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Během rozhovoru s Viktorem Frešem jsme se zarazili nad zprvu nenápadnou, ale vlastně 

docela důležitou otázkou. Vzhledem k tomu, že autor ikonického Pičuse vystudoval 

v Praze a jeho kontakty na umělecké podhoubí ještě rozhodně nevychladly, ptal jsem 

se ho, jestli se cítí být spíš slovenským nebo českým umělcem. S jadrností a upřímností 

sobě vlastní mi odvětil: „Nakonec jsem zjistil, že je Praha stejná díra jako Bratislava.“ 

No dobře, ve skutečnosti nepoužil slovo díra. A je z toho samozřejmě patrná nadsázka 

a Frešův do extrému vyhnaný postoj, který je ostatně pro umělce obecně dost typický. 

Bez Viktorova posměšného gardu to ale souvisí s tématem, které je pro páté vydání 

časopisu ArtLover, jež právě držíte v ruce, důležité. Do druhého ročníku existence, 

který tímto vydáním zahajujeme, jsme se totiž rozhodli přejít čáru a věnovat se ještě 

více a intenzivněji také současnému slovenskému umění. 

Zdaleka nejen na trase Praha–Bratislava se toho totiž děje hodně. Po velkorysých expozicích 

Jiřího Georg Dokoupila a Milana Housera v bratislavské Danubianě či Jiřího Černického 

v Košicích na jedné straně a úspěších slovenských umělců u nás, jejichž příkladem může 

být zcela vyprodaná pražská výstava Ašota Haase, je zřejmé, že v téhle oblasti ani po letech 

žádný druh hranic nevyrostl. 

I to byl důvod, proč jsme se rozhodli ArtLover nově distribuovat i na Slovensku. Pravidla 

přitom zůstávají stejná, ale pro ty, co nás drží v ruce poprvé, je na místě je zopakovat. Ani 

tady se náš magazín nebude prodávat, ani nebude k sehnání v žádné distribuční síti, dostat 

ho mohou jen vybraní čtenáři. A ať už se o současné umění teprve začínají zajímat, nebo 

jsou v jeho světě dávno a do hloubky ponořeni, naším cílem je dodat přehled, souvislosti 

a upozornit na to nejzajímavější, co se v téhle často těžko přehledné disciplíně děje.

Protože Česko ani Slovensko nejsou žádná „díra“, ale je tu naopak velká spousta 

konkurenceschopných umělců, jejich skvělých a podnětných děl, kteří mají velkou šanci 

růst mezinárodně a samozřejmě i cenově. Tak jak to ostatně ukazuje i úspěch Frešova 

Pičuse, o kterém se dá po čtyřech letech existence v klidu napsat, že se stal světově 

proslulou a ikonickou sochou. Jsem rád, že se nám jeho nejnovější verze leskne na obalu. 

Více už ale na nadcházejících stránkách...

Přeji podnětné čtení. 

Honza Vedral

šéfredaktor

EDITORIAL
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Velký inovátor a český umělec, který měl 

to štěstí, že vyrůstal v Západním Německu, 

tvrdí, že když je člověk připraven, něco 

objeví. Jak víme, v malbě se v průběhu 

20. století zkusilo už všechno a zdá se, 

že v ní mnoho místa pro experiment ne-

zbývá. Dokoupil ale vždycky cítil, že pro 

sebe potřebuje malířství nově definovat 

– dodnes se mu daří malbu stále inovovat 

a nacházet nečekané formy. Na prahu 

21. století přišel s takzvanou bublinovou 

malbou, kterou vytvářel pomocí skuteč-

ných mýdlových bublin a akrylové barvy. 

Vypouštět ale barevné bubliny na plátno 

tak, aby vznikla nádherná spontánní 

abstrakce, není neřízený proces, jako když 

natřete barvou tlapky králíkovi a nechá-

te ho po obraze běhat… V bublinových 

obrazech (podobně jako například i ve 

svíčkových malbách tohoto autora) je 

skryta dávka tajemství. Podoba, do které 

své bublinové obrazy Dokoupil postupně 

dovedl, je mysteriózní. No, co říkáte?

2014 

Mýdlové bubliny na plátně 

145 x 145 cm 

Cena: 1 468 125 Kč + DPH

Text: Lenka Lindaurová

JIŘÍ GEORG DOKOUPIL: 

BEZ NÁZVU
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SOUČASNOST 
SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ

Výstava rozlehlá přes celá dvě patra 

bratislavské Danubiany se skládá hlavně 

z Dokoupilových objektů Furniture For 

Fotos (FuFoFo) a jeho ikonických pláten 

se svítícími bublinami. Návštěvníci pro-

plouvají skrz oceán všech možných barev, 

velikostí i formátů. Některé připomínají 

mořský svět, jiné spíše jinou galaxii nebo 

zářivé hvězdy. Krása spočívá v tom, že 

Text: Honza Vedral, Gabriela Šecová

VÝSTAVY, KTERÉ STOJÍ ZA

NÁVŠTĚVU. ZAHRANIČNÍ

ÚSPĚCHY ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ.

CO JE V TRENDU A O ČEM SE

 MLUVÍ V UMĚLECKÉM SVĚTĚ.

si tady každý najde něco svého a okouz-

lujícího. V tom tkví kouzlo Dokoupilovy 

nápadité techniky malby. Dokoupil, jenž 

na Slovensku samostatně vystavuje vůbec 

poprvé, tvoří obrazce pomocí ohromných 

saponátových bublin a speciálních pigmen-

tů, které přidávají punc třpytivosti a nádech 

mimořádnosti. „Právě plánujeme velkou vý-

stavu v Národní galerii s umělcem Julianem 

Schnabelem, tak se určitě přijďte podívat,“ 

vzkazoval Dokoupil na vernisáži.

 

JIŘÍ GEORG DOKOUPIL: 

OXYMORON, 

DANUBIANA, BRATISLAVA 

VÝSTAVA TRVÁ DO 5. BŘEZNA

DOKOUPILOVA PREMIÉRA 

V BRATISLAVĚ

CO SE DĚJE
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Těsně před vydáním jarního ArtLoveru měla v lipské galerii Dukan dernisáž sólo show 

jednoho z nejnadějnějších mladých jmen současného českého umění. Jakub Matuška aka 

Masker vzešel z pražské graffiti a streetartové scény, ale aktuální výstava ukázala jeho obrat 

k malbě a kresbě. Masker ve své tvorbě využívá tradiční postupy i aktuální nástroje jako 

Photoshop. Díky tomu mají jeho díla originální barvy a jsou mezi sběrateli stále žádanější.

Velké pozornosti se těšila výstava Metodické sny, kterou měl do konce ledna Jiří Černický 

v košické hale umění Kunsthalle. Na expozici prezentoval svůj dlouhodobý koncept vizio-

nářského aktivizmu, víru, že umění může iniciovat společenskou změnu, jak je vidět v řadě 

jeho děl, která se dotýkají ekologické a sociální situace.

Instalace, kterou Krištof Kintera postavil 

ze starých počítačů a součástek, je nově 

součástí prestižní soukromé italské sbírky 

Maramotti Collection, již vlastní a řídí 

zakladatel značky Max Mara. Doplňuje tak 

rozsáhlou kolekci umění, v níž jsou napří-

klad díla od Basquiata, Francise Bacona, 

Tonyho Cragga a řady dalších umělců. 

