brumovice), Miloš Urbásek (*1932, Ostrava - †1988,
Drábsko), Václav Beránek (*1932, Zhoř), Svatoslav Böhm
(*1934, Žďár nad Sázavou). Mimo jiné byli ostravští umělci
velkou měrou zastoupeni také v legendárním Klubu

konkrétistů.

V sedmdesátých letech byly v důsledku sílící
normalizační represe kolektivní výstavy potlačeny a
výjimkou byla snad pouze Výstava mladých umělců

Severomoravského kraje, která se konala v roce 1977 v

ostravském Domě umění a na níž se sešli umělci jako
například Kurt Gebauer (*1941, Hradec nad Moravicí),
Eduard Halberštát (*1937, Ústí nad Orlicí) nebo Antonín
Kroča (*1947, Dolní Sklenov). Důležitou úlohu sehrály také
aktivity Klubu mladých přátel výtvarného umění, v němž
příznivci současného umění jako například Milan Weber
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(*1943) nebo Kamil Drabina vydávali edice grafických listů
a od roku 1972 pořádali také výstavy v Divadle hudby

v Ostravě.6

2.2 Situace v polovině osmdesátých let ve výtvarném umění
v tehdejší Československé socialistické republice

Nejdůležitějším a zásadně formotvorným obdobím byla
polovina osmdesátých let, a to nejen pro ostravské

výtvarné prostředí, ale i pro celou republiku. Základním
předpokladem nástupu takzvané generace malířů osmdesátých
let byl všeobecný anomický stav společnosti, který se
právě od poloviny tohoto desetiletí začínal ostře
vyhrocovat a ze společnosti postupně mizel strach
z policejní represe.7

Vyvrcholením tohoto stavu na poli výtvarného umění
pak bylo uspořádání celkem šesti Konfrontací iniciovaných
tehdy studenty Akademie výtvarných umění Jiřím Davidem
(*1956, Rumburk) a Stanislavem Divišem (*1954, Kutná
Hora). Na Akademii výtvarných umění panovalo počátkem
osmdesátých let velmi chladné a neinspirativní prostředí.
Studenti se místo povzbuzování ze strany pedagogů
dočkávali spíše zákazů nebo příkazů a osobní iniciativa
zde byla zcela vyloučena stejně jako veřejné představování
vlastních prací. Navzdory tomuto faktu se počátkem
osmdesátých let objevila skupina umělců, jejichž přístup a
práce byli revoltou proti této popsané situaci. Vladimír

Skrepl (*1955, Jihlava) v jednom ze svých rozhovorů k této

době řekl: „…chtěl jsem pracovat s jiným jazykem, jiným

kontextem. S něčím, co nebylo zatíženo místní tradicí, co
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bylo přímočaré a expresivně neestetické.“8 Zásadní změna
přichází až v roce 1984, kdy právě Jiří David a Stanislav
Diviš iniciovali a uspořádali první Konfrontaci. Těch se
dohromady konalo celkem šest9 a měly největší podíl na
šíření nových výtvarných podnětů. Byl na nich vysloven
požadavek, aby studenti ignorovali výslovný zákaz

profesorů a vystavovali své práce, vzájemně se seznamovali

se svou tvorbou a pokud možno oslovili i širokou

veřejnost.10

Oproti předchozím obdobím dochází opět k rehabilitaci

malby jako tradiční techniky, která se tak dostává do
popředí zájmu velké části výtvarných umělců této generace,
která se během osmdesátých let začíná opět otevírat
světu.11 Zpočátku byli tito malíři silně ovlivněni vlnou
neoexpresionismu německých Neue Wilde a italské

transavantgardy, ale přejaté expresionistické tendence se
brzy postupně vyčerpávají a začíná docházet k zásadnímu

přehodnocení obrazu – k postmodernismu, který přes svou
veškerou tehdejší pluralitu nejvíce ovlivnil tvorbu
mnohých umělců následujících raných devadesátých let.

2.3 Zrod ostravské scény devadesátých let

2.3.1 Skupina Přirození (1989–1992)

Ostravská výtvarná skupina Přirození vznikla na

počátku léta v roce 1989 v podstatě jako důsledek
jednodenní výstavy Ahoj lidi!, která se konala roku 1988

v podchodu Ústředního autobusového nádraží v Ostravě.
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Dalším z důvodů jejího založení pak byla také ostrá reakce
policie a komunistických kulturních orgánů právě na toto
generační vystoupení výtvarných a literárních umělců. A
konečně posledním impulsem pro založení výtvarné skupiny
byla výstava pražských Tvrdohlavých v Havířově.

Po této události se malíři Zdeněk Janošec Benda
(*1960, Frýdek – Místek), Daniel Balabán (*1957, Šumperk),
Jiří Surůvka, Helena (*1965, Plzeň) a Pavel (*1964, Krnov)
Šmídovi, Hana Puchová (*1966, Ostrava), Petr Pastrňák
(*1962, Frýdek-Místek) a Radim Šupčík dohodli na založení
umělecké skupiny Přirození (obr. 1). Jejich základním

motivem byla úvaha nad tím, co je a co není trapné – však
první návrh na název, jehož autorem byl Zděněk J. Benda,
byl Trapní. Jelikož jedním z tehdejších představ atributů
svobody budoucích členů skupiny byla sprostá mluva, byl za
název zvolen titul Přirození jako předjímání nadávky. Její
motto složené Zdeňkem J. Bendou znělo: „Ostravskou ulicí,
svižně jdou mladíci, mladíci jdou, kabáty třou, srdce se

dmou, mladíci jdou a jdou.“

Duchovním centrem tohoto spolku byla známá vinárna U

Sudu na Stodolní ulici a byt manželů Heleny a Pavla
Šmídových, který fungoval jako salon, ale také jako
příležitostná galerie. Dalšími místy, kde se Přirození
mohli projevovat, byly jednodenní Konfrontace v Domě
kultury Nové huti Klementa Gottwalda pořádané Josefem
Sučíkem (*1963), na schodišti a půdě domu Ladislava Holce,
jednoho z mála tehdejších mecenášů umění, na haldě dolu
Ema a po roce 1989 i na několika oficiálních výstavách
v Ostravském muzeu, ve foyer Státního divadla Zdeňka
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Nejedlého (dnes Divadlo Antonína Dvořáka), v klubu Černý
pavouk a v galerii Minikinokavárny.

Teoretikem skupiny byla fiktivní postava PhDr.

Untajtitla, který sídlil v Basileji ve Švýcarsku.
S činností skupiny souvisely i některé další aktivity jako
například hudební skupina Vzhůru do dolů, kabaret Návrat
mistrů zábavy, nebo pozdější vydávání časopisu Landek,
jehož byli členové skupiny přispívateli a částečně i
vydavateli. Skupina zanikla v roce 1992 společnou výstavou
a kabaretem v klubu Platan, na němž byl Janem Balabánem
přednesen dopis PhDr. Untajtitla, který jím skupinu
oficiálně rozpustil. Skutečným důvodem jejího rozpuštění
byl ale nástup několika členů ke studiím na pražské vysoké
umělecké školy.12

2.3.2 Generace výtvarných umělců devadesátých let

Důležitou úlohu v počátcích formování ostravské
výtvarné scény měla v osmdesátých letech restaurace Na

Společenstvu, v níž se scházelo jádro budoucí skupiny

Přirození jako například Daniel a Jan Balabánovi nebo
Zdeněk Janošec Benda, ale i jiní ostravští výtvarníci jako
Eduard Ovčáček nebo Tomáš Haleš (*1955, Ostrava).

Před rokem 1989 měla tato generace výtvarníků patrně
asi jedinou oficiální možnost vystavovat pouze na

doprovodných programech ostravských Rockfestů, které tehdy
zajišťoval Socialistický svaz mládeže. Dalším přispěním
bylo založení skupiny performance Předkapela Lozinski
v roce 1987 Jiřím Surůvkou společně s jeho bratrancem a
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tehdy ještě studentem Akademie výtvarných umění v Praze
Petrem Lysáčkem, jejíž ilegální a poloilegální výstavní

aktivity se kryjí společně s výstavní činností skupiny
Přirození. Ve zkratce tedy šlo o výstavy v domě Ladislava
Holce, v bytě manželů Šmídových, na haldě Ema u Dolu Petr
Bezruč, v lesích za městem, nebo konečně na tzv.
Konfrontacích. Všechny tyto aktivity potom vyvrcholily
jednodenní výstavou Ahoj lidi!, která se konala v podchodu

Ústředního autobusového nádraží v Ostravě, a kterou pod

hlavičkou Socialistického svazu mládeže krajského
kulturního střediska zorganizovali František Dýmal a
Rostislav Němčík. Zastoupení autorů bylo bohaté a program
od hudebních a divadelních produkcí přes výtvarnou
prezentaci byl také velmi pestrý. Výstava však byla po

referenci Václava Pajurka (*1944, Frýdek–Místek)
z Ostravského muzea rozehnána policií a následně pak byla
také v Ostravském kulturním měsíčníku publikována útočná
recenze Otty Dedka (*1939), která výstavu zcela ztrhala.13

První polovina devadesátých let se obecně nesla ve
znamení nástupu generace umělců poloviny osmdesátých let
na oficiální scénu a také ve znamení jejího objevování.

Pro Ostravu ovšem nová demokracie znamenala odchod mnoha
výtvarníků ke studiím do Prahy. Zbylým výtvarníkům však ze
strany Galerie výtvarného umění v Ostravě nebyl dán žádný
prostor k prezentaci, a tak jedinou jejich intervencí do

jejích prostor byly výstavy v hospodě U Platanu na dvoře
Domu umění. V roce 1990 byli členové skupiny Přirození
osloveni kurátorem Kamilem Drabinou, z čehož vznikla
výstava Neocelové srdce republiky ve Výstavní síni Viléma

Wünscheho v Havířově. Jedinou ostravskou oficiální
nabídkou v roce 1990 pak byla  výstava Skupina Přirození
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ve foyer Divadla Antonína Dvořáka u příležitosti uvedení
Jiráskovy Filosofské historie. Další nabídka v roce 1990

přišla od Unie výtvarných umělců, která skupinu vyzvala
k účasti na Salónu umělců Ostravska na Pedagogické
fakultě. Po upozornění Viléma Jůzy (*1930, Znojmo - †1998,
Ostrava) na fakt, že Jiří Surůvka je ještě studentem,

pročež tedy zatím nemůže vystavovat, tuto nabídku skupina
odmítla a uspořádala konkurenční výstavu Salón nezávislých
na výstavišti na Černé louce. Pozvání do Galerie
výtvarného umění v Ostravě do Nové síně v Porubě přišlo až
v roce 1992, z čehož pak vzešla výstava Dopětatřiceti.14

Ve stejné době však už začínají vznikat také
nezávislé alternativní galerijní prostory, a to jako

protiváha k jediné ostravské státní instituci. Díky

Ladislavu Holcovi vznikla galerie Minikinokavárny, kde

byli zpočátku uváděny každé tři měsíce menší výstavy
studentů výtvarných škol a svůj prostor dává k dispozici i

Klub Atlantik. Vznikající galerie Milana Webera Sokolská

26 spíše splácela dluh generaci malířů šedesátých let,
kteří nemohli v dobách normalizace veřejně vystavovat.

Další prostory vznikaly také ve Frýdku – Místku, kde svou
činnost zahájila Galerie Fiducia, která se později
přestěhovala do Ostravy a další vznikající frýdecko-

místeckou galerií byl Langův dům. Mezitím v Ostravě
přibývaly stále další prostory jako například Galerie 761
a galerie Jáma 10 až se konečně v roce 1994 konal

v ostravských ulicích první ročník mezinárodního festivalu
performance Malamut.15

Nejdůležitějším počinem první poloviny devadesátých
let (1992) v Ostravě bylo bezpochyby založení Katedry
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výtvarné tvorby na Ostravské univerzitě nejdříve se čtyřmi
ateliéry: ateliér sochařství (Stanislav Hanzík; *1931,
Most), ateliér grafiky (Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček;
*1957, Jeseník), ateliér animované tvorby (Ilja Novák;

*1945, Ostrava), ateliér prostorové formy (Václav Šafář;
*1942, Ostrava), k nimž později přibyl ještě ateliér malby
(Daniel Balabán). V roce 1994 z katedry odchází architekt

Václav Šafář, Stanislava Hanzíka střídá sochař Marius
Kotrba (*1959, Čeladná - †2011) a vzniká intermediální
ateliér Petra Lysáčka.16

Od roku 1995 se začíná pohled na Ostravu jako na
centrum výtvarného umění a na specifika její vlastní scény
zásadně měnit. Těmito hybateli byli bezpochyby manželé
Ševčíkovi, kteří na své velké výstavy zvali i studenty
vysokých výtvarných škol, a to i původně Ostravanů
studujících v Praze. Spolupracovali také s Tvrdohlavými,

s galerií MXM a především se skupinou Pondělí, jejímž
členem byl Petr Lysáček a ten se pak stal důležitou
spojnicí mezi ostravskými umělci a manžely Ševčíkovými.

