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PPF Art Vás srdečně zve na zahájení výstavy, které se koná ve čtvrtek 30. ledna v 18.00 hodin.

 1974  |  Narozen ve Frýdku-Místku.

       SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
 2017  |  David Moješčík, Galerie Magna, Ostrava
 2016  |  fae, Výstavní síň kulturního centra 

Česká Třebová
 2016  |  Nymphaeum, Galerie Caesar, Olomouc
 2015  |  MOJŠME, Klášterní kostel sv. Antonína 

Paduánského, koncertní a výstavní síň, 
Sokolov (s Michalem Šmeralem)

 2013  |  Devas, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 
 2011  |  SPRITES, Galerie artpro, Praha
 2007  |  MAT KAR (sochy), Dům umění Opava
 2006  |  IVAN PINKAVA - DAVID MOJEŠČÍK MOJDA, 

Galerie aRs, Brno
 2005  |  Mí Andělé, Galerie Fiducia, Ostrava
 2001  |  Kedz dvojo nerobia toto iste, muže to byt 

to same, Galerie Langův dům  
ve Frýdku-Místku (s Jánem Lastomírským)

 2001  |  Prostor pro jedno dílo,  
Moravská galerie v Brně

 2001  |  MojDa – pan Václav – Očista, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě

       ÚČAST NA KOLEKTIVNÍCH VÝSTAVÁCH  
(VÝBĚR)

 2017  |  Šumění andělských křídel – anděl v evropském 
výtvarném umění, Muzeum umění Olomouc

 2016  |  Slezské Rudoltice Místo Můz a Umění,  
zámek Slezské Rudoltice

 2014  |  Umění ve městě 2014, sochařská výstava 
v ulicích města České Budějovice

 2013  |  The Story of the Creative, New York City
 2012  |  Lugi Pro Art, Uhelný mlýn,  

Libčice nad Vltavou
 2012  |  Sculpture now!, prezentace současného 

českého a slovenského 3D umění, Nostický 
palác, Praha

 2011  |  Defilé de Luxe, Pachtův palác, Praha
 2009  |  Mezinárodní veletrh umění Brno, prezentace 

Dvorak sec contemporary Praha,  
Brno – Výstaviště 

 2007  |  Tělo jako nástroj k vyjádření, Galerie Kritiků, 
Praha 

 2001  | Kolmo k ose II, Dům umění Opava

       REALIZACE  
(VÝBĚR)

 2018  |  Socha Věry Špinarové, Ostrava 
(architektonické řešení  
Ing. arch. Pavel Malina)

 2018  |  Památník Karla Kryla před budovou Českého 
rozhlasu v Ostravě (architektonické řešení 
Ing. arch. Pavel Malina)

 2017  |  Socha Leoše Janáčka, Ostrava 
(architektonické řešení  
Ing. arch. Pavel Malina)

 2010  |  Sochařské prvky v interiéru Činoherního 
klubu v Praze (spoluautor návrhu 
MgA. Michal Šmeral)

 2010  |  Socha Levitace 2010, Ostrava-Svinov 
(spoluautoři architektonického řešení 
Ing. arch. Petra Ševcůjová  
a Ing. arch. Pavel Malina)

 2009  |  pomník Operaci Anthropoid, Praha 8 
(spoluautoři návrhu MgA. Michal Šmeral, 
Ing. arch. Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis)

 Kontakt  |  www.mojda.com
 Kurátoři  | Pavel Netopil a Josef Vomáčka

Pohled anděla I 262 × 166 × 105 mm I  polyesterový gel, akrylát, nerez ocel, 2016Levitace II I výška 47,5 cm I polyester, 2005, foto Oldřich Šembera Poutník I 3D grafika I 2013
Národní 30, Praha 1 | otevřeno denně 11–19 | open daily 11 am–7 pm
www.galerievaclavaspaly.cz



takové, jaké je

David Moješčík již má za sebou poměrně 
rozsáhlé sochařské dílo. Dnes patří 
k domácím sochařům již střední generace 
a stal se „známým“ i prostřednictvím 
vícerých realizací v ostravském veřejném 
prostoru, které se staly předmětem lidové 
zloby i odborných polemik a nezřízených 
vášní… Moješčík totiž patří k těm nemnoha 
současným sochařům, kteří nepůsobí 
v akademickém prostředí a není tedy 
tzv. kryt kolegiálními zájmy vlastní 
institucím. Proto se může jevit v dnešní 
komplikované době zájmově přidělovaných 
grantů a statisticky úročených avšak 
umělecky málo podmětných bodů RUV 
jako možný terč, jako pouhý romantický 
dobrodruh, který možná až urputně dělá 
to, co nejlépe umí – figurální sochařství.