Na březen chystá Maramotti Collection 

Kinterovi výstavu nazvanou Postnaturalia.

MASKER 

OKOUZLIL NĚMECKÉ SBĚRATELE

JIŘÍ ČERNICKÝ 

 „ROZBIL” KOŠICE

KRIŠTOF KINTERA 

V CENĚNÉ SBÍRCE

KRIŠTOF KINTERA:

 POSTNATURALIA, 

MARAMOTTI COLLECTION, ITÁLIE

19. BŘEZNA – 30. ČERVENCE

KAM ZA UMĚNÍM
DAVID HOCKNEY 

Tate Britain, Londýn 

9. ÚNORA – 29. KVĚTNA 

REVOLUTION 
Russian Art 1917–32 

THE AMERICAN DREAM 
Pop to the Present, British Museum, Londýn 

9. BŘEZNA – 18. ČERVNA

VERMEER AND THE MASTERS 

OF GENRE PAINTING
Musée du Louvre, Paříž 

22. ÚNORA – 22. KVĚTNA

HIERONYMUS BOSCH 

AND VENICE
Palazzo Ducale, Benátky 

18. ÚNORA – 4. ČERVNA

KANDINSKY 
Knight Errant, 

Museo delle Culture di Milano, Milano 

15. BŘEZNA – 2. ČERVNA

ABSTRACT EXPRESSIONISM 
Guggenheim Museum, Bilbao 

3. ÚNORA – 4. ČERVNA

EGON SCHIELE 
Albertina, Vídeň 

22. ÚNORA – 18. ČERVNA

DAMIAN HIRST 
Palazzo Grassi and Punta della Dogana, 

Benátky 

9. DUBNA – 9. LISTOPADU

TAKASHI MURAKAMI 
Astrup Fearnley Museet, Oslo 

9. ÚNORA – 14. KVĚTNA

  MATISSE/DIEBENKORN 
San Francisco, Museum of Modern Art 

11. BŘEZNA – 29. KVĚTNA

QUEER BRITISH ART 1861–1967 
Tate Britain, Londýn 

5. DUBNA – 1. ŘÍJNA

CO SE DĚJE
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Historicky nejmladší autor, který měl 

samostatnou výstavu ve Slovenské 

národní galerii, na sebe poměrně hlasitě 

upozornil již v době studií. Už tehdy 

vystavoval své malby plné mužské 

nahoty ve spojení s přírodními motivy 

v galeriích v USA, Kanadě i Japonsku. Pro 

jeho portréty jsou typická zaječí ouška, 

která postupem času přetvořil v ďábelské 

růžky. Groteskní výjevy úpadku a utrpení 

člověka konfrontují diváka až na hranici 

estetického vnímání. Andrej momentálně 

připravuje výstavu pro svého berlínského 

galeristu. Loni měl hned tři přehlídky 

v New Yorku, příští rok chystá sólovou 

výstavu pro DSC Gallery. 

Slovenského výtvarníka, jehož dílo zdobilo obálku třetího čísla našeho časopisu, již dobře 

znají i čeští milovníci umění. Svědčí o tom úspěch výstavy Resonance of Sound, kterou 

měl na podzim v Praze. Šlo totiž o jednu z nejprodávanějších expozic v historii galerie. 

Obdobný úspěch zaznamenal i na londýnském veletrhu Start. Na sklonku loňského roku 

se mu dařilo i na výstavě v Amsterdamu. V současnosti připravuje několik přehlídek pro 

Blízký východ a novou kolekci svých svítících objektů.

2014

Akryl na plátně

100 x 80 cm

Cena: 84 000 Kč + DPH

2016

Světelný objekt, plexisklo

40 x 240 x 40 cm

Cena: 264 600 Kč + DPH

ANDREJ DÚBRAVSKÝ: 

SELFIE (RED HAIR)

AŠOT HAAS: 

COORDINATED METEORITE

NEBYLO BY FÉR IGNOROVAT, CO SE DĚJE NA SLOVENSKU. I TAM TOTIŽ 

TVOŘÍ ŘADA UMĚLCŮ, KTEŘÍ MAJÍ POTENCIÁL PRORAZIT NA MEZINÁRODNÍ 

ÚROVNI. VYBRALI JSME PĚTICI TĚCH, JEJICHŽ TVORBA NÁS V ARTLOVERU 

V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH OSLOVILA.

AKTUÁLNÍCH 
SLOVENSKÝCH 
AUTORŮ

Text: Olga Trčková, Honza Vedral

TOP
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Hlavní postava aktuálního vydání nemůže 

v tomto přehledu chybět. Na své druhé 

samostatné výstavě v pražské galerii DSC 

Viktor Frešo opět ukázal, proč je brán 

jako enfant terrible nejen na slovenské 

výtvarné scéně. V loňském roce vystavoval 

například na průřezových výstavách po 

Evropě, které se věnují konceptuální 

tvorbě. Se svými mezinárodními galeristy 

také absolvoval přes deset mezinárodních 

veletrhů. Jeho dílům se velmi dobře dařilo 

v Londýně, Paříži i New Yorku. A jak se 

dočtete o několik stránek dále, ambice má 

ještě větší. A je na místě podotknout, 

že po právu.

Původem slovenská malířka a sportovkyně 

patří k nejmladší generaci současných vý-

tvarníků. Žije a tvoří ve Spojených státech, 

ale v jejích malbách je velmi dobře patrný 

její středoevropský původ a kořeny. Jsou 

syrové, odkazují na mytologii i na současné 

problémy. V dějích, které zachycují, často 

vystupují mladičké dívky ve zvláštních 

vztazích s muži, medvědy či vlky. Jsou 

dívky oběťmi, nebo naopak těmi, kdo oběti 

hledají, aby ukojily své potřeby? Janečková 

ukazuje svět očima dívky s divokým srd-

cem, zpochybňuje lidství i ideály, vykreslu-

je podivné situace. O její díla je zájem za 

oceánem nebo například v Itálii.

2017

Kombinovaná technika, neon

175 x 50 x 45 cm

Edice 6

Cena: 220 000 Kč + DPH

2010

Akryl na plátně

155 x 180 cm

Cena: 66 000 Kč + DPH

VIKTOR FREŠO: 

VIKI

KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE: 

WOLFPACK

Marek Kvetan patří mezi již zavedená slovenská jména, profiluje se jako multimediální 

umělec, který má cit pro ironii a absurditu. Jeho tvůrčí metoda spočívá v posouvání 

původního kontextu. Tak jako u tohoto díla, které je jakousi disfunkční trofejí, kůží bez 

obsahu. Nelogické umístění dětského balónu narušuje tradiční symbol vítězství. Původně 

to měla být interiérová dekorace, pýcha lovce. Výsledkem je ale přesný opak – vyprázdně-

ná kořist, pochybná pýcha, nepodařený úlovek. Vyvolává otázky o samém smyslu lidské 

existence. Marek se loni zúčastnil Bienále v Moskvě a v současnosti připravuje několik 

výstav se zahraničními galeriemi. 