Díky němu pak v roce 1993 pozvali na svou výstavu To,

co zbývá ve Štencově domě v Praze i Jiřího Surůvku.
S každou jejich další výstavou se okruh zastoupených
ostravských umělců jen rozšiřuje a na výstavě Snížený

rozpočet v roce 1997 v pražském Mánesu už vystavovali také
Daniel Balabán, Stanislav Cigoš (*1955, Jeseník), Michal
Kalhous (*1967, Valašské Meziříčí), Petr Lysáček (*1961,
Ostrava), Petr Pastrňák, Marek Pražák (*1964, Ostrava) a

Jiří Surůvka. V roce 1998 se v pražském Mánesu a
v ostravském Domě umění dokonce konala za kurátorského
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vedení manželů Ševčíkových výstava Ostrava umjeni…? už
sestavená výhradně z ostravských výtvarníků.

Druhá polovina devadesátých let byla také velmi

plodným obdobím na absolventy ostravské Katedry výtvarné

tvorby, kterými byli například členové výtvarných skupin
Kamera skura (Jiří Maška, *1972, Prostějov; Martin

Červenák, *1973, Třinec; René Rohan, 1973, Ostrava), VY3
(Aleš Hudeček, *1973, Uherské Hradiště; Katarína

Szanyiová, *1974, Košice; Jaroslav Koléšek, *1974,

Šternberk), Record (Milan Kutina, *1979, Ústí nad Labem;
Petr Pavlán, *1974, Ostrava; Martin Egert, *1979,

Chomutov), kteří si i sami uspořádali několik společných
výstav jako například Kávété (1995) nebo Autosalon
(1996).17

Trvalejší spolupráci navazují ostravští umělci také
s kurátory z východních zemí, především z Polska a

Slovenska. V roce 1997 vznikla z iniciativy Jiřího Surůvky
výstava Kolmo k ose, která představovala umělce
z průmyslových oblastí Ostravska, Katovicka a Košicka.
V roce 1998 se pak v Košicích v Múzeu Vojtecha Löfflera

konala výstava šesti ostravských výtvarníků Os&tráva pod

kurátorským vedením Vladimíra Beskida (*1962).18

Vyvrcholením byla nakonec opakovaná účast ostravských
umělců na Benátském bienále v letech 2001 (Jiří Surůvka) a
2003 (skupina Kamera skura). V roce 2004 nahrazuje Petr

Lysáček Eduarda Halberštáta na pozici vedoucího Katedry
výtvarné tvorby a ihned přibírá další pedagogy, a sice

Jiřího Surůvku (Nová média), Františka Kowolowského (Malba
II.; *1967, Třinec), Katarínu Szanyiovou (Kresba).19
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2.3.3 Festival performance Malamut

Ostravský festival performance Malamut byl jedním

z vůbec prvních festivalů akčního umění v České republice
a je tak dnes již naprosto neodmyslitelnou součástí
výtvarné scény v Ostravě, kterou tak od svého počátku vždy
spojoval s akční tvorbou vznikající mimo Českou republiku
a kterou zařazoval do širšího mezinárodního kontextu. Od
svých počátků byly jeho dějištěm především ostravské ulice
a jeho posláním oslovovat širokou veřejnost.

Zakladateli a kurátory prvních čtyř ročníků (1994,
1995, 1996 a 1997) byli Jiří Surůvka a Petr Lysáček.
Jejich snahou bylo především konfrontovat bohaté domácí
akční umění, především ostravské provenience jako
například duo Předkapela Lozinski (Petr Lysáček, Jiří
Surůvka), skupina František Lozinski (Petr Lysáček, Jiří
Surůvka a František Kowolowski), Surůvkův kabaret Návrat
mistrů zábavy a skupiny Kamera skura, Record nebo I love
69 pop gejů s tvorbou zahraničních performerů.

Kurátorem ročníků 1998 a 1999 byl umělec, člen
skupiny Kamera skura René Rohan (*1973), který výrazně
proměnil koncepci a směřování festivalu, což se projevilo
především v upuštění od mezinárodní účasti a nasměrování
svého zájmu k akční tvorbě nejmladší umělecké generace.
Tyto dva poslední ročníky devadesátých let se pak zároveň
staly posledními na delší dobu. V roce 2000 pak na

ostravského Malamuta navazoval Mezinárodní festival

akčního umění Pražský parní válec a Festival performance
Malamut byl obnoven až v roce 2007, kdy se vrátil do rukou

svého zakladatele Jiřího Surůvky a jeho asistentky Denisy
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Fialové (*1978, Ostrava) a tím i současně ke své původní
koncepci a poslání jen s tím rozdílem, že  se koná formou
bienále.20

Ostravský mezinárodní festival performance Malamut

byl předmětem nepublikované bakalářské práce kurátorky
Blanky Švédové (*1983), v níž se postupně zabývala
jednotlivými ročníky od roku 1994 do roku 1997 a 2007,
která byla obhájena na Katedře české literatury, literární
vědy a dějin umění na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity v roce 2009 (vedoucí práce Mgr. Martin Strakoš;
*1972).

2.3.4 Ostravská scéna v současnosti

V hierarchii současných ostravských výstavních
prostor stojí nejvýše přirozeně největší galerijní
instituce ve městě – Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Ta se pod vedením jejího současného ředitele Jiřího Jůzy
(*1973, Ostrava) poměrně hojně věnuje také autorským
prezentacím současných výtvarných umělců, kterými byly

například výstavy Krištofa Kintery (*1973, Praha), Petra
Lysáčka, Jakuba Špaňhela (*1976, Karviná), Jaroslava Róny

(*1957, Praha) nebo Jana Vytisky (*1985, Praha).

Dalším významným galerijním prostorem je výstavní síň
Sokolská 26 v prostorách vily Hanse Ulricha, jejíž program
zajišťují přední čeští kurátoři, kteří udržují kontakt
také s mladší generací tvůrců, což dokazují výstavy Jana
Nálevky (*1976, Jablonec nad Nisou), Jiřího Franty (*1978,
Praha) a Davida Böhma (*1982, Praha) nebo Vasila
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Artamonova (*1980, Solnechnogorsk, Rusko) a Alexeye

Klyuykova (*1983, Vladimir, Rusko).

Vynikající program je také v galerii Dole sídlící

v suterénních prostorách antikvariátu Fiducia, jenž je

zaměřen především na prezentaci současné malby.
Z výstavních počinů galerie Dole stojí za zmínku výstava
studentů ateliéru Malba II Františka Kowolowského na
Fakultě umění Ostravské univerzity, nebo výstava obrazů
Alice Nikitinové (*1979, Žatec).

Asi nejvýraznějším prostorem Ostravy je galerie Jáma
10, jejímž zakladatelem byl právě Jiří Surůvka, který zde
dodnes působí také jako spolukurátor. Svůj výstavní plán

zaměřuje galerie také na, mimo jména již dobře zavedená,
nejmladší výtvarnou generaci, rekrutovanou často ještě
z řad studentů vysokých výtvarných škol.21
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3. Život

3.1 Do roku 1976

Jiří Surůvka se narodil 24. září roku 1961 v Ostravě
– Vítkovicích v porodnici Krajské nemocnice v Ostravě –
Zábřehu. Jeho dětství v šedesátých letech bylo v duchu

kolektivního optimismu velmi šťastné. Se  svými rodiči a s
babičkou vyrůstal na panelovém sídlišti v typickém bytě
3+1 v Ostravě – Hrabůvce a často také všichni jezdili na
jejich oblíbenou dřevěnou chatu, která se nacházela u řeky
Opavice nedaleko Ostravy. V roce 1967 začal docházet do
první třídy základní školy na Místecké ulici, kterou
navštěvoval nejčastěji společně s periferními dětmi
horníků tamější Kolonie Jeremenko nedaleko stejnojmenného
dolu.

Jako silný alergik, což bylo důsledkem silně
znečištěného životního prostředí v Ostravě, jezdil

každoročně s chronickým onemocněním ledvin a průdušek na

léčebné kúry do Kynžvartu a do Mariánských lázní. Takřka
každé léto pak s rodiči proto jezdil do Jugoslávie a

Bulharska k moři. Začátkem srpna roku 1968 viděli při
návratu z Německé demokratické republiky od Baltského moře
již kolem našich západních hranic, v domnění, že jde pouze
o cvičení, nashromážděná vojska, která se již mobilizovala
k invazi do Československé socialistické republiky.
Jednadvacátý srpen ho pak tehdy dostihl na pionýrském

táboře, kde po vpádu cizích vojsk jako malí kluci nadšeně
očekávali válku.
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Od této události však jeho dětství ubíhalo znatelně
pomaleji. Jeho otec začal okamžitě shromažďovat tiskoviny
z období Pražského jara, invaze pěti vojsk paktu Varšavské
smlouvy a následného počátku období normalizace stavu
společnosti. Nashromážděné texty začal později důkladně
studovat a ty se tak staly základním kamenem jeho

pozdějších postojů a smýšlení.

V době jeho povinné základní školní docházky začíná
také navštěvovat kroužek kreslení a jeho prvními
výtvarnými projevy byly kresby vojenských leteckých bitev.

Ty byly odezvami tehdejší takzvané kultury „druhé světové
války z druhé ruky“, kterou vstřebával z česko –
sovětských válečných agitačních filmů, v nichž se společně
se svými kamarády vždy stranil od úspěchů sovětských
vojáků, ale především zrádců a okupantů z šedesátého
osmého roku a proto vždy „fandili“ raději vojákům
německým.

V sedmdesátých letech si začíná všímat rychlých změn
charakterových rysů lidí v důsledku postupující
normalizace. Pochopil, že prospěchářské vlastnosti
bezcharakterních lhářů jsou v soudobé společnosti
prostředkem k úspěchu a blahobytu a nahlížet tyto příkré
rozpory mezi hodnotami rozličných jednotlivců mu
poskytovala každodenní realita.

Tato žitá realita se však zásadně lišila od jeho
ideálu, který mu poskytovala literatura. Jedním zdrojem

četby mu byla početná knihovna jeho otce, jenž knihy hojně
nakupoval od počátku šedesátých let. Ta čítala na tisíce
svazků a obsahovala tituly západních i dávno již
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zakázaných autorů. Druhým zdrojem mu pak byla Místní

lidová knihovna v Ostravě - Hrabůvce, v níž si půjčoval
průměrně deset knih týdně a které vždy stihl všechny
přečíst. Z četby si tak vybudoval svůj vlastní pohled na
svět – jakýsi model univerzální spravedlnosti, což z jeho

okolní reality nebylo vůbec možné.  Četba velkého kvanta
knih, otcova archivu novinových výstřižků z překotného
období mezi lety 1968 až 1969 a následné začínající
normalizace a samosebou zdravý rozum mu byly také základem

i pro jeho pozdější činnost a smýšlení v polovině
osmdesátých let.

V roce 1976 opouští základní školu a nastupuje na

gymnázium v Ostravě – Hrabůvce, kde v roce 1980 maturoval.

3.2 Mezi lety 1980 – 1989

Po maturitě na hrabůveckém gymnáziu jde studovat
Vysokou školu báňskou obor Ekonomika a řízení hutnictví na
Hutní fakultě. Tu studuje pouze jeden rok a po odchodu
pracuje jeden měsíc jako externí rekvizitář v ostravském

studiu Československé televize a následně asi dva měsíce
jako sanitář v nemocnici v Ostravě – Fifejdách.

Základní vojenskou službu nastoupil v Dukovanech, kde
jako jediný z roty nebyl nikdy předtím trestán odnětím
svobody. Díky svým známým z ostravských putyk, kteří nad
ním drželi svou ochrannou ruku a díky zařazení u
vojenského odvodu se stal písařem a jeho prací bylo
linkovat sešity. Po půl roce byl z Dukovan převelen do
Brna, kde rok pracoval v zábrdovické vojenské nemocnici a



22

poslední dva měsíce vojenské služby strávil v Mikulově.
Kvůli špatnému zdravotnímu stavu byl pak v létě 1983 o půl
roku dříve z vojny propuštěn a po pár týdnech v nemocnici

se stal vychovatelem na vítkovickém učilišti.

Ve výkonu základní vojenské služby v brněnské
nemocnici již začal také malovat a hrát divadlo a po
návratu do Ostravy se rozhodl studovat Pedagogickou

fakultu Ostravské univerzity v oboru učitelství českého
jazyka a výtvarné výchovy. Ze svého zaměstnání na učilišti
v Ostravě – Vítkovicích však pro studium nedostal
doporučení a proto přestoupil do Vítkovických železáren na
místo řezače trubek.

Po roztržce se svým nadřízeným a vedoucím provozu
přestoupil do Kulturního domu Nové huti Klementa Gottwalda
do oddělení propagace, kde přetíral výstavní panely na
bílo. Mimo výhodu malého pracovního vytížení se v tomto

zaměstnání poznal i s tehdejšími kulisáky, mezi nimiž byli
například Surůvkův bratranec – výtvarník Petr Lysáček,
známý fotograf Viktor Kolář (*1941, Ostrava), malíř Petr
Pastrňák nebo Josef Sučík, autor zmiňovaných známých

ostravských konfrontací.

Touto dobou však již zakládal různé undergroundové
hudební kapely, z nichž nejznámější byla Vzhůru do dolů,
se kterou zhudebňovali texty Alexandra Sergejeviče
Puškina, Friedricha Dürrenmatta nebo i některé vlastní.
Prostor mezi písněmi pak v rámci svých vystoupeních

prokládali také hranými scénkami, z čehož se pomalu začal
profilovat i známý pozdější kabaret, ve kterém se objevili
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například malíř Zdeněk Janošec Benda, sestry Sasínovy nebo
ostravský spisovatel Jan Balabán.