Moješčíkova sochařská tvůrčí práce se zdá 
být ovlivňována dvěma zdánlivě místem 
i časem nesouměřitelnými mentálními 
světy: spiritismem budhistického Východu 
a romantizujícím simulakrem někdejší 
měšťanské kultury „fin de sieçle“. Její mnohdy 
naivně spekulativní zření v průnicích tak 
reálného jako i pohádkového světa, 
tak blízkého postprodukci v současné 
zábavné literatuře i v počítačových hrách 
pro velké malé diváky. Již v 80. letech 
minulého století přirovnal historik umění 
a esejista Josef Kroutvor obdobná dění 
k dění v mohutné deltě 1, v níž nejrůznější 
formální ideje, jejich tvary a síly vzájemně 
proplétají až zmizí; a pak opět vystoupily 
z hlubiny, aby se vzápětí zase propadaly 
k zapomnění, či mělce ožily v (sub) prostředí 
možná již slepého ramene… Obecně platí, 
že staré má být zničeno, aby poté mohlo 
být (správně) nalezeno. Pamatuji si, že již 
v době Moješčíkových studií na brněnské 

FaVu mi jeho neobvykle sofistikované 
figury přišly zajímavé. Pokud jsem 
správně porozuměl situaci, nešlo tu jen 
o realistickou studii modelu, nýbrž šlo 
o vystižení určitého ideálu: „těla těl“, 
z daných jednotlivostí výsledku studia 
několika modelů. Již tehdy Moješčík své 
panáky či panenky jako by generoval 
v málo obvyklých pozicích; jejich finální 
vzhled ale podřídil vztahům poměru 
k celku, v klasické normě a ideálu souladu 
vnější a vnitřní – až do nedávné doby 
pouze dívčí – „nahé“ krásy. 

Moješčíkovy akty jsou modelérsky dokonalé, 
snad proto i mohou působit na diváky 
trochu odtažitě. Přitom však nepostrádají 
výrazovou naléhavost, jako by byly k nám 
posílány z „jiného břehu!“ Dojem z vnitřní 
intervence doprovází vytušení nenásilného 
a přitom však silně expanzivního okamžiku, 
který – jako když po výdechu následuje 
nádech – „musí“ přece přijít! 

Přímo ukázkové jsou Moješčíkovy Levitace, 
ženské figury v meditující pozici jogína, 
jaksi „letmo“ vyrovnávající vlastní gravitaci 
na třech opravdu minimálních bodech – 
v malíčku nohy a prostřednictvím 
jednoho z prstů pravé i levé ruky. Účinek 
formálního nadskočení základny a zvednutí 
vlastního těžiště sochy podporuje 
prokomponovávaná spleť z energeticky 
živých obrysových linií figury, která 
jako by tak sochou „rotovala“ zevnitř 
ven i kolem středu. Pozoruhodná svým 
vnitřně zastaveným pohybem je i zatím 
poslední Moješčíkova figura v „životní“ 
velikosti s výrazným vertikálním přesahem 
nad těžištěm pohlaví a kříže končetin, 
po x letech ženských studií výjimečně 
mužská: neduální Ishvara (2019–2020), 
ztvárňující opět fyzicky nejnáročnější 

jogínskou pozici 2, hinduistický filosofický 
koncept monisticky přítomného, na sebe 
soustředěného, nezávislého bezkonfesního 
věčného boha, nejvyššího Pána světa…   

Pavel Netopil

Extáze I výška  104 cm I polyester, sklo, ocel, 2001, foto Ivan Pinkava Nymhae I 30 × 31 × 11 cm I kombinovaná technika, 2015, foto Oldřich Šembera

Poznámky:

1 Kroutvor, Josef. Hlava Medusy. 
Jazzpetit č. 29, s. 143-144.    

2 Otec, Ing. Miloslav Moješčík (1947–2009) 
byl cvičitelem jógy (Yoga in Daily Life), 
s mezinárodní certifikací.



AS IT IS 

David Moješčík has created an extensive collection of sculptures. Today, he is part of a middle-
aged generation of Czech sculptors and is famous for his creations in several public spaces in 
Ostrava that became a focus of anger from the public and controversy amongst experts… 
Moješčík is one of the few contemporary sculptors who does not have a connection to 
academia and is therefore not supported by academic institutions. In this difficult time, when 
art is usually supported by money from grants, it’s almost impossible to get assistance without 
the help of the institutions. Instead, Moješčík chose his own path and so, like a romantic 
adventurer, he still doing only that which he is best at: figure sculpting. 