2013

Trofej, fotbalový míč

120 x 110 x 60 cm 

Cena: 132 000 Kč + DPH

MAREK KVETAN: 

THE POSSIBILITIES 

OF AUTOMATIC CORRECTIONS

TOP
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Text: Milosh Harajda

Foto: David LaChapelle

KONTROVERZNÍ HVĚZDA SVĚTOVÉHO BALETU SE NEKONVENČNÍMI CESTAMI POSTUPNĚ TRANSFORMUJE NA CENNÝ 

OBJEKT SBĚRATELŮ SOUČASNÉHO UMĚNÍ. CESTA SERGEIE POLUNINA VEDLA Z ROYAL BALETU V LONDÝNĚ AŽ NA 

STŘÍBRNÉ PLÁTNO, KDE ODHALÍ SVOU OSOBNÍ SBĚRATELSKOU VÁŠEŇ ZAVÁNĚJÍCÍ PACHEM KRVE.

TĚLO JAKO 
UMĚLECKÝ 
OBJEKT

Bulvár i odborná kritika mu svorně přezdí-

vali James Dean baletního světa a v den, 

kdy se nejmladší principál v historii 

královského baletu v Londýně rozhodl re-

zignovat na svůj post, šokovaná média bu-

rácela ve Spojeném království stejně jako 

na jeho rodné Ukrajině. Život ho postavil 

před objektiv velikánů, jako jsou Bryan 

Adams či Bruce Webber, jejichž portréty 

mladého rebela se staly ikonami doby 

a putovaly do mnoha privátních sbírek.

Byl to však David LaChapelle, kdo s Polu-

ninem uprostřed džungle na Havaji nato-

čil alternativní videoklip k Hozierově hitu 

Take Me to Church, který se přes noc stal 

virální senzací s počtem zhlédnutí více 

než 18 milionů. „David je skutečný génius, 

díky kterému jsem pochopil, že nemusím 

být pouze tanečníkem, ale že jako umělec 

získám mnohem větší svobodu,“ přiznává 

Polunin. Jejich dílo se stalo součástí živo-

topisného dokumentu Dancer, kterého 

se ujala oscarová producentka Gabrielle 

Tana. Jeho exkluzivní projekci uvede 

Národní divadlo v Praze 1. května. 

„Své tělo považuji za umělecký objekt 

a tetování jsou jen jedním z mnoha mých 

vyjádření – podobně jako tanec. Tetování 

mě fascinovalo odjakživa. Už jako malý 

jsem obdivoval lidi s potetovanými obliče-

ji, protože dávali jasně najevo, že nejsou 

na nikom a na ničem závislí. Já jsem si to 

své nechal udělat jako osmnáctiletý na 

Ukrajině. Ta další následovala velmi rychle 

ARTLOVER

poté. Je to vždy spontánní rozhodnutí,“ 

říká Polunin o své osobní umělecké sbír-

ce. „Všechny jizvy, které na těle mám, jsou 

pravé. Některé jsem si udělal sám, jiné 

jsem si nechal udělat. Cítím se s nimi jako 

skutečný bojovník,“ uzavírá. 

Pokud máte zájem koupit si kousek svého 

Polunina, máte na vybranou tři možnosti. 

Tanečník pózoval 17. ledna v londýnském 

Hospital Club pro sochaře Francesa 

Segelmana, jenž pro speciální aukci Project 

Polunin zhotovil jeho sochu v životní veli-

kosti. Pro novou knihu Davida LaChapella 

Lost and Found, která vychází na podzim 

letošního roku, Sergei nafotil řadu aktů do 

série Paradise a v květnu poprvé zatančí na 

prknech Národního divadla v Praze. 
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Text: Honza Vedral

Foto: Marek Musil

MÁLOKOMU SE PODAŘÍ VYTVOŘIT TAK IKONICKOU SOCHU, JAKOU JE PIČUS VIKTORA FREŠA. 

KDYŽ SE NEDÁVNO VRACEL Z VELETRHU V MIAMI, MĚL JICH PRODÁNO ZA JEDNU AKCI 

DVANÁCT. „MÁM K NĚMU ODSTUP. NEZDÁ SE TO, ALE JE TO HODNĚ PRACNÁ SOŠKA,“ 

ŘÍKÁ DNES A JE PŘIPRAVEN VYNÉST DALŠÍ TRUMFY.

PIČUS 
SE NEDÁ PŘEKONAT

ROZHOVOR
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Setkání s Viktorem Frešem je pokaždé 

osvěžující. Svými vtipy a názory doká-

že tenhle obří chlap pokosit všechny 

v místnosti i sám sebe. Je potřeba být 

neustále ve střehu. A přijmout všechno. 

Přesto říká, že se návštěvám a společnosti 

ostatních radši vyhýbá. Ve Vitra Lounge ve 

spodním patře DSC Gallery jsme mluvili 

i o tom, že v uměleckém životě právě 

prožívá zlomové období. 

V době, kdy vychází tento ArtLover, vám V době, kdy vychází tento ArtLover, vám 

pomalu končí vaše druhá sólová výstava pomalu končí vaše druhá sólová výstava 

v DSC Gallery. Pojmenoval jste ji jednodu-v DSC Gallery. Pojmenoval jste ji jednodu-

še Now, proč?še Now, proč?

Vznikala asi rok. Snažil jsem se na ní ukázat 

svou aktuální situaci, to kde jsem, k čemu 

jsem dospěl. Spojit začátek svojí tvorby s její 

současností. Na jedné straně jsou sofistiko-

vané objekty, na druhé narativní, gestická 

rukodílnost. Jsou to moje krajní polohy. 

Začátek a konec. Tu výstavu jsem připravo-

val jako svého druhu retrospektivu.

Co z toho vyplynulo?Co z toho vyplynulo?

Utvořily se tři bloky, tři principy. První hu-

dební, druhý ekumenický a třetí takový... 

mongoloidní. 

Ten první je zřejmý. Jste z hudebnické Ten první je zřejmý. Jste z hudebnické 

rodiny, sám hrajete, váš otec Fedor Frešo rodiny, sám hrajete, váš otec Fedor Frešo 

proslul nejen s Marianem Vargou a skupi-proslul nejen s Marianem Vargou a skupi-

nou Collegium musicum...nou Collegium musicum...

Snažil jsem se shrnout všechny typy ob-

jektů a soch, které jsem dělal z různých 

hudebních komponentů. Tvořil jsem 

z nich novotvary, kterým říkám light 

core. Jsou to hudební jádra, do kterých 

můžete vstupovat, cpát do nich kabely, 

mačkat knoflíky, pracovat jako s hu-

debními nástroji. Ekumenický princip 

souvisí s mou vírou v Boha a zachycuje 

práci s křesťanskou nebo spíš religiózní 

tematikou. A to od spirituálních objektů, 

jimiž byly kytary, až po cyklus Bůh je 

láska, který završuje můj autoportrét, 

kterým to ze sebe filtruji.

A pak ten mongoloidní princip?A pak ten mongoloidní princip?

Já si o sobě myslím, že jsem těsně líznul 

spektrum, že skutečně jsem lehce 

mongoloidní. Pičus je toho důkazem. 

Chtěl jsem různými sochami a malbami 

dovyprávět další příběhy kolem mon-

goloidity, které dokreslují širší kontext. 