Ve stejné době se pak začíná utvářet také spolek
výtvarníků, mezi kterými byli například Helena a Pavel
Šmídovi, Petr Pastrňák nebo Daniel Balabán, kteří začali
vystavovat na undergroundových výstavách ve foyer

loutkového sálu v Ostravě – Zábřehu, jež pořádal již
zmíněný Josef Sučík.

V roce 1983 společně s ostravským designérem a

výtvarníkem Markem Pražákem navštěvoval večerní školu
propagačního výtvarnictví a o rok později byl konečně
napodruhé přijat ke studiu Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity v oboru učitelství českého jazyka v kombinaci

s výtvarnou výchovou. Ihned po nástupu na školu se ujal
pořádání studentských výstav a hudebně dramatických pásem
s často protirežimní tematikou, jako byli Syn lovce

medvědů nebo Mlčení Lee Harvey Oswalda. V revolučních
dnech listopadu 1989 byl jako studentský předák
Pedagogické fakulty delegován do výboru Občanského fóra
v Ostravě, odkud ale hned na jaře 1990 odešel.

3.3 Od roku 1990 po současnost

V roce 1990 se rozhodl pro studium Akademie

výtvarných umění v Praze v ateliéru sochařství profesora
Aleše Veselého (*1935, Čáslav). V přijímacím řízení u

profesorů Bedřicha Dlouhého (*1932, Plzeň) a Jiřího
Načeradského (*1939, Sedlec) dokonce uspěl v prvním kole,

ale ze druhého však už bohužel nepostoupil. Bylo mu
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vedoucím ateliéru vytýkáno využití živého zvířete
v uměleckém díle, a sice myši.

V roce 1992 už jako etablovaný výtvarník opouští svá
studia a odjíždí s básníkem Ivanem Motýlem (*1967) na

Krétu, kde pobýval celkem tři měsíce a své poučení a dojmy
shrnul v sérii článků Mezi Kretény. V průběhu roku 1994
dostává místo učitele na ostravské Střední
uměleckoprůmyslové škole, odkud byl ale po roce a půl
vyhozen. Za dobu svého působení však stačil učit celou
řadu dnes již velmi úspěšných výtvarníků jako například
malíř Jakub Špaňhel, sochařka Šárka Mikesková (*1977,

Opava) nebo malíř Jiří Martuška (*1977). Nedlouho po

odchodu ze školy onemocněl vážnou zhoubnou chorobou,
kterou naštěstí úspěšně vyléčil a na pět let dostal
invalidní důchod, který mu umožňoval naplno se věnovat
výtvarnému umění.

V roce 2006 zvítězil v  konkurzu na pedagoga nejdříve
v ateliéru malby a později v ateliéru nových médií na
Institutu pro umělecká studia (dnes Fakulta umění), kde
působí dodnes. V roce 2005 se habilitoval na Vysoké škole
výtvarných umení v Bratislave a získal titul docenta.
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4. Dílo

4.1 Literatura k interpretaci díla Jiřího Surůvky

Jedním z vůbec prvních textů věnovaných ostravskému
výtvarnému umění a jeho specifikám, byla reportáž Lenky
Lindaurové (*1960, Mělník) s názvem Ostrava publikovaná

v časopise Umělec již v roce 1997. Snahou uchopit a popsat

zcela nový fenomén periferního umění devadesátých let
aplikovaný na ostravské výtvarné umění byl předmětem textu
manželů Ševčíkových Vynořující se scéna22 publikovaného

v katalogu k výstavě Ostrava – umjeni…? (Praha, Mánes,
1998), v němž se Ševčíkovi zabývají otázkou vztahu umění
centra a periferie. Říkají, že zatímco legitimnost umění
v centru je vedena tradicí, na periferii není umělec
žádnou tradicí zatížen a tudíž vzniká dokonalý prostor
k její kritice, ke kritice morálky, náboženství a moci,
což se v Ostravě děje v krajnostech.

Pro chápání díla Jiřího Surůvky měla zcela zásadní
význam Přednáška Jany a Jiřího Ševčíkových o osobnosti
Jiřího Surůvky (Umělec, 1998), která je tak až do dnešních
dní zcela závazným, výchozím a patrně dodnes nepřekonaným
textem. Manželé Ševčíkovi do interpretace Surůvkových
performancí jako první uvedli určité pojmy: poznali jejich

agresivitu, sociálně kritickou a morálně kritickou funkci,
Surůvku přirovnali ke klaunovi v absurdním kabaretu a jeho

performance označili za dada-body-art prováděný přímo na
veřejných místech.23
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V katalogu výstavy I maestri del colore (2003,

Galerie výtvarného umění v Ostravě) ve svém textu s názvem
Jiří Surůvka popisuje její kurátor Jiří Jůza důvody
náročného života umělce v Ostravě spojeného s její

provinčností, což dává Surůvkovu dílu až militantní sílu.
Nakonec uvádí srovnání Surůvkovy práce se sociálně
mravními stanovisky umělců Gilberta & George a
s konfrontačním principem intelektuálního terorismu děl
Jeffa Koonse (*1955, York, Pennsylvania, USA).

Ve své knize Akční umění zavádí Pavlína Morganová

v souvislosti s Jiřím Surůvkou pojem jeho Batmana jako

„lidového hrdiny“, což je jistě spjato také i
s charakterem jeho prostředí – městem Ostravou.24

Jiří Přibáň ve své knize Obrazy české postmoderny
v textu s názvem Poznáváte se?! věnovaném tvorbě Jiřího
Surůvky se zabývá i otázkami perifernosti Ostravy a

konstatuje, že Praha sice překypujíc sebevědomím
historického a kulturního centra se stala spíše přehlídkou
nejpokleslejších forem turistického průmyslu a naproti
tomu Ostrava svoji okrajovost a plebejskost nezastírá a

tím tak vytváří zcela jedinečnou svébytnou životní
formu.25

Svůj vlastní pohled na problematiku tematizace
fenoménu ostravské scény předkládají Jiří Surůvka s Petrem

Lysáčkem v rozhovoru s Blankou Švédovou a Terezií
Nekvindovou pro katalog gigantické výstavy ve Veletržním
paláci s názvem Ostrovy odporu, Mezi první a druhou
moderností 1985 – 1012. Jiří Surůvka hovoří o ostravských
Konfrontacích, které probíhaly paralelně s pražskými
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Konfrontacemi, však s tím rozdílem, že výtvarníci
v Ostravě je nebrali tolik vážně a že v době objevení

tamější scény pražskými teoretiky, si ostravští umělci
fakt její existence v podstatě vůbec neuvědomovali a
zrození tohoto pojmu chápali jako termín, který byl

v pražských kurátorských kruzích jen uměle vytvořenou
formulí.26

4.2 Obecně

Umělecká i občanská identita Jiřího Surůvky je
bytostně spjata s městem, které neoddiskutovatelně udržuje
její vlastní životaschopnost, ale zároveň ji však také
dusí svým neprávem přiřknutým okrajovým postavením.
Ostrava, jejíž dnes již na první pohled vyčpělá blýštivost
prvorepublikové slávy, zahalená do mohutných exhalací

obrovských huťařských megapodniků a smogových kalamit, je
však ve své podstatě úplným opakem.

 Prostředí, v němž Surůvkovo dílo vzniká, je jeho
hnací silou, bez které je dosud asi jen těžko myslitelné.
Jeho práce, podobně jako jeho město, jsou prosty vyšších
estetických atributů nebo cílů, ale také náročných
metafor, do nichž by svoje sdělení a podstatu vtělovaly.
Je přesně přizpůsobeno rytmu a rychlosti doby a místa, kdy
na líbivá estetická gesta není čas a míří přesně svou
mušku na daný problém, je syrové a útočné. Stejně tak na
poli performance je Surůvka se svým alter egem – postavou

korpulentního Batmana – strážcem obecného bdění. Batman je
mu prostředníkem a prostředkem, jak pořádně chytnout za
klopy a nastavit ironické zrcadlo sobě i jiným. Společným
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tématem jeho performancí je mu moralismus a touha po

univerzální spravedlnosti.27

Jiří Surůvka patří do generace výtvarníků nastupující
v polovině osmdesátých let, kteří byli ovlivněni vlnou

neoexprese německých Neue Wilde a italské transavantgardy.
Kromě tehdejšího objevení neoxpresívní malby a jejího

přenesení do Československé socialistické republiky ho

silně přitahovala a také rozhodně ovlivnila modernistická
exprese počátku 20. století (obr. 2). Však například
Munchovi, severskému předchůdci německých a francouzských
expresionistů, věnoval Surůvka své první airbrushe, které
silně karikovaly jeho obrazy. Rezidua tohoto vlivu jsou
v jeho malbě patrny dodnes, jak je zřejmé například
z podobizny na obraze UFO z roku 2009 (obr. 3, 4).

Jistým společným základem jeho malby, ale i dalších
prací jako počítačových airbrushů nebo objektů jsou již na
první pohled jasné a ostré subverzivní rysy. Především ve
svých airbrushích parafrázuje dadaistické postupy

okázalých roštáckých a zesměšňujících zásahů do klasických
artefaktů všeobecně považovaných za umění.

4.3 Airbrush

Počítačový tisk, označovaný jako airbrush nebo
americká retuš je specifická technika nanášení barev
rozprašováním na podklad pomocí stříkacích pistolí
napojených na kompresor, jimiž je barva pod tlakem hnána
do trysek. Tyto trysky pak umožňují nastavit šířku linie
od několika milimetrů do několika desítek centimetrů,
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velkou plynulost přechodů barev a vytváření drobných
detailů. V Surůvkově případě jsou však tato syntetická
plátna tištěna z počítačových předloh.

Konkrétně v ostravském výtvarném prostředí má
airbrush svou velkou základnu a sám Jiří Surůvka byl
dokonce prvním výtvarníkem v českém prostředí, který na
počátku devadesátých let s touto technikou začal pracovat
a dodnes je tak jeho tvorba s touto technikou

neodmyslitelně spjata patrně v celoevropském měřítku.
Z ostatních autorů, kteří s aibrushem pracují jsou Daniel

Balabán, Marek Pražák nebo Denisa Fialová.

Především v těchto svých počítačových airbrushích

nezná tabu, ironizuje všechny a všechno, a to postupem již
zmíněné dadaistické subverze a pop artové sociální kritiky

zprostředkované více či méně užíváním obrazů kulturních
osobností jakými byli například Marilyn Monroe nebo Andy
Warhol.

Do širšího obecného povědomí vstoupil

prostřednictvím svých všeobecně známých Dvojčat (1997,

obr. 5), v nichž použil nevinný obličej dítěte
v protikladu k notoricky známému kníru a patce, typických

symbolů představy Adolfa Hitlera. Celý dojem pak podtrhuje
zvýrazněním dětských rtíků ostře červenou barvou, jako
parafrázi na ikonickou Warholovu Marilyn Monroe.

Na pole počítačových tisků však vstupoval již v roce

1996, a to svým cyklem inspirovaným Munchovými obrazy,

z nichž nejznámější jsou patrně Výkřik (1996, obr. 6) a

Žárlivost (1996, obr. 7). Ve svém Výkřiku vyměnil Surůvka
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amorfní postavu Munchovu za animovanou postavičku z filmu
Toy Story – kovboje Woodyho. Stejně tak učinil i v dalším
zmiňovaném airbrushi Žárlivost a místo dvou postav
v druhém plánu obrazu umístil další z hlavních hrdinů
tohoto filmu – hračku Buzze Rakeťáka s dětskou panenkou. O
rok později pak k cyklu přiřadil ještě dva airbrushe podle
Munchova vlastního autoportrétu s názvem Vnitřní neklid
(1997, obr. 8, 9) z roku 1919. Na jeho první verzi má

Munchova postava místo vlastní podobizny na krku nasazenou

počítačově modifikovanou prasečí hlavu na druhé pak hlavu
krokodýlí.

V roce 1997 pak následuje cyklus Variable Abstract
Pictures (1997, obr. 10, 11, 12, 13) čítající čtyři kusy,
v nichž autor dokazuje, že  abstraktní umění může být
mnohem snazší a že se dá vyjít v podstatě z čehokoliv
konkrétního a abstrakce vzniká například jen patřičným
zvětšením rastru namátkou vybrané fotografie, v tomto

případě fotografie mouchy.

Dalším duchampovským útokem je cyklus počítačových
tisků s tematikou Warholova pop – artu a Andyho Warhola
samotného. Prvním airbrushem z tohoto cyklu je Just like
Marylin Monroe (1997, obr. 14), na němž Warholovu
ikonickou Marylin vyměnil za stařenu se silně nalíčenýma a
zvýrazněnýma očima. Tento cyklus obohatil dále ještě
v roce 1999 o airbrush Just like Marylin Monroe II. (obr.

15) a v roce 2002 o Just like Andy Warhol (obr. 16).

Velmi významné místo v Surůvkově tvorbě zaujímá
diptych Jaro I. (1997, obr. 17) a Jaro II. (1997, obr.

18), vystavený v roce 1997 na I. Zlínském salonu mladých
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v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, na němž
získal speciální cenu poroty. Vyobrazeny na nich jsou

ostře barevné květy se souložícími mouchami a místo
pestíků vyčuhují faly.

Ve svých dvou solitérech Senoseč (1997, obr. 19) a
Baroko (1997, obr. 20) se vyrovnává s malbou starých

mistrů, ale především s problematikou jezdeckého portrétu.

Společným prvkem obou pláten je žena v latexovém obleku

sedící na nahém muži v krajině. Pro pozadí obrazu Baroko
využil slavnou Dunajskou krajinu (1532) Albrechta

Altdorfera z mnichovské Alte Pinakothek (obr. 21).

