
Vážení přátelé, milí hosté! 

Jsem velmi ráda, že Vás zde mohu opět přivítat na vernisáži obrazů Karla Bárty ml. Správně 

by tu měl stát Kája, aby nás mohl zasvětit do své malířské kuchyně. Aby nám poodhalil 

ukrytá tajemství svých obrazů. Aby nám ukázal, že StreetArt není jen sprejem sem a sprejem 

tam, není to jen nasprejovat nějaká písmena, symboly či obrázky. I u toho se musí hodně 

přemýšlet. Do každého obrazu autor promítá kus ze sebe. Svou náladu, svoje nápady, své 

přání, své vnímání světa a ukáže to na místě, kde si toho lidé všimnou. A přesně takový byl 

Kája. Nestyděl se za svůj názor, přestože byl odlišný od ostatních. Ve svých obrazech i 

grafitech nám dokázal tohle předvést. Svůj potenciál. To, co si o konkrétním tématu myslí. 

Svým osobitým humorem se vyjádřil k mnoha věcem. Stačilo jen trochu zbystřit smysly a na 

danou věc se podívat pod jiným úhlem. 

Dnes jsme tady, abychom se mohli podívat na jeho umění vyjádřené sprejem. Nikdy ale 

nesprejoval nelegálně. Naopak! Opravdu neměl rád, když někdo sprejem postříkal fasády 

budovy, či dokonce památky. Bral to jako zhyzdění daných míst. Karel si sprejování jezdil 

vychutnat vždy tam, kde to bylo povolené. Nebo když ho o to někdo požádal. Na zakázku 

ozdobil karoserii automobilu, garáž, zdi klubu či baru. Můžeme zde vidět návrhy, které 

aplikoval v baru Zepelin v Jihlavě. Svou kreativitu mohl uplatnit také v humpoleckém music 

klubu Káčko a v baru Zálesí. Další chloubou tohoto směru měl být jeden z vozů cirkusu 

Berousek. K tomu už však bohužel nedošlo. Všichni víme, co se stalo. Díky bezohlednosti 

jednoho řidiče už nemůžeme s Kájou diskutovat o jeho díle. Ale díky jeho rodině dnes 

alespoň cítíme Káju mezi námi. V každém z těchto návrhů, studií, kreseb cítíme kousek 

z něho. Malíř pro své obrazy žije. Člověk by měl mít svou múzu, která ho čas od času políbí a 

ukáže mu ten správný směr. Někdo na tohle políbení čeká celý život marně, ale Karla jeho 

Múza líbala velmi často. Snad každý den. Přiznejme si, že byl proklatě dobrý. Jako člověk i 

jako malíř. Byl uměleckým poupětem, které se začalo pomalu rozvíjet v krásnou květinu. 

Tohle zářící poupě někdo krutě a prudce vytrhl ze země i s kořeny, a tak zemřelo. Ale tu 

krásu, to okouzlení z něho v sobě cítíme celý život. A tak to cítím já. Kousek Karlíka mám 

schovaného v sobě. A myslím, že každý z nás. Protože jinak bychom tu dnes určitě nebyli. 

Ale konec dlouhému řečnění. Je to přeci o Kájovi a jeho dílech. Proto si prosím vychutnejte 

tuhle chvíli a okořeňte si dnešní podvečer klidným posezením a hlavně pohledem do Kájovy 

kuchyně s příchutí StreetArtu.  

Příjemnou zábavu. 