Je chyba, když lidi vnímají Pičuse jako 

určitého solitéra. Tak to není. 

Chápu správně, že se tedy celkově Chápu správně, že se tedy celkově 

zjednodušujete?zjednodušujete?

To si nemyslím. Naopak se to všechno 

zkomplikovalo. Kdysi jsem býval jednovrst-

vý a objevení druhého plánu vyžadovalo 

intelektuální kapacity. Byl jsem gestický, 

udělal jsem třeba zdánlivě primitivní ná-

pis na stěně. Jeho smysl bylo nutné složitě 

odkrýt. Teď jsem všechny svoje postupy 

vzal a shrnul jsem je do jednoho objektu. 

Teď mě zajímá udělat z celého postupné-

ho procesu jednu věc. Skartace všeho do 

jednoho novotvaru. Zdánlivě to opravdu 

komprimuji do jedné věci, to je pravda, 

ale ty zdrojové informace jsou složitější. 

Proč tahle rekapitulace přišla právě „now“? Proč tahle rekapitulace přišla právě „now“? 

Nejste mladý na sepisování pamětí?Nejste mladý na sepisování pamětí?

Bude mi 43 let. A do padesáti bych chtěl 

mít trvalou adresu v Marině v Chorvatsku 

na jachtě a na účtě alespoň milion. (smích) 

Mám na to sedm let. Vím, že teď mám před 

sebou ještě tak deset – patnáct let fyzicky 

aktivního a silného života. A proto jsem to 

rozpeckoval. Proto to teď hrotím. 

Pojďme ale zůstat ještě u těch začátků. Pojďme ale zůstat ještě u těch začátků. 

Jak se stalo, že se kluk z hudební rodiny Jak se stalo, že se kluk z hudební rodiny 

dostal zrovna k výtvarnému umění?dostal zrovna k výtvarnému umění?

To je jednoduché. Já zkrátka nemám do-

statečně silný hudební sluch na to, abych 

byl špičkový hudebník. A tak mi nezbyla 

jiná možnost než dělat umění, protože 

jsem sociopat. Velmi komplikovaně vychá-

zím s autoritami. Jsem zkrátka nekompati-

bilní s jakoukoli prací. Myslím, že je úplně 

jedno, jestli je člověk hudebník nebo 

básník nebo výtvarník, jde o jiný způsob 

myšlení a práce ve vlastním vnitřním 

světě. Výtvarné umění je nejsvobodnější, 

člověk v něm může, co a jak chce. 

Ale jak jste přišel na to, že vůbec máte Ale jak jste přišel na to, že vůbec máte 

nějaký talent?nějaký talent?

Osvítilo mě to. Byl jsem u sebe v poko-

ji, bylo mi dvanáct, třináct let. A zjistil 

jsem, že tohle bych měl dělat. (smích) 

A tak jsem začal. Jsem samouk. Začal 

jsem si kreslit a najednou jsem toho dělal 

strašně moc. Vzal jsem to a došel s tím na 

Vysokou školu výtvarných umění v Bra-

tislavě. Tam mi poradili, že bych se měl 

alespoň s někým potkat a konzultovat, co 

vlastně dělám... do té doby jsem byl tak 

přesvědčený o své genialitě, že jsem šel na 

přijímačky přímo ze svého pokoje. Ale to 

byla devadesátá léta a tehdy bylo všechno 

z nejrůznějších důvodů trochu jinak. 

Co vám na to řekli doma?Co vám na to řekli doma?

Otec byl rockový baskytarista. Ten to 

opravdu neřešil. Máma taky ne. Já jsem byl 

od dětství individuál. Prostě jsem si zamkl 

pokoj a dělal, co jsem chtěl. Nemám ve 

svém blízkém okolí moc rád lidi a nemám 

rád návštěvy. Disponuji příliš velkou ener-

gií a charismatem a lidi mají tendenci to 

ze mě brát. Snažím se je nekrmit. 

Kdy to z vašeho pohledu nabralo konkrét-Kdy to z vašeho pohledu nabralo konkrét-

ní obrysy. Kdy jste si poprvé řekl, že by se ní obrysy. Kdy jste si poprvé řekl, že by se 

uměním dalo uživit?uměním dalo uživit?

Teprve před pár lety. Já jsem byl 

vždycky radikální umělec. Dělal jsem to 

z nezištných důvodů, s takzvaně čistým 

štítem. Najednou jsem zjistil, že je mi 

třicet pět a žeru bujóny. A tak jsem si 

řekl, že je to nějaká blbost. A otevřel 

si komerční galerii . Za krátkou dobu 

jsem se dostal do kontaktu s první ligou. 

VZAL JSEM VŠECHNY 

SVOJE POSTUPY 

A SHRNUL JE DO 

JEDNOHO OBJEKTU

BYL JSEM TAK 

PŘESVĚDČENÝ O SVÉ 

GENIALITĚ, ŽE JSEM ŠEL 

NA PŘIJÍMAČKY PŘÍMO 

ZE SVÉHO POKOJE

DISPONUJI PŘÍLIŠ 

VELKOU ENERGIÍ 

A CHARISMATEM 

A LIDI MAJÍ TENDENCI 

TO ZE MĚ BRÁT

Pičus, bronz, edice 6, cena: 1 500 000 Kč
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NAJEDNOU JSEM ZJISTIL, 

ŽE JE MI TŘICET PĚT A ŽERU 

BUJÓNY. A TAK JSEM SI ŘEKL, 

ŽE JE TO NĚJAKÁ BLBOST

A najednou jsem zjistil, že nemůžete být 

dealer i umělec. A tak jsem s tím zase 

seknul a soustředil se na umění. Začal 

jsem produkovat artefakty, které se dají 

vystavit, zavěsit na stěnu. Přešel jsem 

od radikálního konceptualismu k arte-

faktům. A ty artefakty si najednou začaly 

žít vlastním životem. Některé jsou slav-

né, jiné nikdo nezná.

Každopádně to začalo fungovat...Každopádně to začalo fungovat...

Ano. A já jsem všechny peníze, které jsem 

vydělal, začal vrážet zpátky. Začalo se to 

nabalovat, zvětšovat, jako nějaký válec. 

Což trvá tak deset let...

Deset let už nejíte bujóny?Deset let už nejíte bujóny?

Ale já si vždycky nějak peníze vydělat 

uměl! Dělal jsem dýdžeje nebo vyráběl 

stoly. Když nejde o umění, je mi to jedno. 

Jsem životaschopný člověk. Prodával jsem 

okna, prodával jsem knihy, pracoval jsem 

manuálně, dělal webdesign... dělal jsem 

to jako spousta výtvarníků, co pracují 

v grafické firmě, k tomu si dělají to svoje. 

A vědí, že když budou žrát psí a kočičí 

konzervy, tak to nějak přežijí. (smích)

Vy jste jedl psí konzervy, jaké to je?Vy jste jedl psí konzervy, jaké to je?

Hahaha! Ne! Jenom chci říct, že když 

děláte umění, neznamená to, že z toho 

budete žít. A když z něj chcete žít, musíte 

mít artefakt, který může vaše galerie vzít 

a prodat. A ta galerie neumí prodat myš-

lenku, musí prodat něco fyzického. A to 

je kompromis mezi radikálním konceptu-

alismem a fyzickým kýčem. Musíte si najít 

střední cestu, kde je to v pořádku. 