Rok 1998 byl pro Jiřího Surůvku a jeho počítačové
airbrushe mimořádně plodný, a tak v tomto roce vzniklo

velké množství dodnes hojně vystavovaných děl. Jde

například o tisky Madonna Beauty (1998, obr. 22), jehož
základem je nevydařený portrét popové zpěvačky Madonny
pocházející z jejího budapešťského koncertu, který vznikl
nekompatibilitou přenosu mezi technikou východní a západní

provenience a diptych Good Boys (1998, obr. 23), na němž
je zdvojený portrét belgického násilníka Marca Dutrouxe se

svatozáří nad hlavou, který byl odsouzen za únosy, mučení
a sexuální zneužití šesti dívek (od vystavování tohoto
diptychu autor raději ustoupil a dílo existuje pouze

v jediném exempláři v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné
Hory) a Bad Girls (1998, obr. 24), portrét dvou malých
dívek s černými páskami přes oči.

Dalšími rozměrnými cykly z tohoto období jsou

Panoptikum, Postavy kabaretu Návrat Mistrů zábavy (1998),

série deseti velkých pláten s účinkujícími ze souboru
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Kabaret Návrat Mistrů zábavy v jejich typických rolích
(Voják, Zpěvák, Bača, Bača II., Betmen, Fašoun, Vůdce,
Brouk Pytlík, ZZ Pop) a diptych Ruské hokejové mužstvo
(1998, obr. 25) v čele se sovětským diktátorem Josifem

Vissarionovičem Džugašvilim – Stalinem a Německé hokejové
mužstvo (1998, obr. 26) v čele s nacistickým

diktátorem Adolfem Hitlerem. Tento diptych Surůvka
vytvořil pro tutéž výstavu, na níž Jiří David vystavil

svou pozlacenou tabulku čokolády, jíž naznačoval původ
nevyzvednutého zlata a peněz uložených  ve švýcarských
bankovních institucích.

Na slavné výstavě manželů Ševčíkových Snížený
rozpočet v roce 1998 v pražském Mánesu byl vystaven také
Surůvkův diptych Volá vedoucí (1998, obr. 27), na němž
autor předvádí, že telefonuje s Adolfem Hitlerem. Tento

airbrush pak existuje ještě ve dvou verzích, kdy jedna je
zcela ostrá a druhá rozmazaná. Podobným kusem je pak tisk

Ve vybrané společnosti (1998, obr. 28), na kterém je

zachycen Jiří Surůvka a tehdejší prezident Václav Havel se
svými partnerkami.

V roce 1999 vytvořil většinu svých airbrushů jako
počítačové koláže lidských těl s přidanými částmi různých
druhů ovoce a zeleniny. Takovými jsou Den nezávislosti
(1999, obr. 29) a Muži se zlatými zbraněmi (1999, obr. 30)
s dýněmi v podobě hlav nebo tisk Gilbert & George (1999,

31), vzniklý podle fotografie slavného britského

performerského dua Gilberta Proesche a George Passmora

s kapustovou a citronovou hlavou.
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Z roku 1999 pochází především ovšem transformace
Surůvkova nejznámějšího cyklu olejomaleb Strůjci války
z půlky devadesátých let do podoby počítačového airbrushe.
Konkrétně jde o tři velké digitální tisky na plátnech
(Strůjci války I., II., a III. (vše 1999, obr. 32, 33,
34), na nichž antropomorfizované ovoce hraje své elegie na
různé „ovocné“ nástroje přesně ve chvílích, kdy na pozadí
každého výjevu dochází k některé z hrůzných válečných
katastrof. A tak postavička s pomerančovou hlavou a listem

v podobě typické hitlerovské patky a mušky hraje na své
tympány v podobě citronů, nebo hruška hrající na housle –
další rozpůlenou hrušku, zatímco na pozadí dochází
k bombardování a konečně dirigent s hlavou v podobě
hroznového trsu diriguje svůj ansámbl, a sice skupinu

válečných zajatců s rukama nad hlavami. Tento cyklus však
Surůvka doplnil v roce 2003 ještě o čtvrtý kus (Strůjci
války IV., 2003, obr. 35), na němž česnek hraje na varhany
– svazek chřestu - nedaleko obrovského výbuchu.

Jedinými výjimkami, které se od této skupiny odlišují
je již zmíněná Just like Marilyn Monroe II. (1999) a

počítačový tisk gigantických rozměrů s názvem Přísný Bůh
(1999, obr. 36) – pět krát devět metrů velká kopie části
Michelangelovy fresky se scénou stvoření světa ze stropu
Sixtinské kaple, na níž přísný Bůh trestá bičem nebo hází
bomby na diváka. V témže roce vznikl i triptych Old Work
I., II. a III. (1999), který byl vytvořen na objednávku
pro jednu ostravskou firmu a cyklus čtyř pláten Padlí
obránci varšavského ghetta jako Pop stars (1999, obr. 37)

zobrazující polské židovské odbojáře Niutu Teitelbaum,

Josefa Kaplana, Golu Mire a Dana Balabana. Poslední

jmenovaný má pouze stejné příjmení s varšavským hrdinou,
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ale svůj název dostal airbrush po malíři Danielu
Balabánovi.

Mezi lety 2000 a 2002 vzniklo jen menší množství
airbrushů jako například Marlboro Man (2000, obr. 38),

klidně ležící a kouřící postava bez hlavy. V roce 2001 pak

vzniklo Vojsko – avantgarda avantgardy (2001, obr. 39),
šest portrétů amerických vojáků na pozadí obrazů malířů z
období klasické moderny, jako byli holanďan Piet Mondrian
nebo německý expresionista Ernst Ludwig Kirchner a plátno
Betmen letí na Kábul (2001, obr. 40) s autorovým

autoportrétem v batmanském převleku.

V roce 2002 vytvořil pouze již zmíněný airbrush Just
like Andy Warhol (2002) a opět rozměrný tisk s názvem

Sudetenland (2002, obr. 41)) s maskáčovou krávou
s vojenským bunkrem v pozadí.

Rok 2003 byl pro autora opět velmi plodný a vzniklo
v něm opět několik dnes již legendárních děl. Jde

především o tisky Arbeit macht frei (2003, obr. 42)), na
němž před branou s nápisem „ARBEIT MACHT FREI“ stojí
skupina elitních evropských politiků s lopatami, Smrtící
injekce (2003, obr. 43)) s kamennou sochou Ježíše Krista
řemeny připoutaného k lůžku během výkonu trestu smrti a
přes sklo pozorovaného skupinou postav svatých a také
často vystavovaný Maršálek (2003, obr. 44), ve kterém se
autor opět vrací k dítěti, které je tentokrát ovšem
oblečeno do vojenské uniformy s helmou na hlavě.

Airbrushové dílo Jiřího Surůvky se na delší dobu
uzavírá v roce 2004, a to tiskem Model Picasso (2004, obr.
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45), na němž projíždí vojenský tank jako symbol geniality
Picassova „ikonokastického“ vizionářství. Od této doby pak

již autor na svých počítačových tiscích nepracoval tak

soustavně. V roce 2012 však vznikl jeho zatím zcela
poslední airbrush s názvem Německá myš (2012) s

autorovým vlastním autoportrétem, který byl vytvořený pro
stejnojmennou výstavu v Galerii Jelení na pražském
Smíchově.

4.4 Malba

Malířské dílo Jiřího Surůvky není sice příliš
početné, do dnešních dní čítá celkově přibližně kolem
padesáti obrazů, které jsou však dnes již silně
roztroušeny po celé České republice, ale zato zcela jistě
patří k vrcholu malby devadesátých let vůbec a Jiří
Surůvka je tak velmi vyhledávaným autorem na tuzemských
aukcích výtvarného umění. Vzhledem k velké roztroušenosti
jeho obrazů je velmi náročné rekonstruovat kompletní
pohled na autorovo malířské dílo.

Obecně, jak už bylo řečeno, zapadá do generace
nastupující v polovině osmdesátých let, která byla silně
ovlivněna celosvětovou vlnou neoexprese, a to v na našem
území především tvorbou německých nových divokých a
italské transavantgardy. Surůvkovým specifikem je pak
konečně ještě důležitý vliv expresionistů klasické moderny
první poloviny dvacátého století, jako byli například
Edvard Munch, kterého ostatně často parafrázoval ve svých
airbrushích krátce po polovině devadesátých let, avšak
obrazy těchto klasických malířů najdeme i na jiných
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tiscích jako například Vojsko – avantgarda avantgardy

z roku 2001. Jeho rukopis je nezaměnitelně dělený a
rozvolněný.

Malovat začal Surůvka již na vojně a patrně první
dodnes známý drobný obraz Portrét kámoše (1985, viz. obr.
2), na němž je portrétován mnohokrát již zmíněný ostravský
výtvarník Marek Pražák, pochází z poloviny osmdesátých

let.

Dojmy z jednoho ze svých tehdejších zaměstnání, a
sice práce coby dělníka v ostravských Vítkovických

železárnách, zpracoval v drobnějším cyklu Doba železná I.,
II. a III. (1987-1993, obr. 46, 47, 48). Jde o původní
plátna cvičných maleb Petra Lysáčka z dob jeho studií na

Akademii výtvarných umění v Praze s pohledy do kladenských

železárenských výrobních hal,  na něž Surůvka po vzoru

ilustrací Zdeňka Buriana přimaloval různá prehistorická
zvířata, jakými jsou například primáti nebo mamuti. Plátna
Lysáčkovo trio (1990, obr. 49) se třemi vřeštícími
postavami a Smrt trpaslíků (1990, obr. 50) s drobnými

rakvemi vytvořil autor velmi nezvyklou technikou. Použil a
vymaloval plátna, která následně zespodu vypolstroval

měkkým materiálem v místech, která měla vzbuzovat dojem
prostoru, a tím tak dosáhl jakéhosi malířského reliéfu.

V roce 1995 vznikla plátna Něco k výročí Jana Palacha
(1995, obr. 51), kde na pozadí zábavy jakési společnosti
tančící twist hoří lidská postava nebo Ivanovo dětství
(1995, obr. 52), které později převedl také do své
digitální podoby, co by počítačového airbrushe. Akryly po
názvem Brno (1995, obr. 53) a Zima 1941 (1995, obr. 54)
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jsou autorovou reminiscencí na jeho brněnský pobyt
v průběhu výkonu povinné vojenské služby.

Mezi lety 1996 až 1997 vytvořil Jiří Surůvka svůj
zcela bezpochyby největší, nejslavnější a nejvíce
publikovaný cyklus pláten s názvem Strůjci války I. – VI.
(1996 – 1997, obr. 55, 56, 57, 58, 59, 60), který později
v roce 2008 doplnil ještě o dva obrazy, a to Ananas (2008,

obr. 61) a Hráč (2008, obr. 62). Tento soubor byl následně
vzorem pro čtyři o něco málo mladší stejnojmenné
počítačové tisky na digitálních plátnech, pocházející
z let 1999 až 2003. Společným jmenovatelem všech těchto
obrazů je antropomorfizované ovoce hrající své válečné
elegie různých válečných zkáz na pozadí každého obrazu, a
tak hitlerovský pomeranč zběsile bubnuje do citronových
tympánů, bluma troubí na trubku v právě bombardovaném
městě, hrozen diriguje skupinu politických vězňů a ananas
hraje na kontrabas ve chvíli strašlivého atomového
výbuchu. Takřka celý komplet Strůjců války vlastní
největší český sběratel současného umění Richard Adam
žijící v Brně, který část své ohromné sbírky obrazů
převedl do vlastnictví brněnské Wannieck Gallery, kde

působí jako její ředitel. Práce z tohoto cyklu vystavil

Surůvka na dvou významných výstavách v roce 1999, a to na

výstavě Americká práce ve vlastní ostravské Galerii Jáma
10 a na výstavě Poslední grant v pražské Galerii Jelení.28

V téže době pak namaloval ještě plátna Autoportrét
s letadýlkem (1996 – 1997, obr. 63), Kombajn (1997, obr.
64) a Vožral se a jel I. a II. (1997, obr. 65). U

posledních tří jmenovaných obrazů pak jde o pět o
Surůvkovy přemalby původních obrazů malířky Sylvy Novotné.
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Z roku 1998 pocházejí obrazy tranzistorového rádia

Talisman ´59 (1998, obr.66) a především slavné Sonet Duo

(1998, obr. 67), které bylo dokonce v odborné publikaci

zabývající se historickými radiopřijímači. Především však
ovšem vznikly silně expresivní a psychologické podobizny
dívek jako Dívka s květináčem (1998, obr. 68), Dívka
s hlavou medúzy (1998, obr. 69), Dívka na baterky (1998,
obr. 70) a konečně Konec Marata (1998, obr. 71)

s podobiznou Petra Lysáčka. Ze stejného tematického i

časového úseku pak pochází ještě plátna Dívka a čas
(1998), Maryola (1998), Kámošky (1998) a Starší dívka
(1998). Okolnosti vzniku těchto obrazů jsou poněkud
komické. V této době sousedil Surůvkův ateliér s ateliérem

ostravského malíře Jaroslava Domitera (*1944), který hojně
tvořil ženské akty podle živých modelů a s mnohými

modelkami pak navazoval i bližší vztahy. A Surůvka, rozený
exhibicionista, chtěl performativně vyzkoušet totéž. Tento
cyklus autorových obrazů byl základem pro výstavu

v antikvariátu Černý pavouk v roce 1998 v Ostravě.

