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Název společného projektu malířky Adély Janské (1981) a sochaře 
Martina Skalického (1976) je víceznačný. S přihlédnutím k osobní rovi-
ně se v tomto případě může přirozeně vztahovat k samotnému procesu 
tvorby, stejně jako nutnosti neustáleho sebepotvrzování v konkuren- 
čně motivovaném prostředí výtvarné scény, nebo řádově náročnější 
situaci autora žijícího mimo umělecké centrum. Přestože se všechny 
tyto aspekty obou umělců fakticky vzato týkají, nejsou pro ně už něja-
kou dobu zcela relevantní. 

Důvody jsou zřejmé. Ani pro jednoho z nich tvorba nepředstavuje 
urputný poziční zápas o každý detail, ale spíš dynamickou a spontánní 
aktivitu, při které jedna práce zároveň otevírá tu následující. Rovněž je-
jich nadstandardní kvalita je zřejmá, což odráží i rostoucí respekt a po-
zornost, které vzbuzují, stejně jako stále silnější a výraznější postavení 
v rámci umělecké komunity. Spolu s tím se pak i „handicap odtržení“ 
během několika let postupně přetransformoval spíš v přednost jisté 
nedosažitelnosti a exkluzivity.

Přestože je tedy pojmenování výstavy možné číst ve smyslu osob-
ního příběhu, ve skutečnosti se mnohem víc zaměřuje na tématické, 
obsahové i formální vzorce, které jsou přítomné v představených arte-
faktech. Adéla Janská v nové sérii Nevěst navazuje na svou genderově 
podmíněnou linii ženského nazírání světa, rozprostřenou mezi subjek-
tivní spektrum každodenního prožívání a ideál Královen krásy nebo 
Slovanských bohyní. Změna se projevuje i v tvářnosti obrazů. Jakkoli 
jsou všechny ukotvené v realitě, zřetelně přecházejí od individuální 
věcnosti a privátních emocí směrem k arche/typu s obecnou výpověd-
ní hodnotou. 

Tento prostor představuje základní zdrojovou platformu také pro 
Martina Skalického a stává se tak jedním ze zásadních průsečíků 
společného projektu. Originální přístup tohoto sochaře se zkušeností 
restaurátora fasádních prvků totiž spočívá v tvarové dekonstrukci už 
existujících plastických děl, kdy v souvislosti s defragmentací původ-
ních forem dochází i k posunu v jejich významové rovině. Tento autor 
zhusta pracuje s klasickými odkazy minulosti. Ať už jsou křesťanské-
ho, obecně mytologického původu nebo se jedná o historizující alego-
rie, téměř vždy mají charakter univerzálního exempla daného tradicí 
nebo původním posláním. 

Oba dva figuralisté se při své práci velmi často soustředí na hlavu, 
respektive tvář jako centrum racionality i zrcadlo pocitů. V jejich podá-
ní ale tento stěžejní aspekt jakoby záměrně potlačovali, takže ji nezříd-
ka mění v neutrální masku bez výrazu. Ta je v obrazech Adély Janské 
ještě zdůrazněna průsvitným hledím (ochranou i zábranou zároveň) 
nasazeným před obličej, v němž se skelně třpytí živé oči. U Martina 
Skalického bývá tvář pro změnu zbrázděna rýhami a záhyby, které ji 
deformují někdy až k nečitelnosti. Právě konflikt dvojbytí mezí tím, co 
se odehrává před a za maskou je tím, o co tu jde především.  

Klíčové kategorie, kterými se tito vizuální umělci ve druhém plánu 
intenzivně zabývají, jsou tedy uvnitř a vně. Dávají je - každý pomocí 
jiných prostředků – do protikladu, aby na nich více či méně skrytě de-
monstrovali paradigmata přesahující do reálného světa. Může to být 
třeba neslučitelnost mezi tlakem společenského očekávání a sebezá-
chovným instinktem. Takové napětí dobře vyjadřuje semknutý cyklus 
dívčích obrazů Adély Janské, mladých žen, které skrze vynucovanou 
roli reprezentovanou   rituálem, kostýmem a maskou nevěsty ztrácejí 
samy sebe. 