Jak vypadala vaše nejradikálnější díla?Jak vypadala vaše nejradikálnější díla?

Já jsem třeba psal na stěny v galeriích 

nápisy: Byl jsem tu! Nebo jsem jen 

udělal čáru na stěnu přes vypínače. 

Vylil jsem v galerii colu na zem. To byla 

taková neo pop konceptuální vlna po 

roce 2000. 

Po rozhodnutí dělat fyzické objekty Po rozhodnutí dělat fyzické objekty 

následoval ten, kterým jste se proslavil. následoval ten, kterým jste se proslavil. 

Jak jste stvořil Pičuse?Jak jste stvořil Pičuse?

Roztáhlo se nebe, zasvítilo na mě slun-

ce a boží hlas mi řekl: začni modelovat! 

(smích) Málokdo to ví, ale já jsem v mo-

delování hodně dobrý, ale asi patnáct 

let jsem to nedělal. Koupil jsem si hlínu 

a stojan a vyrobil jsem podle sebe první 

mongoloidní hlavu. Pak mi jeden kama-

rád říkal, že má festival. A já, že vyrobím 

figurku, tělo s hlavou, nechal jsem ji odlít 

a dal ji tam na pódium. To byl první Pičus. 

Vystupovaly tam zahraniční hvězdy a on 

tam celou dobu stál a tvářil se. Byl rok 

2013 a najednou se to stalo. Všichni ho 

chtěli mít. 

A nedělo se to jenom na Slovensku...A nedělo se to jenom na Slovensku...

Pičus se dostal i do Ameriky a stal se tam 

docela slavným.

A je to tedy autoportrét?A je to tedy autoportrét?

Dá se na něj nahlížet třemi způsoby. 

Vtiskl jsem mu svoje charakterové vlast-

nosti. Jsem arogantní, namyšlený, nepo-

korný, mačistický fas. Zároveň je to ale 

opak mě samotného. Jsem vysoký s malou 

hlavou, on je malý s velkou hlavou, on má 

malý kokot, já mám velký kokot. (smích) 

Prostě opozit. A za třetí je za tím vším 

určitá dávka humoru. Je to konceptuální 

dílo, protože prostřednictvím negativních 

emocí vyvolává v lidech pozitivní věci. 

Lidé se tomu smějí, ale ve skutečnosti 

vystavuji negativní artefakt. To je v umění 

netypické, vyvolávat negativními pro-

středky pozitivní pocity. 

Celkově není práce s humorem v umělec-Celkově není práce s humorem v umělec-

kých kruzích  zrovna dvakrát ceněná...kých kruzích  zrovna dvakrát ceněná...

Ale tohle není – hahaha – humor. Je tam 

v druhém plánu. Je sofistikovanější. 

Já sám nesnáším takzvaně vtipné umění. 

Stejně tak jako nemám rád za každou 

cenu vážné a temné umění. Já mám rád 

prostě dobré umění. 

Ale mongoloidní pop art. Už ten název Ale mongoloidní pop art. Už ten název 

zní vtipně...zní vtipně...

Já si ze všeho dělám srandu, ale když se 

na ty obrazy podíváte, srandovní nejsou. 

Ale to jsem já. Mám rád v životě jen pár 

věcí: sex, srandu a žraní. A řídím se tím, 

že nic není horší než vážný český videoar-

tista. (smích)

Kolik Pičusů vlastně existuje?Kolik Pičusů vlastně existuje?

Je to limitovaná série. Je jich jenom 36. 

Ale občas to působí, jako by byl všude. 

Je vystavený v Amsterodamu. Fotil se 

s ním Johnny Depp, Samuel L. Jackson 

i další celebrity. Myslím, že ta socha je 

už opravdu hodně slavná. A že je mož-

né, že se zapíšu jako autor jednoho díla. 

Ale proč ne. Když budu mít v Marině tu 

schránku, tak se s tím smířím. (smích)

KDYŽ CHCETE Z UMĚNÍ 

ŽÍT, MUSÍTE MÍT 

ARTEFAKT, KTERÝ 

MŮŽE VAŠE GALERIE 

VZÍT A PRODAT

ROZTÁHLO SE NEBE, 

ZASVÍTILO NA MĚ 

SLUNCE A BOŽÍ HLAS 

MI ŘEKL: ZAČNI 

MODELOVAT! A TAK 

VZNIKL PIČUS

Viktor Frešo, NOW, 2017, kombinovaná technika, 52 x 80 x 29 cm, cena: 160 000 Kč
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Vážně?Vážně?

Ne, to si samozřejmě dělám srandu. 

Ve skutečnosti mi stačí, co mám. 

Nic víc nepotřebuju. Já jsem velmi 

ekumenický a submisivní člověk. 

To téma se nám zase vrací. To bych si To téma se nám zase vrací. To bych si 

netipnul, že si s autorem Pičuse budu netipnul, že si s autorem Pičuse budu 

povídat o náboženství. povídat o náboženství. 

Pozor. Náboženství a víra v Boha jsou 

dvě rozdílné věci. Já nepraktikuji žádné 

náboženství, i když jsem prošel snad 

všemi a ještě za komunismu jsem chodil 

ministrovat. Ale fakt je, že vedu velmi 

intenzivní komunikaci s Bohem. A díky 

té komunikaci dostávám opravdu luxus-

ní nápady. Když se snažím zkonstruovat 

nějakou věc, tak to nefunguje. Všechny 

moje nápady skutečně byly vnuknutím. 

Najednou jsem věděl, sakra, to je ono!

Kde vás taková vnuknutí přepadají?Kde vás taková vnuknutí přepadají?

Ta místa jsou různá. Rád chodím třeba 

do lesa. Nebo mě to přepadne při orálním 

sexu. (smích) No a pak mám ještě takové 

momenty přímo v ateliéru, když jsem 

v tom tvůrčím prostředí.

MÁM RÁD V ŽIVOTĚ 

JEN PÁR VĚCÍ: 

SEX, SRANDU A ŽRANÍ

Pohled do instalace 

DSC Gallery, 

socha vzadu Sound Core 

se prodala v den vernisáže 

do významné sbírky 

za 1 milion korun.
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VIKTOR FREŠO

Třiačtyřicetiletý výtvarník žije a tvoří v Bratislavě, cítí se ale být spíš českým 

autorem, protože studia absolvoval v Praze a patří do jejího uměleckého podhoubí. 

Krom ikonického Pičuse se podílel například i na vytvoření slavné Entropy Davida 

Černého. Pochází z hudebnické rodiny a muzika je pro něj při tvorbě i v tvorbě 

důležitá. Mezi jeho oblíbence patří Frank Zappa či Pearl Jam.

Držme se tedy u toho umění. Jak se člově-Držme se tedy u toho umění. Jak se člově-

ku tvoří ve stínu Pičuse?ku tvoří ve stínu Pičuse?