V témže roce vznikla na jednom z největších
a nejrušnějších ostravských bulvárů - Nádražní ulici –
řada obrovských nástěnných maleb domácích výtvarných
umělců a Surůvkovým příspěvkem tak byla dnes již bohužel
zaniklá malba gigantických rozměrů s názvem Mrazík
přichází z Kremlu (1998). A konečně pro známý ostravský
jazzový klub Parník nacházející se v přízemí pod Galerií
Sokolská 26 vytvořil Surůvka cyklus deseti obrazů jako
výzdobu prostoru a tato plátna se tam nachází dodnes.

Za svého amerického pobytu namaloval cyklus obrazů
American work (1998), který zobrazuje pracovní náčiní a
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převleky a obrazy z tohoto cyklu pak různě směňoval a
prodával ještě v Americe. Za stejného pobytu vznikly ještě
obrazy jako například Autoportrét na Golden Gate (1998),
kde se autor zpodobnil jako obrovský červ plazící se přes
tento slavný visutý sanfranciský most nebo Vlastenecký
bobr (1998), na němž toto zvíře vylézá ze své nory, před
níž vlaje americká zástava.

V roce 2000 vznikla plátna jako například Je to
strejda (2000, obr. 72), nebo slavný obraz Vítejte u nás
(2000, obr. 73), na němž je vyobrazena smrtka s kosou

v barvách české vlajky a obraz Někdo musí být první (2000,
obr. 74) se stupínky vítězů a nohama oběšeného nad stupněm
prvního místa.

Z roku 2004 pochází známá Surůvkova obrovská plátna
Profesor Vladimír Franz pokrytý cibulákových vzorem (2004,
obr. 75) s portrétem známého hudebního skladatele a malíře
a Enfant terrible (2004, obr. 76), na kterém je vyobrazeno

malé mimino v jedné ruce se srpem a kladivem zaraženým v
hlavě. V témže roce rozmaloval také obraz Bez názvu (2004
– 2008, obr. 77) s vlastním autoportrétem a Denisou

Fialovou sedící za jeho krkem.

Z let 2008 a 2009 pocházejí zatím jeho poslední

dokončená plátna. Jsou jimi například Na pokraji útesu

(2008, obr. 78) s portrétem jeho známého, kterému chtěl
tímto obrazem ukázat jeho vážný zdravotní stav, Slovenka
(2008, obr. 79) nebo Kardinál (2008, obr. 80) s portrétem

známého polského akčního umělce. Z roku 2008 pochází také

jeho vynikající expresivně vyvedený Autoportrét (2008,

obr. 81) a vtipný Eú-portrét (2008, obr. 82), v němž
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ironizuje přísná pravidla pro vytvoření fotografie do
mezinárodních dokladů. Z roku 2009 pak pochází plátna Net
art (2008, obr. 83) a již zmiňované U.F.O. (2009, obr. 3).

4.5 Performance

Performance Jiřího Surůvky je patrně autorovým

nejcennějším přínosem k vývoji výtvarného umění
devadesátých let a je zároveň jeho nejcennějším vývozním
artiklem. Jinými slovy na základě svého portfolia
performancí je zván do zahraničí, a to nejčastěji do
Polska a Německa.

Pro vlastní vystoupení si zvolil prostředníka - své

alter ego – Batmana, v podstatě obyčejného člověka, co by
strážce všeobecného morálního bdění. Postavou Batmana byl
uchvácen už jako malé dítě, kdy získal svůj první a
zároveň poslední batmanovský komiks. Stalo se tak, když
byl Jiří jako malý s rodiči na dovolené v Jugoslávii, kde

jej také našel ležet v campingu na zemi. I když byl však
text psán v němčině, pochopil, že Batman je na straně
dobra, a že potírá zločince, ale přitom je sám tak trochu
i padouchem. To, co mají jeho performance společného, je
morální apel, silná ironie a satyra, absurdita a především
neutuchající humor. Jiří Surůvka uvádí své performance,
mimo vlastní účasti na mezinárodních festivalech akčního
umění například v Polsku, Bělorusku, Švédsku, Německu,
Slovensku, vždy na vernisážích především vlastních
samostatných, ale i cizích výstav. Vždy snaží svou
performanci přizpůsobit danému místu a jeho charakteru,
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náladě publika a kontextu ostatních vystupujících, ale
mimo to jsou vždy do jisté míry také improvizované.

Jeho první performance se časově řadí přibližně do
poloviny osmdesátých let do rámce vystoupení s

rockovou kapelou Vzhůru do dolů (1982 – 1987), s níž, jak
už bylo řečeno, její členové zhudebňovali, kromě vlastních
textů, také poezii ruských klasiků jako například Puškina
nebo Jesenina a mezi těmito hudebními čísly přidávali
hrané humorné scénky. Další již zmíněné začátky této
aktivity zapadají do období jeho studia na Ostravské

univerzitě. Společně se svými spolužáky provozoval
studentské divadlo Syn lovce medvědů (1986) a kabaret

Mlčení Lee Harwey Oswalda (1986). V roce 1986 zakládá také

Jiří Surůvka s Petrem Lysáčkem skupinu performance
s názvem Předkapela Lozinski (1986 – 2006). Tento svůj
název, který je bude provázet až do dnešních dní, si
zvolili podle jména jednoho ze svých společných předků –
Františka Lozinského. V roce 1989 v rámci založení
výtvarné skupiny Přirození se odehraje také několik
performancí a kabaretů. V roce 1998 pak došlo k založení
jeho nejznámějšího souboru Návrat mistrů zábavy (1998 –
2005), v němž působil jako spoluautor skečů, herec a
impresário. A nakonec v roce 2006 rozšířili svou původní
skupinu Předkapela Lozinski o Františka Kowolowského a
vznikla zatím jejich poslední formace - skupina František
Lozinski o.p.s (2006 – současnost). Nejznámějším opusem
této skupiny je známý Stánek (obr. 84), v němž nejčastěji
v nákupních centrech ve stánku prodávají svá vlastní díla

jako na pouti.
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Jedny z úplně prvních projevů Jiřího Surůvky, kromě
školních představení v rámci studentského kabaretu, byly

koncem osmdesátých let jeho akce na Rockfestech především
v Ostravě, ale i v Praze. U příležitosti vernisáže výstavy
Jiřího Davida v polském Sosnowci v roce 1993 vystoupil

Surůvka společně s historikem umění a kurátorem Martinem

Dostálem (*1962, Praha) ve scénce Jest pan arestowany
(1993), která pochází z původního dadaistického kabaretu
Hanse Arpa. Známá je například Surůvkova performance
s názvem Plavecké závody (1994, obr. 85), při níž si
s Petrem Lysáčkem bílou barvou nalajnovali na dlažbě
ostravského Masarykova náměstí podobu plaveckého bazénu a
s velkým vibrátorem (Petr Lysáček) a velkým štětcem (Jiří
Surůvka) na zádech pak parodovali závod umění kontra tělo.
V roku 1995 se v rámci druhého ročníku festivalu
performance Malamut uskutečnila akce Čtyři jezdci
z Apokalypsy (1995), v níž společně vystoupili Jiří
Surůvka, Petr Lysáček, Stanislav Cigoš a Milan Linhart a
za šíleného rámusu s nářadím v rukou se proháněli ulicemi
Ostravy. V roce 1995 na vernisáži své vlastní samostatné
výstavy Mahlzeit předvedl Surůvka svou performance jako
dětské kouzlo, a sice namaloval obraz na zeď pouze vodou a
ten během vernisáže zmizel. Na vernisáži své výstavy
Hasselblad v roce 1996 vystavil patnáct prázdných pláten,

z čehož tři portréty provedl podle modelů – návštěvníků
ještě na vernisáži a zbytek pomalovával během doby trvání
výstavy. Na úvod vlastní výstavy Obývací nepokoje v roce

1996 předvedl Surůvka s Monikou Adamcovou v Galerii

Fiducia svou akci Duel (1996, obr. 86).

Na Malamutu v říjnu roku 1997 představil Surůvka
svého Fantoma Bauhausu (1997, obr. 87). Přestrojen za
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Batmana se společně se svými spolupracovníky přesunul do
prodejny se zahradním sortimentem, kde Batman odlákal

pozornost dozorců a jeho spolupracovníci se chopili

mikrofonu, do kterého hřímali biblické citáty zaměřené
proti hromadění mamonu a přízemnosti.29

Další slavnou akcí jsou bezpochyby Batmanovy koule
(1998, obr. 88), kterou autor předvedl na festivalu A.K.T.
1 pořádaném Domem umění města Brna přímo v brněnských
ulicích, a sice převlečen za Batmana nabízel k prodeji na
trhu s ovocem a zeleninou na Zelném rynku vajíčka
nabarvená modrou barvou. V roce 1998 se zúčastnil výstavy
The Body and the East v Moderna galerija ve slovinské

Lublani, v rámci níž předvedl dvě performance. V první
z nich přijel jako Batman na kánoi do centra města Lublaně
a cestou posbíraný nepořádek a odpadky ukazoval
kolemjdoucím obyvatelům města, kterým zároveň nadával.
Druhou performancí byla Inspekce výstavy (1998), během níž
na koloběžce projel výstavou, kterou jako inspektor
schválil a ke které také krátce pohovořil.

Za zmínku jistě stojí legendární vystoupení Jiřího
Surůvky na festivalu performance Pražský parní válec
z roku 2000. Ve svém typickém přiléhavém batmanském
převleku vstoupil do boxerského ringu umístěného v přízemí
Špálovy galerie na Národní třídě a spustil: „Všechno mě

sere. Už mě serou kunsthistorici, mimo jiné proto, že

čekají, až umělec zemře a oni se mohli na jeho mrtvolu

vrhnout jako supi.  K čertu s kunsthistoriky! Nemám rád

taky kritiky umění, protože je jich málo a jsou zmatení, a

taky nemám rád zmatené umělce a kurátory, kteří ničí staré

umění, aby na sebe upozornili. Nemám rád nikoho!" Během
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těchto jeho výkřiků zval z přítomného diváctva ty
odvážlivce, kteří by se nebáli s ním v ringu zápasit.

Nikoho však, kromě americké performerky Patty Changové,
s níž byl ovšem předem domluvený, nepřesvědčil a ta s ním

dle scénáře rychle vymetla podlahu.30 Ve stejném roce

vystoupil ještě v rámci výstavy Hunten Kunst v nizozemském

Doetinchem společně s členy výtvarné skupiny Kamera skura,
se kterými hráli známé znělky ze svých mobilních telefonů
a porovnávali kvalitu zvuku.

V roce 2001 na své výstavě v Galerii Felixe Jeneweina

města Kutné Hory, jež nesla název Umění pro malé i velké,
předvedl společně s jejím ředitelem Alešem Rezlerem
performance Poprava kutnohorských havířů (2001). Šlo o
představení loutkového divadla, během něhož sekali
sekáčkem na maso brambory připevněné na špejlích, které po
rozpůlení sypaly po improvizované skluzavce z jevišťátka
do kotle s vařící vodou. V témže roce pak na výstavě
Reprezentant ČSR v Galerii Šternberk předvedl akci Někdo
musí být první (2001), kdy nad stupínky vítězů zhotovené
z bedýnek na ovoce zavěsil oprátku a po vystoupání na
jejich vrchol náležející vítězovi se papírové bedýnky
zbortily a s nimi i Batman s oprátkou. Tato performance

následovala po jeho výstavě na Benátském bienále v roce

2001. Při vernisáži výstavy Fast Art – Eine schnelle

Kunsterfrischung v roce 2001 v jeho domácí ostravské

galerii Jáma 10 předváděl v převleku prodavače
z restaurace McDonalds za úplatek zájemcům obrazy
z výstavy, kteří mohli úměrou kolik korun, tolik sekund
obdivovat vystavená díla.
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V roce 2003 na výstavě Dvojitý Nelson, Trojitý
Mandela v Domě umění města Brna uspořádal zápas dvou
profesionálních zápasnic se sebou samým v převleku Batmana
v přichystaném bazénku s blátem – byl pochopitelně
poražen.

V rámci bilanční výstavy ostravského výtvarného umění
OVA 95-05 v roce 2006 najížděl se svým Batmobilem – starým
Fordem Cortinou v převleku Batmana do ostravského Domu
umění a aby vystupňoval svůj nesouhlas se situací v
domácím přístupu k domácímu umění, auto se svou vycpaninou
ponechal svému osudu na místě. Tato performance nese název

Poslední jízda (2006, obr. 89). Ve stejném roce na výstavě
Muž, hrdina, duch, stroj v bratislavské galerii Médium

společně s Denisou Fialovou ve vojenském převleku
předváděl pomníkové pózy válečných hrdinů, zatímco byl
Denisou obmotáván bílou lepící páskou až do podoby
postavičky Michelinu. Touto akcí ukazovali genezi muž,
hrdina, duch, stroj podle identických slovenských vzorů
mužského rodu.