Skalického skořepinové objekty působí především podvratnou 
změnou materiálu, kdy kromě pro něj typického textilu neváhá použít 
ani karton nebo papír. Samy se tak v podstatě stávají ztělesněním mas-
ky. Na jednu stranu od základu zpochybňují vžitou představu o soše, 
na druhou demaskují své původní plastické předobrazy, a nezáleží na 
tom, zda jde o středověkou pietu nebo detail Štursova sousoší. Jestliže 
Janská při své práci zasahuje do „jiného prostoru“ prostřednictvím les-
ků a světelných odrazů, Martin Skalický naopak pracuje s hmotou do 
hloubky a dotýká se tak temnoty. Jejich prolínavá expozice v mnoha 
ohledech staví na diferencích, ale přesto mluví podobným jazykem. 

Možná o tom, že vůbec největší práci dá vzepřít se údělu, který je 
nám souzený. Stejně jako ho přijmout, ale nepodlehnout mu.

Radek Wohlmuth

The name of this joint project of painter Adéla Janská (1981) and 
sculptor Martin Skalický (1976) is ambiguous. This name represents var-
ious factors: the personal aspects of the work, the creative process itself, 
the need for constant self-assurance in a competitively motivated art 
scene, and, most of all, the very demanding situation that authors face 
living outside an art center. Although all these aspects concern both art-
ists, they have not been the main focus for some time.

The reasons are obvious. Neither of them stubbornly struggle over de-
tails, but instead, creation is a dynamic and spontaneous activity, where 
one piece flows into the next. The quality of the work is exceptional and 
is reflected in the growing respect and attention they arouse, as well as in 
their increasingly significant positions within the artistic community. At 
the same time, within a few years, the “handicap of separation” gradually 
has turned into something rather unattainable and exclusive.

Although the name of the exhibition can be read in the sense of a 
personal story, in reality, it focuses much more on the thematic, con-
tent, and formal patterns introduced in the presented artifacts. In her 
new series, The Bride, Adéla Janská continues her gender-based direc-
tion of women’s view of the world, from the subjective spectrum of 
everyday experiences to the ideal of Beauty Queens or Slavic goddess-
es. The change is also reflected in the shape of the paintings. Although 
they are all anchored in reality, they move from individual materiality 
and private emotions to a traditionally accepted archetype.

This space also represents a basic platform of sources for Martin 
Skalický and thus becomes one of the key intersections of the joint 
project. The original approach of this sculptor - an experienced restor-
er of façade elements - consists of the deconstruction of already exist-
ing plastic works. The defragmentation of the original forms creates 
a shift in their meaning. This author works extensively with classic 
references from the past. Whether they are Christian, mythological, 
or historical allegories, they mostly have characteristics of universal 
examples given by tradition or the original mission.

In their work, both figuralists very often focus on the head or face 
as the center of rationality and the mirror of feelings. In their presenta-
tion, however, they seem to have deliberately suppressed this crucial 
aspect, so that it often turns into a neutral mask without expression. 

In Adéla Janská’s paintings, it is further emphasized by a translu-
cent visor (protection and a barrier at the same time) set in front of the 
face, in which the living glitters with glass. In Martin Skalický’s faces, 
by contrast, the face is furrowed with grooves and folds, which some-
times deform it to the point of no expression. It is about the conflict 
between what takes place in front of vs behind the mask.

The key categories that these visual artists are intensively address-
ing in the second plan are therefore inside and out. They show the con-
trasts, each by different means, and covertly demonstrate paradigms 
that extend beyond the real world. It may be showing the discrepan-
cies between the pressure of social expectations and the instinct of 
self-preservation. Such tensions are clearly expressed in the series of 
paintings by Adéla Janská, of young women who lose themselves 
through the role forced upon them and represented by the ritual, cos-
tume, and mask of the bride.