Pičus se nedá překonat. Je to bílá figura, 

vysoká do metru. On se prostě podařil, 

jako se podaří hit, hodí se do každého in-

teriéru. Je stále vtipný a vytváří přátelskou 

emoci. Lidi s ním mají vztah. Postavíte ho 

kamkoli a žije vlastním životem. A k tomu 

je cenově přístupný, protože stojí do dese-

ti tisíc dolarů. Byznysově je to perfektní. 

Ale na poslední výstavě v DSC Gallery 

jsem měl dvě až tři věci, které mu mini-

málně dokážou konkurovat. Jen je to jiné 

médium, už nechci dělat metrovou bílou 

sochu, protože už nikdo lepší neudělá. To 

je vyřešené. Pojďme se bavit o obrazech 

nebo třeba digitálních věcech. 

Vy jste ale nedávno udělal i bronzového, Vy jste ale nedávno udělal i bronzového, 

máme ho na titulní straně...máme ho na titulní straně...

Ale to je už úplná vyhrocenost. Těch 

bude jednom šest. Neexistuje na něj 

sleva, prosba nebo časový stres. Nic. 

Euro. (smích) Chceš být členem drobné-

ho klubu Pičusistů? Cena je stanovena. 

A jestli na to nemáš, nevadí, je i plasto-

vý! (smích) Nebo se u něj můžeš jenom 

vyfotit. (smích)

Vy jste doopravdy rozjetý!Vy jste doopravdy rozjetý!

Já totiž cítím, že mám za sebou začátek 

a teď to doopravdy přijde. Teď to rozběh-

nu. Frešo bude viset u každého doma. 

(smích) Mám ideální období, netrpím 

tvůrčí krizí, nemám emoční nouzi, mám 

perfektní tým, mám perfektní galerii a je 

to fakt dobré. Nebude to navždy, je třeba 

to využít. Jako když všichni střílejí malými 

pistolkami, ale přijde Arnold Schwarzene-

ger s jednou ohromnou a udělá: Tututu-

tututututu! A všechno srovná se zemí. 

Cheche, tak se cítím. 

JE MOŽNÉ, ŽE SE ZAPÍŠU 

JAKO AUTOR JEDNOHO 

DÍLA. ALE PROČ NE

Viktor Frešo před dílem 

Kamarád, svítící objekt, 

cena: 650 000 Kč
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Text: Radek Wohlmuth

Foto: Profimedia

ANGLICKÝ TERMÍN ART DISTRICT VYSTIHUJE MĚSTSKOU PODSTATU I HISTORICKÝ KONTEXT TOHOTO FENOMÉNU, 

TRADOVANÝ ČESKÝ EKVIVALENT UMĚLECKÁ KOLONIE ZASE LÉPE VYJADŘUJE JEHO LOKÁLNÍ A INVAZIVNÍ 

CHARAKTER. Z HISTORICKÉHO POHLEDU JE MOŽNÉ MÍSTA S VELKOU KONCENTRACÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ 

REGISTROVAT MINIMÁLNĚ OD STŘEDOVĚKU. JAK TO TEHDY VZNIKLO?

PERIFERIE 
V CENTRU DĚNÍ

Nešlo pouze o šlechtické nebo panovnické 

dvory, případně mocné kláštery, kde se ma-

líři a sochaři shromažďovali kolem význam-

ných mecenášů a zadavatelů. Umělecké 

čtvrti, respektive ulice, mělo také mnoho 

měst. Přirozeně to vyplývalo z principů ce-

chovní soustavy, kam výtvarníci, kteří spo-

lečensky patřili mezi řemeslníky, takže měli 

prestiží blízko třeba k lékárníkům, patřili. 

Tradice profesně specializovaných uliček 

tak přivedla do společného teritoria i je. 

V ideál nezávisle fungující umělecké komu-

nity se ale předchozí zvykové uspořádání 

změnilo až později. Dobrým příkladem 

může být třeba francouzská Barbizonská 

škola, skupina krajinářů, kteří se po roce 

1830 spontánně usazovali v okolí stejno-

jmenné vesnice poblíž Fontainebleau. Vedla 

je k tomu nejen převratná snaha a touha 

malovat živou krajinu přímo v reálné příro-

dě a nejen její idealizovaný, uměle utvářený 

odraz v ateliéru, ale i relativní blízkost Paří-

TÉMA

že coby uměleckého střediska první katego-

rie a především potřeba ušetřit. Dali tehdy 

vzniknout zcela nové malířské disciplíně 

do dneška nazývané plenér (fr. en plein air 

– pod nebem) a bezprostředně ovlivnili jak 

vývoj umění, tak další generaci revolucioná-

řů moderní malby, impresionisty.

Už na tomto příkladu je možné demonstro-

vat schopnost podobných periferních cel-

ků na jednu stranu prosazovat se v rámci 

aktuálního dění v oboru, na stranu druhou 

z okraje přímo působit na centrum. Do 

hloubky tuto problematiku rozkryl ame-

rický teoretik urbanismu Richard Florida, 

který se na přelomu tisíciletí proslavil 

právě svojí provokativní studií o takzvané 

kreativní třídě a jejím zásadním vlivu na 

regeneraci měst. Na vlastní oči bylo a stále 

je možné jeho názory srovnávat s praxí na 

mnoha místech. Někdy jde dodnes o uto-

pie, které mají změnit svět, jindy o dočasná 

účelová seskupení, jejichž cílem je přede-

vším vytvořit tvůrčím lidem, pohybujícím 

se ze zásady mimo struktury systému, co 

nejlepší podmínky ke svobodné a ničím 

neomezované práci a její prezentaci.  

Velikost těchto „kolonií“ v podstatě ne-

hraje roli, tak jako v jiných případech jde 

hlavně o dopad jejich působnosti na okolí, 

případně radikalitu, přičemž je jasné, že už 

samotná umělecká komunita soustředěná 

do jednoho místa má většinou alespoň po 

určitý čas ke konformitě daleko. Bývá ov-

šem pravidlem, že během doby alternativní 

teritoria, která zatraktivňují dříve přehlí-

žené městské části, doženou a smetou 

developerské projekty nebo se postupně 

změní v zavedené prostory, které se i přes 

respekt a progresivitu začnou blížit a při-

způsobovat oficiální sféře. Koloběh hledání 

umělecké nezávislosti tehdy většinou 

začíná nanovo.

Jeden z prvních art distriktů tvořila takzvaná Barbizonská škola, jejímž zakladatelem byl malíř Théodore Rosseau. 

Motivy pro své obrazy tehdy nacházel on i jeho souputníci v přírodě. 
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ZATÍM SE S ART DISTRICTY, TEDY PLNĚ FUNKČNÍMI MÍSTY, KDE SE UMĚNÍ 

STÁVÁ NEJEN ŽIVOTNÍM STYLEM, ALE HLAVNÍM MOTOREM EXISTENCE, 

SETKÁVÁME HLAVNĚ V ZAHRANIČÍ. ČÍM DÁL VÍC SE VŠAK BLÝSKÁ NA ČASY 

I U NÁS. V POSLEDNÍ DOBĚ JE JEDNÍM Z DŮKAZŮ I ROZVÍJEJÍCÍ SE PROJEKT 

PRAŽSKÉ PRAGOVKY. I PROTO JE SPRÁVNÁ CHVÍLE FENOMÉN UMĚLECKÝCH 

CENTER PROZKOUMAT. 
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Text: Radek Wohlmuth

Když se člověk podívá za hranice, 

velmi brzy zjistí, že art districty jsou 

globální záležitostí. Najdeme je stejně 

tak ve Spojených státech jako v Rusku, 

dokonce i v komunistické Číně. 

