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Slovník cizích slov definuje retuš jako malou opravu nebo úpravu, která má 
vliv na definitivní podobu. Jinými slovy jde o kosmetický zásah. K retušování 
dochází při procesu vzniku i dodatečně. Svůj význam má také při restauro-
vání, tedy při korekcích poškození. Jestliže dříve byly retuše téměř výhradně 
záležitostí umělců nebo uměleckých řemeslníků, dnes je má v inventáři 
v podstatě kdokoli, protože alespoň základní filtry a retušovací nástroje se 
staly běžným vybavením každého foťáku v mobilním telefonu. Programy 
s vyhlazovacími štětci jsou stále preciznější a už několik let není výjimečné 
ani klonování struktury, které nemá vliv na barevnou podstatu. 
Bez nadsázky se dá říct, že současný svět je retušemi všeho druhu posedlý, 
protože ho žene touha po maximální vizuální dokonalosti. Rozhodnutí neret-
ušovat je v takovém kontextu nejen antitrendové, ale zároveň také předsta-
vuje poměrně zásadní systémové odmítnutí. Důvod je jasný. Pro autora totiž 
nastavuje diametrálně jiné parametry práce především v nárocích na její 
preciznost.
David Hanvald (1980) retušovací prohibici přijal z vlastního rozhodnutí pro-
stě proto, že „nepovedené obrazy nemá rád“. Přitom právě pro něj je typická 
racionální malba „na přesnost“, kde i gesto je součástí konstrukce. Také 
barva u něj představuje naprosto funkční složku, což například znamená, že 
musí mít jasně určenou konzistenci, aby byla dobře přilnavá, ale přitom ne 
příliš hustá. Jen tak má schopnost vytvořit poloprůsvitný nátěrový film, který 
definuje objem, ve vrstvě obrysově konturuje tvary a zároveň opatří plochy 

strukturou. Právě ta společně se zvoleným stupněm exprese dává kompozi-
cím finální živost a detail. 
Práce absolventa malířského ateliéru Stanislava Diviše na pražské UM-
PRUM má ovšem nejen svůj přirozený vývoj, zákonitosti, zvazbení, ale 
samozřejmě také osobní rozměr, který se odráží i v přístupu. David Hanvald 
je ve zkratce řečeno konceptuální minimalista. Jeho malbu často definuje 
právě různě vyvážená kombinace konstrukce, kolorismu a myšlenkového 
kontextu směrovaného k přímým odkazům na konkrétní autory českého 
i světového umění. Typický je pro něj rozumový postoj založený na pravi-
dlech. Na druhou stranu ale není ani zbytečně dogmatický nebo pedantsky 
malicherný, takže pravidlem se může stát i nedodržování pravidel. Dokáže 
rozeznávat. A to se týká i retuší. Maluje na zemi, takže když mu přes obraz 
přeběhne pes, dá se to prostě umýt. Naproti tomu pokud by měl dotahovat 
nějakou nedostatečnost vzešlou z malby, raději sundá plátno, protože podle 
jeho zkušenosti snaha o opravu nemá konce a výsledek často nakonec 
stejně dopadne katastrofálně.
Jak název napovídá, výstava Davida Hanvalda se týká malby samotné. 
Jejích obecných principů, i osobního vztahu k ní. A malba – stejně jako 
obraz – jsou nejen jejím hlavním tématem, a samozřejmě také vyjadřovacím 
médiem, respektive nosičem, ale její formální či technické složky naplňují 
i obsahovou stránku projektu. Dohromady tvoří východisko i závěr, před-
poklad i důsledek. Je to, s nadsázkou řečeno, jakýsi vizuální „palindrom“, 

65. Fluorescent green, z cyklu Názvy barev, 2019, akryl a sprej na plátně, 148 × 110 cm

vzájemně podmíněný a zacyklený celek, jehož podstatou není jen racionální 
úvaha nebo analýza na laboratorní způsob, ale zároveň jistá hravost, která 
se u Davida Hanvalda průběžně objevuje třeba v uvolněném využívání 
stavebnicového principu. 
Výběr pro chebskou výstavu čerpá z prací vymezených lety 2017–19, z nichž 
je většina vystavena vůbec poprvé. Je zaměřen především na tři cykly. Zapr-
vé jsou to Zkoušky tahů štětcem, které se postprodukčním procesem stávají 
samostatným fragmentem univerzálního skladebného obrazu. Přesněji 
objektového obrazu, jehož forma může mít v závislosti na autorském záměru 
stejně tak abstraktní jako třeba nápisovou podobu. Dál jsou to Obrazy 
obrazů. Na jejich počátku stály malířské re/konstrukce prací Sol LeWitta 
nebo Donalda Judda, aby se ve výsledku pozornost Davida Hanvalda, snad 
jako určitá forma sebezpytu, zaměřila na práce Davida Hanvalda. Zkoumavý 
charakter takového postupu naznačuje i postupné zachycování před/obrazů 
z různých perspektiv. Nejdřív frontálně, později z jiných úhlů. Poslední řadou 
jsou pak Názvy barev, které asi nejpříměji demonstrují souvztažnost mezi 
námětem a jeho materií. K logice věci patří, že barvy těchto kompozic autor 
určuje losováním. Na druhou stranu i tady dává obrazu další rozměr pečlivá 
prostorová stavba, kterou podmiňuje rukodělnost až do úrovně modelařiny.
Výstava Davida Hanvalda dokazuje v českém prostředí, které je tradičně 
vázáno na příběh, že malba může disponovat i jinou kauzalitou a že se i ona 
sama může stát příběhem. Z podstaty tak aktualizuje sama sebe, potvrzuje 
svou životnost a nedefinitivnost a profiluje se jako nosný element či optika, 
skrze kterou je možné vnímat svět. Vždyť už samotný fakt, že někdo nepři-
stoupí na retuše, ať už v jakémkoli prostředí, je kromě jiného i připomínkou 
původní pravdivosti a jejího smyslu.

     Radek Wohlmuth
Okno č. 7, z cyklu Lidová dovednost, 2014, akryl a sprej na plátně, 109,5 × 85 cm

David Hanvald (2014), z cyklu Jiný úhel pohledu, 2019, akryl a sprej na 
plátně, 206,5 cm × 143,5 cm

David Hanvald (2014), z cyklu Jiný úhel pohledu, 2019, akryl a sprej na 
plátně, 206,5 cm × 143,5 cm
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Okno č. 2, z cyklu Lidová dovednost, 2014, akryl a sprej na plátně,  
109,5 × 85 cm

55. Fluorescent orange, 2019, akryl a sprej na plátně, 217 × 135 cm

15. Cadmium orange hue, 2019, akryl a sprej na plátně, 148 × 110 cm

46. Gold, 2019, akryl, sprej, tužka a papírová páska na plátně, 109,5 × 85 cm

David Hanvald (2014), z cyklu Jiný úhel pohledu, 2019, akryl a sprej na plátně,  
206,5 cm × 143,5 cm

17. Titanium white, 2018, akryl a sprej na plátně, 250 × 175,5 cm

37. Fluorescent red, 2019, akryl a sprej na plátně, 109,5 × 85 cm

72. Iridescent red blue, 2019, akryl a sprej na plátně, 109,5 × 85 cm