Moješčík´s sculptures have two main influences, separated by place and by time, they are: 
East Buddhist spiritualism and the romanticizing simulacrum of the former bourgeois fin de 
sieçle cultures. His work frequently mixes real life with fairytale worlds, as is often seen in 
contemporary literature and fantasy video games. In the 80s, art historian and essayist, Josef 
Kroutvor, compares similar events in a river delta [1] where various formal ideas, their shapes 
and powers, are mixed until they disappear, then they reappear back from depths and fall back 
to oblivion or appear in sub-rivers or a blind arm… etc. It's generally true, that ideas can be 
buried in order to choose the correct one later. I remember when Moješčík studied at the 
Faculty of Fine Arts, at the Brno University of Technology, his unusual but sophisticated figures 
were particularly interesting; If I understood correctly, his work was not just about the realistic 
study of a model, but about capturing some ideal model: a “body created from bodies” with 
parts of models used to create one perfect model. At that time, Moješčík‘s sculptures had 
unusual poses, with their final appearance fitting perfectly into the scene as a whole, in the 
norms of classic sculpting and ideal composition of inner and outer (until recently only young 
women) “naked” beauty.   

Moješčík´s nude figures are, from a modelling point of view, perfect. Perhaps because of that, 
they can appear a little unnatural to the viewer. However, they certainly are expressive, like 
they were sent to us from another world! The impression of internal intervention accompanies 
the sense of a non-violent, yet powerfully expansive moment, like after a deep exhaled breath, 
a sudden inhale must occur! 

The best example of this is Moješčík´s Levitation sculpture, where a woman is in a meditating 
yoga pose, and is somehow, by the way, balancing only on three points: a little toe and one 
finger in each hand. As a result of the formal base and centre of gravity being lifted up, the 
model must be supported by a mesh composed of energetically living contour lines of the 
figure, as if it’s rotating through the sculpture from inside out and also around the centre. Very 
interesting and with a feeling of being in motion is, for now, the latest of Moješčík´s figures: a 
life-size man with his upper body overlapping his centre of gravity as he reaches expressively 
above  a cross created by his legs, centralised on the sex organ. After so many years creating 
figures of women, this latest creation is a man: the non-dual God, Ishvara (2019-2020), 
portrayed in a difficult yoga pose [2]. Ishvara, in Hindu philosophy, is monastically presented 
as a self-centred, independent confession-less eternal God, Supreme Lord of the World… etc. 

 
Pavel Netopil 

Notifications - Literature: 

1. Kroutvor, Josef. Hlava Medusy. Jazzpetit č. 29, s. 143-144. 

2. Father, Ing. Miloslav Moješčík (1947-2009) was yoga instructor (Yoga in daily 

life), with worldwide certificate 



WIE ES IST 

David Moješčíks Werk umfasst eine Vielzahl von Skulpturen. Er gehört zu einer 
zeitgenössischen Generation tschechischer Bildhauer mittleren Alters und ist berühmt für 
seine Arbeiten auf mehreren öffentlichen Plätzen in Ostrava; eine dieser Skulpturen wurde von 
der Öffentlichkeit und unter Fachleuten kontrovers diskutiert. Moješčík ist einer der wenigen 
aktuellen Bildhauer, der keine Verbindungen in die akademische Welt hat und daher nicht von 
akademischen Institutionen unterstützt wird. In dieser schwierigen Zeit, in der Kunst in der 
Regel durch Geld aus Stipendien unterstützt wird, ist es fast unmöglich, ohne Hilfe von 
Einrichtungen Unterstützung zu bekommen. Stattdessen wählte Moješčík seinen eigenen Weg 
und so macht er wie ein romantischer Abenteurer einfach das, was er am besten kann: 
Figurenbildhauerei. 