Někde patří k nezadatelným projevům 

svobodné existence, jinde se stávají 

součástí státní podpory kulturní sféry, 

občas jsou jen tiše trpěny, ale pravdou 

zůstává, že jejich existence a působnost 

je nezpochybnitelná. 

Jedním z typických příkladů je Art District 

v Los Angeles, který přiléhá k Alameda 

Street a má charakter skutečné čtvrti. 

Na počátku se architektonicky mísil z bu-

dov bývalých skladů exotického ovoce, 

průmyslových hal a laciných hotýlků. 

Výtvarní umělci se sem začali stahovat už 

v polovině 70. let, kdy se platily tři centy 

nájmu za čtvereční stopu. V roce 1979 tam 

otevřel Marc Kreisel svůj legendární punk-

-rockový Aľs Bar, který se stal základnou 

pro kapely jako Sonic Youth nebo Red Hot 

Chili Peppers, a nastartoval tak další etapu 

energizace tohoto prostoru. Na začátku 

80. let město konečně povolilo ve starých 

nízkých barácích bydlet a zpětně tak 

legalizovalo to, co do té doby squatují-

cí umělci praktikovali už léta. Z místa 

se stalo skutečné město ve městě, plné 

galerií, barů, ateliérů a studií. Dnes už jde 

o ekonomicky silnou rezidenční oblast, 

pro svůj malebný retrocharakter často 

TÉMA

vyhledávanou k natáčení, kterou je nutné 

stavebně i funkčně regulovat tak, aby si 

alespoň dílčím způsobem zachovala svůj 

kreativní potenciál. 

Jiné art districty jsou ale naopak pořád 

v plné síle. Jakkoli se může zdát, že 

jejich zaměření je totožné, úplně tak to 

není. Winwood AD v Miami na Floridě 

poskytuje zázemí více než sedmdesáti 

galeriím, mnoha starožitnictvím, kavár-

nám a funguje i jako jedna z největších 

open-air streetartových zón na světě. Jeho 

charakter je do značné míry společenský, 

i když význam destinace velmi posílil 

příchod uměleckého veletrhu Art Basel 

v roce 2002. 

V Moskvě našli kreativci zázemí v budově 

bývalé továrny na technický papír z 20. let 

minulého století. Jde o jediný projekt 

v ruské metropoli, který se snaží o har-

monické „soužití“ výrobní a tvůrčí zóny. 

Dnes tu vedle sebe sídlí dílny, výtvarné 

a fotografické ateliéry, stejně jako desig-

nérská, architektonická a oděvní studia, 

nakladatelství nebo divadla. Fabrika sama 

sebe definuje jako centrum tvůrčího prů-

myslu. Všichni rezidenti si upravují místa, 

kde působí, a přímo tak vytvářejí jedi-

nečnou atmosféru. Kromě zázemí nabízí 

rezidence, organizuje projekt pro nastu-

pující generaci kurátorů nebo provozuje 

Art districty a graffity scéna většinou žijí v těsné symbióze. Na snímku Wynwood Walls Garden, Miami. Foto: Will Graham
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laboratoř experimentálních tisků. Heslo 

Fabriky je úderné jako v době pětiletek: 

Umění – to je naše práce!

Konkurenční Winzavod, za carství bývalý 

velkostatek, je oproti tomu především 

centrem současného vizuálního umění. 

Zaklenuté sály a industriální haly vytvá-

řejí nejen prostor pro výstavní projekty, 

ale místo v členitém bloku budov se 

najde i pro přednášky z historie umě-

ní, art businessu, znalecké kurzy nebo 

filozofický klub. Součástí ambiciózního 

programu jsou každoroční respektované 

soutěže, ať už zaměřené na fotografii, 

nebo minutové animace inspirované ge-

niem loci, open-cally Prostor pro design, 

které nabízejí účast na vizuální proměně 

Moskvy, nebo projekt Start na podporu 

začínajících výtvarníků. Stranou nesmí 

zůstat ani oblíbená Zeď, platforma zamě-

řená na public-art a graffiti.

Už svými rezidenty, mezi nimiž nechybí 

ani ikona současného umění Ai Wei Wei, 

je víc než zřetelný 798 Art District na 

severovýchodě centrálního Pekingu. Je 

to původně industriální čtvrť bývalých 

státních podniků, včetně továrny na 

elektroniku číslo 798, která dala kom-

plexu jméno. Dnešní exkluzivní podobu 

místo začalo získávat od roku 2002, kdy 

si umělecké a kulturní organizace začaly 

pronajímat, rozparcelovávat a upravovat 

průmyslové prostory na galerie, ateliéry, 

designová studia, umělecká centra, restau-

race a bary. 798ka si zakládá na světovosti 

a přesahu mezi východem a západem, 

snaží se na svém území profesionálně 

zajišťovat všechny sféry uměleckého pro-

vozu. V praxi to znamená, že se pokouší 

do svých hranic vtáhnout a poskytovat 

servis nejen umělcům a galeristům, ale 

i redakcím artových časopisů, propagáto-

rům umění, aukčním společnostem, ale 

především zájemcům o výtvarné umění 

a sběratelům. Slovy oficiálních webových 

stránek: všem inteligentním lidem. 

ČESKÁ STOPA

I když je možné českou stopu najít i v dale-

ké Číně, kde z iniciativy manželů Strako-

vých, sinologa a malíře Jiřího a jeho ženy 

Kchun-jing, vznikla galerie CCC, tedy 

Czech China Contemporary, která je sou-

částí východopekingské umělecké zóny, 

na domácí prostředí mělo vždy největší 

vliv bezprostřední okolí, zejména Němec-

ko. Zcela zásadní byl dnes už neexistující 

berlínský projekt Tacheles, který se po 

roce 2006 stal výzvou i vzorem především 

pro v Česku neméně legendární vyso-

čanskou Trafačku. Kunsthaus, s výměrou 

devět tisíc metrů čtverečních na Oranien-

burger Strasse, byl až do roku 2012 na 

první pohled nápadný rozměrnými graffiti 

na fasádě a sochařskými intervencemi 

v přilehlé zahradě. Uvnitř pak byly ukryty 

ateliéry, galerie, kavárny, noční klub a kino. 

Budovu, která byla v roce 1990 určena 

k demolici, obsadili umělci násilím, aby 

zabránili jejímu zničení. Za jejím prvotním 

rozvojem stál vlivný kurátor Jochen Sandig, 

aktivistický projekt, který se stal symbo-

lem nezávislého Berlína, skončil na nátlak 

majitele až po dvaadvaceti letech. 