Skalický’s shell objects are caused mainly by a drastic change in 
the material - in addition to the typical textile, he does not hesitate to 
use cardboard or paper. They become the embodiment of the mask. 
On the one hand, they question the common idea of the statue. On the 
other hand, they unmask their original models, and it does not matter 
whether it is medieval piety or a detail of one of Štursa’s sculptures. If 
Janská crosses into the “other space” in her work through glosses and 
light reflections, Martin Skalický works with matter in depth and thus 
touches the darkness. Their intertwining exposition builds on differ-
ences in many ways but still speaks a similar language.

Perhaps the hardest job is that of resisting the fate to which we 
are doomed. The same as accepting it, but not succumbing to it.

Radek Wohlmuth
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Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, laka   /a   textile, polyurethane resin, lacquer

72  ×  51 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

210  ×  130 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

58  ×  53 cm, 2021



Adéla Janská, Martin Skalický Bez názvu  /  Untitled
plátno, PU pryskyřice, malba  /  canvas, polyurethane resin, painting

60  ×  54 cm, 2021

Adéla Janská, Martin Skalický Bez názvu  /  Untitled
PU pryskyřice, plátno, malba / polyurethane resin, canvas, painting 

69  ×  48 cm, 2021











Martin Skalický Messalina
textil, PU pryskyřice, lak, papír  /  textile, polyurethane resin, lacquer, paper

139  ×  23  ×  29 cm, 2021



Martin Skalický Messalina
textil, PU pryskyřice, lak / textile, polyurethane resin, lacquer

133  ×  38  ×  28 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

210  ×  150 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

69  ×  53 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

190  ×  130 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
podlahová izolace, PU pryskyřice   /   floor isolation, PU resin

67  ×  51 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

210  ×  150 cm, 2021



Martin Skalický Tanec (Messalina)   /   Dance (Messalina) 
textil, PU pryskyřice, lak, igelit, dřevo   /   textil, polyurethane resin, lacquer, plastic, wood

151  ×  20  ×  20 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /  oil on canvas board

50  ×  35 cm, 2021

Martin Skalický Bez názvu   /   Untitled
plátno, PU pryskyřice, malba   /   canvas, polyurethane resin, painting

34  ×  30 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /  oil on canvas board

50  ×  35 cm, 2021

Martin Skalický Messalina
textil, PU pryskyřice, lak, plastový kbelík  /  textile, polyurethane resin, lacquer, plastic bucket

65  ×  28 ×  22 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /  oil on canvas board

45  ×  35 cm, 2021

Martin Skalický Messalina
textil, PU pryskyřice, lak   /  textile, polyurethane resin, lacquer

53  ×  31 cm, 2021











Martin Skalický Hlava   /   Head
koberec, PU pryskyřice, skelná rohož, lak, oheň   /   carpet, polyurethane resin, glass mat, lacquer, fire

67  ×  53 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
koberec, textil, PU pryskyřice, lak   /   carpet, textile, polyurethane resin, lacquer

67  ×  48 cm, 2021



Martin Skalický Hlava   /   Head
koberec, PU pryskyřice, lak, sprej   /   carpet, polyurethane resin, lacquer, spray

66  ×  48 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
koberec, PU pryskyřice, lak, oheň   /   carpet, polyurethane resin, lacquer, fire

66  ×  41 cm, 2021



Martin Skalický Hlava   /   Head
papír, PU pryskyřice, lak, akryl   /   paper, polyurethane resin, lacquer, acrylic

69  ×  53 cm, 2021

Martin Skalický Bytost   /   Entity
papír, PU pryskyřice, lak, akryl, pneumatiky   /   paper, polyurethane resin, lacquer, acrylic, tires