V roce 2008 na festivalu Interakcje v Piotrkowě
Tribunalskim předvedl performance Alfons a Emil (2008),

přičemž Emil, Surůvkův pes, seděl přivázaný na hlavním
piotrkowském náměstí k morové sloupu s kloboukem na drobné

a Alfons – Jiří Surůvka seděl v obleku coby Emilův pasák
v nedaleké kavárně a jen občas se zvednul a šel vybrat
klobouk s drobnými. Dalším výstupem na tomto festivalu
akčního umění byla performance s názvem Gastarbeiter
(2008), kdy Surůvka v uniformě jako policejní gastarbeiter
z východu levně pracující zadarmo řídil dopravu na

kruhovém objezdu. Tato akce však byla asi po pěti minutách
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ukončena skutečnou policií a Surůvka byl odvezen na
policejní stanici. Po vysvětlení ideje svého činu byl
naštěstí bez trestu propuštěn. V témže roce na dalším
z velkých festivalů akčního umění Navinki v Minsku v

Bělorusku předvedl svou performance s názvem Let’s go to
do something for Belarusian Art (2008). Ta spočívala
v tom, že umyl schody největší běloruské galerie
výtvarného umění, což přilákalo dav asi tří set lidí a ten
musel být rozehnán policií. Další akcí bylo Hare Kršna
(2008), které je však v Bělorusku zakázáno, ale naštěstí
zástup zpívající typický popěvek Surůvka vyvedl jen na
dvorek pořádající galerie.

Při své cestě do Spojených států amerických v roce

2009 předvedl Jiří Surůvka s Petrem Lysáčkem simultánně
v Ostravě a v Clevelandu performance s názvem Hey Mittal
(2009, obr. 90, 91). Spočívala v tom, že Jiří Surůvka stál
před clevelandskou centrálou s velkým transparentem „Hey
Mittal, stop smoke in Ostrava“ a Petr Lysáček stál před
ostravskou centrálou s nápisem „Hey Mittal, don’t smoke in
Cleveland“.

Na zatím posledním ročníku ostravského festivalu
akčního umění Malamut v roce 2011 předvedl Jiří Surůvka
společně s Františkem Kowolowskim performance s názvem

Artbass (2011, obr. 92), při níž Surůvka převlečen za
Batmana a Kowolowski s molitanovou lebkou na hlavě zběsile
křepčili a k tanci strhávali i přítomné publikum. Celá
akce byla natočena a jejím výsledkem byl až videoklip
umístěný na server You Tube.31
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4.6 Grafika

V rámci celku Surůvkova díla má grafika zcela
zanedbatelnou pozici, a to především kvůli jejímu velmi
nízkému počtu. V roce 1999 byl u příležitosti autorovy
výstavy v Domě umění v Opavě vytištěn signovaný a
číslovaný digitální tisk Twins (1999, obr. 93) v nákladu

sto kusů, který je vlastně pouze papírovou verzí jeho
stejnojmenného airbrushe z roku 1997 podobně jako v roce

2001 vzniklá serigrafie s názvem Povědomá hlava (2001,

náklad nezjištěn, číslovány A.T., obr. 94), která je však
pouze jeho polovinou. V roce 2005 vytvořil na zakázku ex
libris pro Stanislava Šeredu. U první verze Zdrátovanej
Šereda, Muž s lahví a vývrtkou v hlavě (2005, náklad 5O

kusů, obr. 95) došlo k chybnému zadání jména a tak ještě
v témže roce vzniklo ex libris s názvem Stará Šereda,
Ženský akt vystupující z vody (2005, náklad 50 kusů, obr.
96). Prozatím poslední Surůvkova grafika pochází z roku

2006. Jde o suchou jehlu s názvem Post coitum (2006,

náklad 20 kusů, obr. 97), jejíž předlohou byla starší
kresba publikovaná v prvním čísle Landeku32 v roce 1994.

4.7 Literární a publikační činnost

Publikační činnost Jiřího Surůvky je za celé
dvacetiletí jeho kariéry opravdu velmi rozsáhlá. Své texty

publikoval již patrně všech tuzemských uměleckých
periodicích zaměřených na současné umění, jakými jsou

například Ateliér, Flash Art, Umělec, ostravský Protimluv,
A2, Art & Antiques a jiná, ale především svými texty
doplnil také mnoho katalogů výstav, vzpomínkových knih a
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odborných publikací. Jeho jazyk je prost takřka jakékoliv
uměleckohistorické mluvy a skrývá silný literární talent –
je vtipný, čtivý a poutavý.

Počátkem devadesátých let ihned po příjezdu z jeho

krétského pobytu publikoval Surůvka vícedílný text Mezi
kretény v jednom z ostravských regionálních týdeníků,
v němž popisuje jeho průběh a způsoby vlastní obživy.

Mezi lety 1995 až 1998 vydával Jiří Surůvka společně
s Ivo Kaletou ostravský občasník Landek, Časopis pro
kulturu a emoce. Původně byl časopis zamýšlen jako
čtvrtletník, ale nakonec vyšla pouze čtyři čísla během
čtyř let. Každé nové číslo časopisu bylo vždy
monotematické - například druhé číslo bylo věnováno
fenoménu smrti. Otiskovali poezii (Pavel Hruška, Pavel
Petr), povídky, komiksy (Michal Jindra), recenze výstav

(Kamil Drabina, Jiří Surůvka, Ivo Sumec), rozhovory nebo
tvorbu mladých výtvarných talentů.

Ze své cesty do Spojených států amerických publikoval
Surůvka v roce 1998 dva významné texty Dopis od strýčka z
Ameriky33 (1998) a Zpráva od stryca, který se vrátil
z Ameriky34 (1998) v časopise Umělec. Shrnoval v nich své

dojmy z různých amerických měst, která navštívil, ale i
dojmy ze světových i undergroudových galerií i s drobnými

recenzemi. První jmenovaný text je dokonce napsán

s typickým humorem Surůvkovi zcela vlastním, a sice bez
veškeré diakritiky, neboť byl psán na anglické klávesnici.

V roce 2002 sepsal své čtyřdílné paměti Die
Tagesbücher des Altes Urhorn35 (2002, česky Deníky starého
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Paroha), které vyšli v prvních čtyřech číslech ostravského
kulturního časopisu Protimluv. Z roku 2007 stojí za zmínku

text Je to bída, ale stojí to za to…36 (2007), který vyšel
v kulturním čtrnáctideníku A2, v němž předkládá německý
model fungování státních galerií a městských domů umění
(tzv. Kunsthallen). Roku 2009 vyšel u příležitosti velké
výstavy tvorby domácích výtvarníků v ostravské Galerii

výtvarného umění katalog OVA 95-05: 10 let uměleckého
provozu v Ostravě, pro který napsal svůj další vzpomínkový
text s názvem Doma není nikdo prorokem, ani Václav Řezáč
nakonec nebyl, Několik poznámek Jiřího Surůvky k dekádě
95-0537 (2009) A nakonec v roce 2010 napsal pro

vzpomínkovou knihu Honzo, ahoj! Setkání s Janem Balabánem

věnovanou úmrtí jeho dlouholetého přítele text Balabán
Jan, do hrobu dán38 (2010).

Rozhovory s Jiřím Surůvkou vyšly patrně ve všech
uměleckých a kulturních periodicích, vycházejících v České
republice, a také ve velkém množství vydání regionálních i
celostátních novin.

V současné době se pak připravuje výbor textů Jiřího
Surůvky (editoři Jiří Ptáček a Jakub Král), který vyjde
v nakladatelství Tranzit.
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5. Summary

Jiří Surůvka (* 24/09/1961, Ostrava) has belonged

to the most noticeable representatives of newly profiling

art stage in Ostrava since the end of 1980s and, since the

half of 1980s, he has belonged to the most noticeable

artists in the Czech Republic at all.

He took part in all big exhibitions that were

organised by curators Mr and Mrs Ševčík, such as the
exhibitions „To, co zbývá” in Štencův dům in Prague

(1993), „Zkušební provoz“ (1995) and „Snížený rozpočet”
(1997) in Mánes and, finally, purely Ostravian show

„Ostrava – umjeni…?“ (1998), again in Mánes in Prague. He
has also co-operated with a legendary gallery MXM, where

he had his first exhibition in Prague ever with the title

„Jen jedenkrát“ (1997) and which he took part with in
several years of important worldwide fairs of contemporary

art in Basil (Liste 1997, 1998) and in Madrid (Arco 1999).

Since that time he has regularly been included in all more

important modern art exhibitions. The top of his career is

undoubtedly representation of the Czech art at 49th Venice

biennial event where he presented himself in the

Czechoslovak pavilion together with Slovak conceptual

artist Ilona Németh at the exhibition Pozvanie na návštěvu
/Invitation for a visit/ (2001).

Since the half of 1980s he has devoted his works to

painting and performance, so called action art,

approximately since the half of 1990s to computer

airbrush. Perhaps, he reaches the greatest success abroad

in the area of performance which he has been invited with
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to the most significant festivals of action art all around

Europe (Poland, Germany, Belorussia, Sweden). He performs

alone or in a group under the name of František Lozinski
o.p.s. together with his cousin Petr Lysáček  and
František Kowolowski.
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Miners on the Horses, International Art Symposium,

Albertovec, CZ

OVA 95-05, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ
Fifty/fifty (s Tobiasem Stengelem), Neue Sächsischer

Kunstverein, Dresden, D

2007
Malamut ‘07, International Performance Festival, Ostrava,

CZ

2008
Art Symposium, Filipovice, CZ

2009
Malamut ‘09, International Performance Festival, Ostrava,

CZ

2011
Malamut ‘11, International Performance Festival, Ostrava,

CZ
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10. Samostatné výstavy

1992
Emil? Kerý Emil?, Klub Platan, Ostrava, CZ

1994
Pedagogické sbory, Klub Atlantik, Ostrava, CZ

Maus-oleum, Galerie Fiducia, Frýdek-Místek, CZ

Doplňkové umění, Galerie Půda, Český Těšín, CZ

1995
Mahlzeit, Galerie Fiducia, Frýdek-Místek, CZ

Bratranci (s Petrem Lysáčkem), Divadlo hudby Olomouc,

Olomouc, CZ

Halberštát (s Petrem Lysáčkem), Moravská galerie v Brně,
Brno, CZ

Totální výprodej, Antikvariát Černý pavouk, Ostrava, ČR

1996
Halali, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek, CZ

Hasselblad, Galerie 761, Ostrava, CZ

1997
Jen jedenkrát, Galerie MXM, Praha, CZ
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Prt a co dál, Galerie mladých, Brno, CZ

1998
Tumor a jeho parta, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

Vojsko – avantgarda avantgardy, Výstavní síň Sokolská 26,
Ostrava, CZ

Smrt Marata, Antikvariát Černý pavouk, Ostrava, CZ

Open studios, Goodman 2, San Francisco, USA

Výstavka (s Markem Pražákem), Galerie Půda, Český Těšín,
CZ

1999
Americká práce, Galerie Jáma 10, Ostrava, CZ

Poslední grant, Galerie Jelení, Praha, CZ

Betmen, Dům umění v Opavě, Opava, CZ

2000
Wiener Pilzführer, Gastatelier Kultur-Kontakt, Wien, A

Betmen, Galerie V kapli, Bruntál, CZ

2001
Umění pro malé a velké, Galerie Felixe Jeneweina města
Kutné Hory, Kutná Hora, CZ
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Pozvanie na návštevu / Invitation for a Visit (s Ilonou

Németh), Pavilon České a Slovenské Republiky, La Biennale
di Venezia, 49. Esposizione internazionale d'arte,

Venezia, 2001, I

Reprezentant ČSR, Galerie Šternberk, Šternberk, CZ

2002
Ground Zero, Galerie Ungula, Praha, CZ

Mor ho / Fuck him, Štátna galéria v Banskej Bystrici,

Banská Bystrica, SK

Dead Warhol, Good Warhol, Tatranská galéria, Poprad, SK

In Vitro, Arkadenkolonade, Bad Ems, D

2003
I maestri del colore, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
CZ / BWA, Bielsko-Biala, PL

Bad Ems, Galerie Fiducia, Ostrava, CZ

Hrom do Pjeruna!, Galerie Peron, Praha,CZ

2004
Katolická moderna, Galerie Skleněná louka, Brno, CZ

Batman, City Gallery, Slupsk, PL

Feldzauberer (prezentace a performance s Denisou
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Fialovou), Cabaret Voltaire, Zürich, CH

Feldzauberer II. (výstava a performance s Denisou Fialovou

a Klausem Richterem), Ateliers Höherweg, Düsseldorf, D

2005
Dva trychtýře/ Dvije lejki (s Lenkou Klodovou), Gallery

RA, Kiev, UA

Wenn ich traurig bin, muss ich traurige Sache sehen,

Ateliers Höherweg, Düsseldorf, D

Sudetenland (s Tobiasem Stengel), Alte Feuerwache

Löschwitz, Dresden, D

2006
Art&Antikrist, skupina František Lozinski (s Petrem
Lysáčkem a Františkem Kowolowskim), Galerie 1, Praha, CZ

2007
Trautenberg, Galerie Na půdě, Vrchlabí, CZ

2008
Strict God, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, CZ

Psohlavci / Dogheads, skupina František Lozinski (s Petrem
Lysáčkem a Františkem Kowolowskim), Galerie Klatovy /

Klenová, Janovice nad Úhlavou, CZ

Nočná obnova / Night repair (se Zuzanou Surkošovou), At

Home Gallery, Šamorín, SK
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2009
Autoerotika / Autoeroticon, Galerie Červený kostel,
Hlučín, CZ

Harakiri (s Denisou Fialovou), Salon Maryška, Bohumín, CZ
Wouldn‘t it be fun, to pee in the bun..., Spaces Gallery,