Moješčík´s Skulpturen haben zwei Haupteinflüsse, die durch Ort und Zeit getrennt sind: 
fernöstlicher buddhistischer Spiritualismus und eine romantische Interpretation der 
bürgerlichen Kultur vom Ende des 19. Jahrhunderts. Sein Werk mischt oft echtes Leben mit 
Märchenwelten, wie man das häufig in zeitgenössischer Literatur und Fantasy-Videospielen 
sehen kann. In den achtzigern hat der Kunsthistoriker und Essayist Josef Kroutvor ähnliche 
Vorgänge mit einem Flußdelta verglichen, [1] in dem verschiedene formale Ideen, ihre Formen 
und Kräfte bis zur Unkenntlichkeit vermischt werden und dann aus der Tiefe wieder 
auftauchen, nur um wieder in Vergessenheit zu geraten oder in Nebenflüssen oder einem 
blinden Flußarm zu enden. Es ist generell richtig, dass man Ideen begraben kann, um später 
die richtige zu wählen. Ich erinnere mich an die Zeit, als Moješčík an der Fakultät für Bildende 
Künste an der Technischen Universität Brünn studierte. Damals interessierte ich mich 
besonders für seine ungewöhnlichen, aber raffinierten Figuren. Wenn ich es richtig 
interpretiere, ging es in seiner Arbeit nicht nur um die realistische Studie eines Modells, 
sondern um die Erfassung eines idealen Modells: ein "Körper, der aus Körpern geschaffen 
wurde", wobei Teile von Modellen verwendet wurden, um ein perfektes Modell zu schaffen. Zu 
dieser Zeit schuf Moješčík Skulpturen mit ungewöhnlichen Posen, wobei ihre endgültige 
Erscheinung perfekt in die Szene als Ganzes passte, in die Normen der klassischen 
Bildhauerei und der idealen Komposition der inneren und äußeren "nackten" Schönheit - bis 
vor kurzem nur junger Frauen.   

Moješčíks Aktfiguren sind vom Standpunkt der Modellierung aus gesehen perfekt. Vielleicht 
wirken sie deshalb auf den Betrachter ein wenig unnatürlich. Allerdings sind sie durchaus 
ausdrucksstark, als kämen sie aus einer anderen Welt. Der Eindruck eines inneren Eingriffs 
begleitet das Gefühl eines gewaltlosen, aber kraftvoll raumgreifenden Moments, so wie nach 
einem tiefen Ausatmen, ein plötzliches Einatmen erfolgen muss. 

Das beste Beispiel dafür ist Moješčíks Skulptur "Levitation": Eine Frau in einer Yoga-
Meditationshaltung, die nur auf drei Punkten balanciert: auf einem kleinen Zeh und dem 
kleinen Finger jeder Hand. Infolge der Anhebung der formalen Basis und des Schwerpunkts 
muss das Modell von einem Netz aus energetisch lebendigen Konturlinien der Figur getragen 
werden, als ob es sich von innen nach außen durch die Skulptur und auch um das Zentrum 
herum drehen würde. Sehr interessant und von der Wirkung auf den Betrachter fast als würde 
sie sich bewegen ist die neueste Skulptur von Moješčík: ein lebensgroßer Mann, dessen 
Oberkörper seinen Schwerpunkt überlappt, während er ausdrucksvoll über ein Kreuz greift, 
das von seinen Beinen gebildet wird, die auf das Geschlechtsorgan zentriert sind. Nach so 
vielen Jahren, in denen er Frauenfiguren schuf, ist dieses neueste Werk ein Mann: der nicht-
duale Gott Ishvara (2019-2020), dargestellt in einer schwierigen Yoga-Pose [2]. Ishvara wird 
in der Hindu-Philosophie als ein egozentrischer, unabhängiger, bekenntnisloser ewiger Gott 
dargestellt, der oberste Herr der Welt...etc. 



 
Pavel Netopil 

Quellen - Literatur: 

1. Kroutvor, Josef. Hlava Medusy. Jazzpetit č. 29, s. 143-144. 

2. David Moješčíks Vater, Miloslav Moješčík (1947-2009), war ein Yogalehrer  (Yoga im 

Alltag) mit einer weltweit gültigen Lehrberechtigung. 

 


