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Na první pohled se může zdát, že práce a tím i vizuální myšlení malířky Lucie 
J. Skřivánkové (1982) a sochaře Patrika Adamce (1994) toho nemají moc společného, ale 
ve skutečnosti je u nich možné najít hned několik celkem silných sbližujících momentů. 
Po formální stránce se oba autoři přiklánějí k expresi s tendencí k abstrahování tvaru. 
Ta se pohybuje v poměrně široké škále vymezené z jedné strany jemnou texturou, 
či strukturální vrstevnatostí, a zřetelnými deformacemi ze strany druhé. Stejně tak je 
u nich přítomný i obecný akcent na prostorovost. U Lucie J. Skřivánkové jej podporuje 
hlavně malování omítkovými pastami, zpracovávanými přímo prsty nebo dokonce 
pomocí nástrojů určených pro subtilní stavební či fasádnické aktivity, takže její lineárně 
vedené gestické kompozice - s trochou nadsázky - dosahují místy haptických kvalit 
nízkého reliéfu. Výraznou roli u obou hraje většinou také barva. Právě jejím aktivním 
uplatňováním se zase Patriku Adamcovi daří přesahovat obvyklé tradičně trochu 
svazující mantinely sochařské materiálovosti. 

Naznačené styčné body vytvářejí základní vzájemně prostupnou platformu, z níž 
jejich binární projekt pro The Chemistry Gallery vychází. Ovšem, stejně tak důležité 
jako to, co tyto umělce spojuje, je při něm podstatné i to, v čem se naopak viditelně 
rozcházejí. Nejvýznamnějším faktorem je tady především motiv, a s ním také některé 
inspirační zdroje, i když oba ve své tvorbě nejčastěji přiznaně čerpají z objektivní reality. 
Jestliže se Patrik Adamec zaměřuje - jak je ostatně pro sochařství charakteristické - 
hlavně na figuru, případně detaily lidského těla, Lucie J. Skřivánková věnuje pro změnu 
téměř veškerou svou pozornost prostředí, které je s člověkem bezprostředně spjaté, 
tedy krajině v tom nejširším slova smyslu - ať už té přírodní, městské nebo mentální. 
Jakkoli samozřejmě tvoří každý z nich svobodně sám za sebe, dohromady - i díky této 
komplementární tématické návaznosti mají předpoklady zprostředkovávat sdruženou 
emoci a zároveň skrze své práce intenzivněji zviditelňovat příběh, který se v podstatě 
přirozeně skládá z jejich osobních vizuálních a samozřejmě i obsahových preferencí. 

Pak je tu ještě název výstavy Colorful Downer. Ten sice rezonuje barevností 
a sedativy, ale přitom si udržuje nejednoznačnost a významovou i emotivní otevřenost, 
takže funguje mnohem víc jako metafora. Může představovat univerzální klíč k celému 
projektu, který naznačuje cestu k jednomu každému autorovi, v náznacích objasňuje 
optiku výběru konkrétních prací, ale ze všeho nejvíc možná reprezentuje určité znamení 
doby. Pokud by ho člověk mezi Lucii J. Skřivánkovou a Patrika Adamce dělil po slovech, 
pak je jeho první část pravděpodobně bližší intuitivním malbám, zatímco vakuováním 
zbrázděné tváře a tmavé rezignované postavy s končetinami vytvořenými z podpěr 
nefunkčních stolů odrážejí únavu, stres a vyčerpanou osamělost. Dohromady pak tyto 
nekontrolované barevné vize vztažené k člověku v tíživé nebo mezní situaci skládají 
dvojjediný obraz - vnitřní i vnější podobu téhož, totiž nestability, která nás v dnešním 
světě obklopuje na každém kroku, bez ohledu na její  povahu. 