Cleveland, USA

2010
Surová forma (s Pavlem Formanem), Reduta, Brno, CZ

Proč soutěží město PIVO s městem UHLÍ (s Květou

Monhartovou), Galerie Sam83, Česká Bříza, CZ

2011
Jiří Surůvka, Minigalerie Žerotín Z.H., Přerov, CZ

Gotham City!!!, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, CZ

2012
Německá myš, Galerie Jelení, Praha, CZ

Ostravský SuPrPuch (s Hanou Puchovou a Markem Pražákem),
Oblastní Galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava, CZ
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11. Skupinové výstavy

1983-1989
undergroundové a neoficiální výstavy

např.:
Konfrontace 1984, 1985, 1986, DK NHKG, Ostrava, CZ

Rockfest 1987, 1988,  PKO Černá louka, Ostrava,  CZ

1989
Ahoj lidi!, Podchod Ústředního autobusového nádraží,
Ostrava, CZ

1990
Neocelové srdce republiky, Výstavní síň Viléma Wünsche,
Havířov, CZ

Skupina Přirození, Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, CZ

Ahoj lidi! II., Podchod Ústředního autobusového nádraží,
Ostrava, CZ

Salón nezávislých, Výstaviště Černá louka, Ostrava, CZ

1991
Prešpárty (performance s Petrem Lysáčkem), Umelecká

beseda, Bratislava, SK

Aller Art (performance s Petrem Lysáčkem), Galerie 68elf,

Köln, D
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1992
Prešpárty (výstava a performance s Petrem Lysáčkem),

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ

Nebezpečné známosti, Ostravské muzeum, Ostrava, CZ

Dopětatřiceti, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Ostrava, CZ

Prešpárty (performance), Galerie hlavního města Prahy,
Praha, CZ

1993
To, co zbývá (videoinstalace s Petrem Lysáčkem), Štencův
dům, Praha, CZ

Velké oči, Ostravské muzeum, Praha, CZ

Vox humana (s Petrem Lysáčkem inkognito pod pseudonymem

Lozinskij), Ostravské muzeum, Ostrava, CZ

Der zweite Ausgang (performance s Petrem Lysáčkem),

Galerie Ludwig Forum, Aachen, D

výst. J. Davida - jako předkapela Lozinski, Považská
galéria umenia v Žiline, Žilina, SK

výst. J. Davida - jako předkapela Lozinski, Galerie MXM,

Praha, CZ
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výst. J. Davida - jako předkapela Lozinski, Dům umění v
Opavě, Opava, CZ

1994
Symbols of three Generations, BWA, Katowice, PL / Malovaný

dům, Třebíč, CZ

Výstava studentů AVU (performance s Petrem Lysáčkem),

Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary, CZ

1995
Současné české umění, Národní galerie v Praze, Praha, CZ

Zkušební provoz, Výstavní síň Mánes, Praha, CZ

1996
Obývací nepokoje, Galerie Fiducia, Ostrava, CZ

Mrkačka, Galerie MXM, Praha, CZ

Nedej zahynouti…, Klub Atlantik, Ostrava, CZ

Autosalon, Výstaviště Černá louka, Ostrava, CZ

1997
I. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně, Zlín, CZ

Exposition Gallery MXM, Liste’97, Basel, CH

Tryskáči, Galerie Caesar, Olomouc, CZ
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Schnittstellen, Neue Tschechische Kunst, Kunstverein

Konstanz, Konstanz, D

Shake, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

Kolmo k ose, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava,
CZ / Městská nemocnice Ostrava (kožní oddělení), Ostrava,
CZ

A.K.T. I - Performance Art, Galerie G99, Brno, CZ

Quiet Messages, Czech Art in the 90s / Cse(h)ndes

üzenetek, Budapest Galéria Kiállitóháza, Budapest, H

Common Space 2, Zámocký park, Pezinok, SK

Aller-retour, International Art Biennial, Cetinje, YU

Snížený rozpočet, Výstavní síň Mánes, Praha, CZ

1998
Exposition Gallery MXM, Liste’98, Basel, CH

Ostrava-umjeni? / Ostrava-art?, Výstavní síň Mánes, Praha,
CZ / Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ

Harmonie 98, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

Dole v Bunkru, Klub Bunkr, Praha, CZ

Výstava dříve vystavujících, Kino Metro, Prostějov, CZ
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A.K.T. II - Performance Art, Galerie G99, Brno, CZ

The Body and the East, Moderna galerija, Ljubljana, SLO

Os&tráva, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK

Odpich (výstava a performance), Galerie Langův dům,
Frýdek-Místek, CZ

1999
II. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně, Zlín, CZ

Ostrava-Ústí, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ

Přirození po X letech, Antikvariát Černý pavouk, Ostrava,
CZ

Perplex, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

Public District, Umění v dialogu s veřejností, Galerie

Emila Filly (exteriéry), Ústí nad Labem, CZ

Bratr bratra, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK

Animal Art či ZOO-Kunst - Práce pro místo, Galerie Sýpka,

Vlkov u Brna, CZ

99 CZ, Nádraží Vyšehrad, Praha, CZ

Aspekte / Positionen, 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa

1949-1999, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, A
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Exposition Gallery MXM, Arco’99, Madrid, ES

2000
Nezöpontok / Poziciók, Müvészet Közép-Európában 1949-1999,

Ludwig Museum, Budapest, H

All you need is love, Laźnia Centre for Contemporary Art,
Gdańsk, PL

Epifanie, Actuele Kunst en Religie, Leuwen, B

Laboratoř nových tendencí, Národní galerie v Praze, Praha,

CZ

Konec světa?, Národní galerie v Praze, Praha, CZ

11 kunstenaars uit Tsjechië, Gemeentehuis Huissen,

Huissen, NL

Aleš Knotek, Jiří Surůvka, Het Vertrek toonkamer voor

kunst, Huissen, NL

Hunten Kunst, Internationaal podium voor hedendaagse

beeldende kunst, Houtkamphal, Doetinchem, NL

Hnízda her (performance), Galerie Rudolfinum, Praha, CZ

Jenewein - Kutná Hora, 1. sympozium současného výtvarného

umění, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná
Hora, CZ
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Dokouřeno? / Enough smoke?, Výstavní síň Mánes, Praha, CZ
/ Galerie informačního centra Univerzity Palackého,
Olomouc, CZ

Pražský parní válec 2000, Galerie Václava Špály, Praha, CZ
/ Galerie 761, Ostrava, CZ

100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc, CZ

Public Subject, Pro Helvetia, Bratislava, SK

Pohádkový svět komixu, Galerie Caesar, Olomouc, CZ

2001
8 z Ostravy, Galerie Caesar, Olomouc, CZ

Kolmo k ose II., Dům umění v Opavě, Opava, CZ / Národní
technická památka Důl Michal, Ostrava, CZ

Výtvarníci z Ostravy, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice, SK
/ Považská galéria umenia v Žiline, Žilina, SK

Vánoční lesík, Galerie Šternberk, Šternberk, CZ

Wir sind die anderen, Herforder Kunstverein, Herford, D

Body and the East, Exit Art, New York, USA

No Flash!, Centre for Contemporary Art, Kiev, UA

Umělci pro Umělce, Galerie Tvrdohlaví, Praha, CZ
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Magie barev, Galerie moderního umění v Hradci Králové,
Hradec Králové, CZ

630 cm2 Mail-art Ostrava 2001, Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Ostrava, CZ

Fast Art - Eine schnelle Kunsterfrischung, Galerie Jáma

10, Ostrava, CZ

Serigrafia dall´Europa centrale / Siebdruck aus

Mitteleuropa, Palais Esplanade, Merano, I

Sysifofské hledání portrétu, Galerie U Bílého jednorožce,
Klatovy, CZ

Zdání věcí, Moravská galerie v Brně, Brno, CZ

Dokouřeno? / Enough smoke?, Dům umění v Opavě, Opava, CZ

2002
Wo bitte geht es zum Schloß?, Künstlerhaus Schloß

Balmoral, Bad Ems, D

And than there were nine, Kulturamt, Karlsruhe, D

Citybrache, Kulturverein Riesa Efau, Dresden, D

Hochstaplers / Outsiders, Galeria Arsenal, Bialystok, PL

Německý koutek / Die deutsche Eck, Galerie Václava Špály,
Praha, CZ
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Poljubi svoi symptom / Love Your symptom, Center for

Contemporary Art, Kiev, UA

A sakra, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha,
CZ

III. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně, Zlín, CZ

Rytmy, HVP Bank, Praha, CZ

Warming up!, Künstlerhaus Schloß Balmoral, Bad Ems, D

Čeští autsajdři / Czescy outsiderzy, Galeria Arsenal,

Bialystok, PL

Interpretace není zločin, Dům umění města Brna, Brno, CZ

Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné

Hory z let 1996-2001, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné
Hory, Kutná Hora, CZ

2003
Hochsztaplerzy i outsajderzy / Hochstaplers and Outsiders,

Galeria Sektor I, Katowice, PL

Banquette, metabolismo e comunicacio, Palais de la

Vivienne, Barcelona, E / ZMK Karlsruhe, D / MediaLab,

Madrid, E

Ostravská úderka, Galerie města Plzně, Plzeň, CZ
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Project Wunderland, LKAB, Kiruna, SE / Gallery Enkehuset,

Stockholm, SE / Hornické muzeum, Ostrava, CZ

Funkeho Kolín, Malá galerie Na Hradbách, Kolín, CZ

Dvojitý Nelson, Trojitý Mandela, Dům umění města Brna,
Brno, CZ

IN/OUT, International Festival of Digital Picture, Praha,

CZ

Už žádné pinety v hlavě, Galerie Felixe Jeneweina města
Kutné Hory, Kutna Hora, CZ

Nejmladší / The youngest: Přehlídka výtvarného umění

nejmladší generace z let 1995 – 2003 / Exhibition of the

youngest Generation Art from 1995-2003, Národní galerie v

Praze, CZ

2004
Passage Europe, Musée d'Art Moderne, Saint-Étienne, F

EU&YOU, Wien Südbahnhof, A / Brno hl.n., CZ / Ljubljana

Železiška postaja, SLO

Superkünstler, Österreichisches Museum für angewandte

Kunst in Wien, Wien, A

Velký formát, Národní technická památka Důl Michal,
Ostrava, CZ / Zámek Valtice, CZ
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Eintritt verboten, Národní technická památka Důl Michal,
Ostrava, CZ

Ostrava:Dresden, 4:4, Národní technická památka Důl
Michal, Ostrava, CZ

Miroslav Šnajdr a kompostovaný program Bledé tváře,

Evangelický kostel, Hlučín, CZ

Art Cologne, Stage of Künstlerhaus Schloss Balmoral, Köln,

D

FRISBEE - Současný český videoart a nová média /

Contemporary Czech Videoart and New Media, The National

Museum of Contemporary Art, Bucharest, RO

Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a

budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro

Gallery, Praha, CZ

Eros, eros, eros, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro
Gallery, Praha, CZ

Sputniza (Wir können auch anders), Kunsthaus Dresden,

Dresden, D

2005
International Biennial of Contemporary Art, Národní

galerie v Praze, Praha, CZ

Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné
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Hory z let 1996-2004, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Ostrava, CZ

Florálie, Mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české
plastiky / Artpro Gallery, Praha, CZ

Art Prague, 4. veletrh současného umění / 4th

International Contemporary Art Fair, Praha, CZ

IV. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně, Zlín, CZ

Místa paměti, Galerie G, Olomouc, CZ / Galerie Šternberk,
Šternberk, CZ

Skulptur Biennale Münsterland, Kreis Borken, D

Der Scheich bin ich, Mahlkasten Museum Düsseldorf,

Düsseldorf, D

2006
Shadows of Czech Humor, BWA Wroclaw, PL / BWA, Bielsko-

Biala, PL / Galerie Mars, Moskva, RU

Fifty/fifty, Neue Sächsischer Kunstverein, Dresden, D

Hermovo ucho, Dům umění v Opavě, Opava, CZ / Nitrianska

galéria, Nitra, SK

FRISBEE - Současný český videoart a nová média /

Contemporary Czech Videoart and New Media, Dům pánů z
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Kunštátu, Brno, CZ

25 let činnosti galerie Půda, Galerie Půda, Český Těšín,
CZ

OVA 95-05, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava, CZ
Přibližovadla, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro
Gallery, Praha, CZ

Muž, Hrdina, Duch, Stroj / Man, Hero, Spirit, Machine,

Galéria Medium, Bratislava, SK

FRISBEE - Současný český videoart a nová média /

Contemporary Czech Videoart and New Media, Výstavní síň
Sokolská 26, Ostrava, CZ

2007
Wolnoscz, rownoscz, sztuka…, Galeria Szara, Cieszyn, PL /

Galeria Szyb Wilson, Katowice, PL

(ne)MOC/(sub)DOMINANCIA, Stredoslovenská galéria v Banskej

Bystrici, Banská Bystrica, SK

Ear of Hermes, Magyar Muhely Galéria, Budapest, H

Ropovod 01, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, CZ

Střední věk, Galerie 5. patro, Praha, CZ

Umění porodit, Národní galerie v Praze, Praha, CZ
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2008
International Triennale of Contemporary Art, Národní

galerie v Praze, Praha, CZ

Godzilla i neoludzie, Galeria Sektor I, Katowice, PL

Aloha Ovar Nuova, Galerie Václava Špály, Praha, CZ

Central Europe Revisited II, Schloß Esterházy, Eisenstadt,

A

Wojna i pokoj / War and Peace, Galeria Sektor I, Katowice,

PL

Ostrava Art 2008, Galerie Jáma 10, Ostrava, CZ

Vjadačka, Galerie Minikino, Ostrava, CZ

MMVII, Galerie Senzor, Praha, CZ

Czech Action Art of the 1960s to the 1990s, Tschechisches

Zentrum, Berlin, D

2009
Czech Contemporary Photography, Tsjechisch Centrum,

Bruxelles, B

Kulturkontakt Stipendiaten, Austrian Cultural Forum,

Praha, CZ

Biennale Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury w
Katowicach, Katowice, PL
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Messiahs, The MODEM Centre for Modern and Contemporary