127  ×  70  ×  113 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
akryl a olej na plátně / oil and acrylic on canvas

160  ×  140 cm, 2020

Martin Skalický Sv. Vavřinec   /   Saint Lawrence
textil, laminát, fix, lak   /   textile, laminate, marker, lacquer

70  ×  27  ×  27 cm, 2018



Adéla Janská Bride Series
olej na desce / oil on canvas board

50  ×  35 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

70  ×  50 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

210  ×  140 cm, 2020

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak, dřevo   /   textile, polyurethane resin, lacquer, wood

59  ×  36  ×  38 cm, 2018



Adéla Janská Bride Series
olej na desce / oil on canvas board

50  ×  35 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
papír, PU pryskyřice   /   paper, polyurethane resin

64  ×  54 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /   oil on canvas board

50  × 35 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

43  ×  21  ×  25 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej na desce / oil on canvas board

45  ×  35 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
koberec, PU pryskyřice, lak   /   carpet, polyurethane resin, lacquer

60  ×  53 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

210  × 130 cm, 2020

Martin Skalický Bez názvu   /   Untitled
papír, textil, PU pryskyřice, lak, dřevo   /   paper, textile, polyurethane resin, lacquer, wood

147  ×  70  ×  103 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

90  ×  75 cm, 2020

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, akryl   /   paper, polyurethane resin, acrylic

57  ×  35 cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /   oil on canvas board

50  ×35 cm, 2021

Martin Skalický Madona   /   Madonna
záclona, textil, PU pryskyřice, lak   /   curtain, textile, polyurethane resin, lacquer

51  ×  22   cm, 2021



Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak, akryl   /   textile, polyurethane resin, lacquer, acrylic

43  ×  40  ×  58 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
PU pryskyřice, lak, smirkový papír, třpytky   /   polyurethane resin, lacquer, sandpaper, glitter

21  ×  18   cm, 2021



Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

72  ×  52 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

42  ×  21  ×  25   cm, 2018















Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /   oil on canvas board

50  ×35 cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
koberec, PU pryskyřice, lak, oheň   /   carpet, polyurethane resin, lacquer, fire

66  ×  37   cm, 2021



Adéla Janská Bride Series
olej a akryl na plátně   /   oil and acrylic on canvas

210  ×130 cm, 2020

Martin Skalický Hlava   /   Head
papír, PU pryskyřice   /   paper, polyurethane resin

62  ×  48   cm, 2021



Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

53  ×  42   cm, 2021

Martin Skalický Hlava   /   Head
papír, PU pryskyřice, akryl   /   paper, polyurethane resin, acrylic

67  ×  51   cm, 2021



Martin Skalický Hlava   /   Head
textil, PU pryskyřice, lak   /   textile, polyurethane resin, lacquer

70  ×  51 cm, 2021

Martin Skalický Sv. Vavřinec   /   Saint Lawrence
laminát, textil, lak, oheň   /   laminate, textile, lacquer, fire

74  ×  36  ×  26   cm, 2019



Adéla Janská Bride Series
olej na desce   /   oil on canvas board

45  ×35 cm, 2020

Martin Skalický Hlava   /   Head
PU pryskyřice, lak, smirkový papír   /   polyurethane resin, lacquer, sandpaper

80  ×  52  ×  43   cm, 2021



Martin Skalický Messalina
textil, PU pryskyřice, lak, plastové kbelíky   /   textile, polyurethane resin, lacquer, plastic buckets

98  ×  24  ×  22   cm, 2019



Katalog je vydán u příležitosti výstavy Adéla Janská  & Martin Skalický – Hard Work
v The Chemistry Gallery, která se konala od 21. 5. 2021 do 20. 6. 2021.

The catalog is published on the occasion of the exhibition Adéla Janská & Martin 
Skalický – Hard Work in The Chemistry Gallery, which took place from May 21st
to June 20th, 2021.
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