Radek Wohlmuth

















Lucie J. Skřivánková 
Proti Proudu
kombinovaná technika na plátně, 120 x 135 cm
2020





Lucie J. Skřivánková 
I Can’t Give Everything Away
kombinovaná technika na plátně, neon, 90 x 130 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
There’s No Beginning and There’s No End
gobelín, 140 x 120 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
You Are My Mirror
kombinovaná technika na plátně,  120 x 140 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Proměny /Memphis
kombinovaná technika na plátně, 120 x 140 cm
2020

→  Satellite of Love I.
kombinovaná technika na plátně, 150 x 100 cm
2020





Lucie J. Skřivánková 
At the Same Moment
kombinovaná technika na plátně, 100 x 100 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
La Vie Est Belle
kombinovaná technika na plátně, 140 x 120 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Changes/Bretagne
kombinovaná technika na plátně, 140 x 200 cm
2020

→ Have A Good Time
kombinovaná technika na plátně, 150 x 80 cm
2020





Lucie J. Skřivánková 
I Am So Free
kombinovaná technika na plátně, 120 x 90 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Who Can I Be Now?
kombinovaná technika na plátně, 80 x 120 cm
2020





Lucie J. Skřivánková 
Satellite of Love II.
kombinovaná technika na plátně, 150 x 100 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Infinity II.
kombinovaná technika na plátně, 130 x 100 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Modern Love
kombinovaná technika na plátně, 140 x 170 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Bicycle/ Bretagne
kombinovaná technika na plátně, 100 x 140 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Bonne Nuit a Belle
kombinovaná technika na plátně, neon, 120 x 140 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
Beach Boy
kombinovaná technika na plátně, neon, 120 x 140 cm
2020





Lucie J. Skřivánková 
Abstraktní kompozice
kombinovaná technika na plátně, 120 x 140 cm
2020



Lucie J. Skřivánková 
I Am Into You
kombinovaná technika na plátně, 135 x 135 cm
2020





Lucie J. Skřivánková, Patrik Adamec 
Colorful downer
kombinovaná technika na plátně,
beton, kov, 200 x 150 cm
2020





Patrik Adamec
Portrét karantény #1
sklobeton, kov, 50 x 80 x 18 cm
2020



Patrik Adamec
Portrét karantény #3
sklobeton, kov, 50 x 80 x 18 cm
2020



Patrik Adamec
Portrét karantény #2
sklobeton, kov, 50 x 80 x 18 cm
2020



Patrik Adamec
Autoportrét
sádra, kombinovaný materiál, 27 x 37 x 12 cm
2017—2019

→ Portréty opilců
kombinované materiály, dřevo, sklo, 150 x 150 x 17 cm
2017—2020





Patrik Adamec
Portréty opilců
kombinované materiály, dřevo, sklo, 150 x 150 x 17 cm
2017—2020





Patrik Adamec
Mean one
sklobeton, kov, 20 x 28 x 8 cm
2020



Patrik Adamec
Canned heat
sklobeton, kov, 25 x 40 x 20 cm
2020



Patrik Adamec
Mini me
sklobeton, dřevo
50 x 45 x 20 cm
2020

Hug me
sklobeton, dřevo
80 x 70 x 18 cm
2019

→ Bez názvu (Plyn)
sádra, kov, litina
25 x 110 x 25 cm
2020





Patrik Adamec
Mrzák
beton, kov, dřevo, 40 x 120 x 40 cm
2019





Patrik Adamec
Bez názvu (žluťáček)
sádra, kov, dřevo, textil, polyester, 40 x 150 cm
2019



Patrik Adamec
Bez názvu (žluťáček #2)
sádra, kov, dřevo, textil, polyester, 40 x 90 cm
2020







Patrik Adamec
Pupek
pneumatika, kov, beton, 45 x 80 x 15 cm
2019



Patrik Adamec
Mask
pneumatika, kov, beton, 55 x 80 x 28 cm
2020



Patrik Adamec
Torzo
pneumatika, kov, beton, 45 x 80 x 15 cm
2019





Katalog je vydán u příležitosti výstavy Colorful Downer-Lucie Jindrák Skřivánková, Patrik Adamec 
v The Chemistry Gallery, která se konala od 12. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
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