Art, Debrecen, H

Hráči / Players, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad

Vltavou, České Budějovice, CZ /Galerie moderního umění
v Hradci Králové, Hradec Králové, CZ

Ostrava?, Výstaviště Černá louka, Ostrava, CZ

Formáty transformace 89-09, Dům umění města Brna, Brno, CZ

2010
On Altruism, Bonner Kunstverein, Bonn, D

Balmoral Blend, Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen, D

I. Ruhrbiennale (s Pavlem Formanem), Kunstverein Duisburg,

Duisburg, D

SMOG Festival Performance, Galeria Sektor I, Katowice, PL

Von Fahnen, Farbbeuteln und Fixierungen, Zur Natur der

Farbe im Politischen Raum, Motorenhalle, Dresden, D

Guangzhou Live 010, 53 Art Museum, Guangzhou, CN

Formate der Transformation 89-09, MUSA, Wien, A

The Gift, Karlin Studios, Praha, CZ

2011
Mutující médium, Fotografie v českém umění 1990-2010,
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Galerie Rudolfinum, Praha, CZ

Tierisch menschlich, Kulturforum Alte Post, Neuss, D

Láska je slepá, sex je jinde, Galerie Artinbox, Praha, CZ

Jurský park, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov, CZ

Česká malba generace 90. let, Dům umění města Brna, Brno,
CZ

Přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

1996-2010, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory,
Kutná Hora, CZ

Umění porodit, Galerie Artinbox, Praha, CZ

VI. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně, Zlín, CZ

Přírůstky 2001-2011, Galerie výtvarného umění v Ostravě,
Ostrava, CZ

Béčko, Umělecké centrum Konvikt, Olomouc, CZ

2012
Ostrovy odporu, Mezi první a druhou moderností 1985-2012,

Národní galerie v Praze, Praha, CZ



87

12. Anotace
Jméno a příjmení: Jakub Král

Katedra nebo ústav: Katedra dějin umění
Vedoucí práce: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Rok obhajoby: 2012

Název práce: Jiří Surůvka, Ostrava, Družební město
Gotham City!!!

Název v angličtině: Jiří Surůvka, Ostrava, The Twin Town of
Gotham City!!!

Anotace práce: Práce zahrne biografii umělce, proměny
jeho uměleckého díla a jeho prezentace.
Zvláště se bude věnovat performace a
malířským a aibrushovým pracím.

Klíčová slova: Jiří Surůvka, Ostrava, Přirození, Návrat
Mistrů zábavy, Festival Malamut,
František Lozinski o.p.s.,  airbrush,
malba, performance, grafika

Anotace v angličtině: This bachelor thesis focuses on
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syntetické plátno, 150 x 130 cm. Foto archiv autora



94

obr. 9: Jiří Surůvka, Vnitřní neklid II., 1997, airbrush,
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obr. 15: Jiří Surůvka, Just like Marilyn Monroe II., 1999,
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obr. 33: Jiří Surůvka, Strůjci války II., 1999, airbrush,
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obr. 36: Jiří Surůvka, Přísný bůh, 1999, airbrush, syntetické
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ks). Foto archiv autora

obr. 38: Jiří Surůvka, Marlboro Man, 2000, airbrush,
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obr. 45: Jiří Surůvka, Model Picasso, 2004, airbrush,
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obr. 46: Jiří Surůvka, Doba železná I., 1987-1993, olej na
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autora



113
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autora

obr. 48: Jiří Surůvka, Doba železná III., 1987-1993, olej na
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obr. 49: Jiří Surůvka, Lysáčkovo trio, 1990, akryl,
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obr. 50: Jiří Surůvka, Smrt trpaslíků, 1990, akryl,
vypolstrované plátno, 100 x 70 cm. Foto archiv autora



115
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obr. 52: Jiří Surůvka, Ivanovo dětství, 1995, akryl, plátno,
50 x 65 cm. Foto archiv autora
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obr. 54: Jiří Surůvka, Zima 1941, 1995, akryl, plátno, 50 x 70
cm. Foto archiv autora
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obr. 55: Jiří Surůvka, Strůjci války I., 1996, olej, plátn,
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obr. 56: Jiří Surůvka, Strůjci války III., 1996, akryl,
plátno,100 x 70 cm. Foto archiv autora
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obr. 57: Jiří Surůvka, Strůjci války III., 1997, olej, plátno,
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obr. 58: Jiří Surůvka, Strůjci války IV., akryl, plátno, 100 x
70 cm. Foto archiv autora
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obr. 59: Jiří Surůvka, Strůjci války V., 1997, olej, plátno,
102 x 73 cm. Foto archiv autora

obr. 60: Jiří Surůvka, Strůjci války VI., akryl, plátno, 100 x
70 cm. Foto archiv autora
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obr. 61: Jiří Surůvka, Ananas, 2008, akryl, plátno, 100 x 80
cm. Foto archiv autora

obr. 62: Jiří Surůvka, Hráč, 2008, akryl, plátno, 90 x 75 cm.
Foto archiv autora
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obr. 64: Jiří Surůvka, Kombajn, 1997, akryl na olejomalbě
Sylvy Novotné, plátno, 85 x 100 cm. Foto archiv autora
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obr. 65: Jiří Surůvka, Vožral se a jel I., 1997, akryl na
ojeomalbě Sylvy Novotné, plátno, 90 x 100 cm. Foto archiv
autora

obr. 66: Jiří Surůvka, Talisman '59, 1998, akryl, plátno, 45 x
55 cm. Foto archiv autora
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obr. 67: Jiří Surůvka, Sonet Duo, 1998, akryl, plátno, 45 x 55
cm. Foto archiv autora

obr. 68: Jiří Surůvka, Dívka s květináčem, 1998, akryl,
plátno, 70 x 50 cm. Foto archiv autora
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obr. 69: Jiří Surůvka, Dívka s hlavou Medůzy, 1998, akryl,
plátno, 50 x 70 cm. Foto archiv autora

obr. 70: Jiří Surůvka, Dívka na baterky, 1998, akryl, plátno,
60 x 40 cm. Foto archiv autora
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obr. 71: Jiří Surůvka, Konec Marata, 1998, akryl, plátno, 100
x 70 cm. Foto archiv autora

obr. 72: Jiří Surůvka, Je to strejda, 2000, akryl, plátno, 75
x 100 cm. Foto archiv autora
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obr. 73: Jiří Surůvka, Vítejte u nás, 2000, 70 x 100 cm. Foto
archiv autora

obr. 74: Jiří Surůvka, Někdo musí být první, 2000, akryl,
plátno, 176 x 196 cm. Foto archiv autora
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archiv autora

obr. 76: Jiří Surůvka, Enfant terrible, 2004, akryl, plátno,
125 x 250 cm. Foto archiv autora
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obr. 77: Jiří Surůvka, Bez názvu, 2004-2008, akryl, plátno,
150 x 100 cm. Foto archiv autora

obr. 78: Jiří Surůvka, Na pokraji útesu, 2008, akryl, plátno,
70x50 cm. Foto archiv autora
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obr. 79: Jiří Surůvka, Slovenka, 2008, akryl, plátno, 50x70
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obr. 80: Jiří Surůvka, Kardinál, 2008, akryl, plátno, 70 x 50
cm. Foto archiv autora
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obr. 81: Jiří Surůvka, Autoportrét, 2008, olej, plátno, 80 x
60 cm. Foto archiv autora

obr. 82: Jiří Surůvka, Eú-portrét, 2008, akryl, plátno, 80 x
60 cm. Foto archiv autora
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obr. 83: Jiří Surůvka, Net Art, 2009, kombinovaná technika,
akryl, plátno, 40 x 30 cm + 45 x 30 cm. Foto Jakub Král

obr. 84: František Lozinski o.p.s., Stánek, Avion Shopping
Park Ostrava. Foto archiv autora
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obr. 85: Předkapela Lozinski, Plavecké závody, 1994, Malamut,
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obr. 86: Jiří Surůvka, Monika Adamcová, Duel, 1996,
Hasseldblad, Galerie Fiducia, 1996. Foto archiv autora



133

obr. 87: Jiří Surůvka, Martin Režný, Fantom Bauhausu, 1997,
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obr. 88: Jiří Surůvka, Batmanovy koule, 1998, A.K.T. 1, Brno,
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obr. 90: Jiří Surůvka, Hey Mittal, 2009, Cleveland, Arcelor
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obr. 92: Jiří Surůvka, František Kowolowski, Artbass, Galerie
výtvarného umění v Ostravě - Dům umění, 5.10.2011, Foto
Vladimír Šulc.
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obr. 93: Jiří Surůvka, Twins, 1999, digitální tisk, papír, 21
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obr. 94: Jiří Surůvka, Povědomá hlava, 2001, serigrafie,
papír, 50 x 50 cm. Foto archiv autora
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obr. 95: Jiří Surůvka, Zdrátovanej šereda, Muž s láhví a
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obr. 96: Jiří Surůvka, Stará Šereda, Ženský akt vystupující z
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cm. Foto archiv autora
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68. Jiří Surůvka, Dívka s květináčem, 1998, akryl, plátno,
70 x 50 cm. Foto archiv autora

69. Jiří Surůvka, Dívka s hlavou Medůzy, 1998, akryl,
plátno, 50 x 70 cm. Foto archiv autora

70. Jiří Surůvka, Dívka na baterky, 1998, akryl, plátno,
60 x 40 cm. Foto archiv autora

71. Jiří Surůvka, Konec Marata, 1998, akryl, plátno, 100 x
70 cm. Foto archiv autora

72. Jiří Surůvka, Je to strejda, 2000, akryl, plátno, 75 x
100 cm. Foto archiv autora

73. Jiří Surůvka, Vítejte u nás, 2000, 70 x 100 cm. Foto
archiv autora

74. Jiří Surůvka, Někdo musí být první, 2000, akryl,
plátno, 176 x 196 cm. Foto archiv autora

75. Jiří Surůvka, Profesor Vladimír Franz pokrytý
cibulovým vzorem, 2004, akryl, plátno, 260 x 270 cm. Foto

archiv autora

76. Jiří Surůvka, Enfant terrible, 2004, akryl, plátno,
125 x 250 cm. Foto archiv autora

77. Jiří Surůvka, Bez názvu, 2004-2008, akryl, plátno, 150
x 100 cm. Foto archiv autora
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78. Jiří Surůvka, Na pokraji útesu, 2008, akryl, plátno,
70x50 cm. Foto archiv autora

79. Jiří Surůvka, Slovenka, 2008, akryl, plátno, 50x70 cm.
Foto archiv autora

80. Jiří Surůvka, Kardinál, 2008, akryl, plátno, 70 x 50
cm. Foto archiv autora

81. Jiří Surůvka, Autoportrét, 2008, olej, plátno, 80 x 60

cm. Foto archiv autora

82. Jiří Surůvka, Eú-portrét, 2008, akryl, plátno, 80 x 60
cm. Foto archiv autora

83. Jiří Surůvka, Net Art, 2009, kombinovaná technika,
akryl, plátno, 40 x 30 cm + 45 x 30 cm. Foto Jakub Král

84. František Lozinski o.p.s., Stánek, Avion Shopping Park
Ostrava. Foto archiv autora

85. Předkapela Lozinski, Plavecké závody, 1994, Malamut,
Ostrava, Masarykovo náměstí. Foto archiv autora

86. Jiří Surůvka, Monika Adamcová, Duel, 1996,
Hasseldblad, Galerie Fiducia, 1996. Foto archiv autora

87. Jiří Surůvka, Martin Režný, Fantom Bauhausu, 1997,
Malamut, Ostrava. Foto archiv autora
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88. Jiří Surůvka, Batmanovy koule, 1998, A.K.T. 1, Brno,
náměstí Svobody. Foto archiv autora

89. Jiří Surůvka, Poslední jízda, 2006, OVA 95-05,
Ostrava, GVUO. Foto archiv autora

90. Jiří Surůvka, Hey Mittal, 2009, Cleveland, Arcelor
Mittal. Foto archiv autora

91. Petr Lysáček, Hey Mittal, 2009, Ostrava, Arcelor
Mittal. Foto archiv autora

92. Jiří Surůvka, František Kowolowski, Artbass, Galerie
výtvarného umění v Ostravě - Dům umění, 5.10.2011, Foto
Vladimír Šulc.

93. Jiří Surůvka, Twins, 1999, digitální tisk, papír, 21 x
29,7 cm. Foto Jakub Král

94. Jiří Surůvka, Povědomá hlava, 2001, serigrafie, papír,
50 x 50 cm. Foto archiv autora

95. Jiří Surůvka, Zdrátovanej šereda, Muž s láhví a
vývrtkou v hlavě, 2005, 7,3 x 5 cm. Foto archiv autora

96. Jiří Surůvka, Stará Šereda, Ženský akt vystupující z
vody, 2005, 7,4 x 5,1 cm. Foto archiv autora

97. Jiří Surůvka, Post coitum, 1998, suchá jehla, papír,
17 x 20 cm. Foto archiv autora