To bývalá továrna na zpracování bavlny 

v Lipsku, která se skrývá pod názvem Art 

District Spinnerei, patří mezi významná 

kulturní centra dodnes. Je sídlem respek-

tovaných galerií, mezi nimiž nechybí ani 

EIGEN+ART, která mimo jiné zastupuje 

i globální malířskou hvězdu Neo Raucha, 

nebo Galerie Dukan. Právě mezi umělci 

jejího okruhu je možné najít ozvuk českého 

umění, například Josefa Bolfa či Richarda 

Štipla. Svým solo projektem An Energy 

Figure Created in Photoshop se v jejích 

prostorách až do konce února novou sérií 

obrazů představuje Jakub Matuška aka 

Masker. Ostatně, není to poprvé, už před 

třemi lety otevíral v pařížské pobočce 

galerie výstavní projekt View from the 

Skull. Kromě třinácti galerií je v tomto 

art districtu ve svých ateliérech usazena 

komunita umělců, v provozu je i kavárna 

a kino. Nejzásadnější roli ovšem hraje vý-

stavní program, jak ukazuje i momentální 

zimní rundgang, jeden z vrcholů sezó-

ny – speciální doba otevřených ateliérů 

a výstavních projektů.

 

A JAK JE TO U NÁS

S uměleckými centry v Česku se to zatím 

má nahoru dolů. Není jich moc a jejich 

životnost je omezená. Co se týče vnějších 

znaků i fungování, kopírují v podstatě 

mezinárodní model. Většinou se objeví 

v nevyužívaných budovách na industriál-

ních periferiích velkých měst, především 

Prahy – Karlín, Smíchov, Vysočany, to jsou 

nejčastější lokace, kde můžeme umělecké 

komunity najít. 

Už v roce 2005 se otevřela brána nedávno 

zaniklých Karlin Studios, která potkal 

osud v podobě devastačního developerské-

ho zásahu. Od počátku se jednalo o pro-

jekt obrácený dovnitř umělecké komunity 

spojený s pražskou Futurou. Sedmnáct 

ateliérů a pět set metrů výstavní plochy, 

kde našly své místo například progresivní 

galerie Entrance nebo k.art.on, vytvářelo 

zázemí, kam z mimokomunitního okruhu 

pronikl jen málokdo. Nicméně seznam 

rezidentů, kde nechyběli Milan Salák, Alice 

Nikitinová, Eugenio Percossi, Daniel Pitín 

nebo Radeq Brousil, stál za to. 

Vysočanská Trafačka, sídlo spojené 

s aktivisty ze skupiny Ztohoven, už to má 

také za sebou. Oproti Karlin Studios se jí 

do poslední chvíle dařilo udržovat pověst 

otevřeného, téměř klubového místa, kde 

se povedlo spojit nespojitelné – okruh 

umělců z pražské akademie a členy graffiti 

komunity. Mezi zakladatele Trafačky 

patřili Jan Kaláb aka Point, Roman Týc 

a mezinárodně úspěšný videoartista Jakub 

Nepraš. Odtud se odjíždělo k inscenování 

televizního výbuchu v Černém Dole a za 

několik měsíců po něm i k trutnovskému 

soudu. Přilehlý pavlačový dům se na ně-

kolik let stal živou alternativní platformou 

BUDOVU, KTERÁ BYLA 

V ROCE 1990 URČENA 

K DEMOLICI, OBSADILI 

UMĚLCI NÁSILÍM, ABY 

ZABRÁNILI JEJÍMU ZNIČENÍ 

TÉMA

Proslulé Maso od Davida Černého na stěnách jeho MeetFactory. Autorovy menší objekty jsou k vidění v DSC Gallery. Slavná Trafačka ve Vysočanech je dnes už minulostí. Foto: Trafačka
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rezidenčních ateliérů a bytů na zapřenou, 

které mnoha mladým umělcům umož-

nily žít nezávislý život podle vlastních 

představ. O co rozvolněnější byl koncept 

klasických výstav, o to zásadnější roli 

hrála Trafačka v historii českého graffiti. 

Stačí vzpomenout na dosud nepřekonaný 

mezinárodní festival Names, kterého se 

zúčastnily legendy jako Blu, MODE2 nebo 

ZEDZ, a z těch domácích nechyběli ani 

Epos, Masker, Pasta a právě Point.

Plně funkčnímu zahraničnímu mode-

lu je u nás zatím nejblíž smíchovská 

MeetFactory Davida Černého. Galerie, 

multifunkční sály, bar, několik pater ate-

liérů, nabitý program včetně rozsáhlých 

rezidenčních projektů, pevná pavučina 

mezinárodní spolupráce a zatím snad 

ničím neohrožená životnost, to jsou 

parametry, které tento prostor pro živé 

umění situovaný od roku 2007 do bývalé 

sklárny dělá v naší krátké art districtové 

historii už delší dobu jedničkou. Zázemí 

zde na dlouhou dobu našel Krištof 

Kintera a mezi současnými umělci 

najdeme třeba Michala Škapu aka Trona. 

Jestliže v MeetFactory je podobně jako 

v moskevském Winzavodu Galerie Zeď, 

v plzeňském nově se rozvíjejícím DEPU 

2015, jednom z mála regionálních art dis-

trictů u nás, je možné pro změnu využí-

vat plně vybavené dílny včetně zaškolení 

od profesionálních řemeslníků, čímž se 

zase podobá ruské Fabrice.

Zatím nejnovějším, ale neméně ambicióz-

ním projektem je vysočanská Pragovka. 

Jestliže se Praha 7 od loňského jara pokouší 

propojit umělecké instituce na svém území, 

jako jsou DOX, Veletržní palác, akademie 

nebo BIO Oko tak, aby mohla na mapě me-

tropole slavnostně vyznačit novou kulturní 

čtvrť s názvem Art District 7, po vzoru ví-

deňského MuseumsQuartir nebo berlínské-

ho Kreuzbergu, industriální Pragovka Art 

District se pomalu rozjíždí v zavedeném 

rytmu. Spontánní punkové začátky už má 

za sebou, momentálně se snaží dostat na 

úroveň zahraničních uměleckých center. 

Dnes už to není noname destinace. Sídlí tu 

designovo-restaurátorské studio Nanovo, 

ateliéry obývají loňská finalistka Ceny 

Chalupeckého Anna Hulačová, Jakub 

Janovský, Adam Štěch nebo Pasta Oner. 

Vznikly tu White Pearl Gallery nebo galerie 

DEPO, konají se výstavy, koncerty, nevyjí-

maje ani takové hudební persony, jakou je 

americký elektronický mág Skrillex. 

Pragovka, stará fabrika na světoznámá 

auta, se tedy po letech znovu rozjíždí 

a čím dál víc otevírá lidem. Můžete toho 

využít, její atmosféra rozhodně nezkla-

me. Zatím je ještě čas, ale už teď je jasné, 

že za několik let i tady zaklepe na dveře 

developer a budete se muset znovu 

rozhlížet jinde. Art districty mají prostě 

jepičí život. Naštěstí ale v sobě nesou 

i něco z bájného ptáka Fénixe, takže se 

můžete spolehnout, že na jiném místě 

zase vstanou z popela. 

TÉMA

V objektech Pragovka District našel na určitý čas prostor pro svoje velkoformátové malby i Martin Krajc. Foto: Alžběta Jungrová
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Text: Lenka Lindaurová

Foto: Marek Musil

BÝVALÁ PRAGOVKA VE VYSOČANECH VÍTÁ NÁ-

VŠTĚVNÍKY NĚKOLIKA OBJEKTY, KTERÉ DÁVAJÍ 

TUŠIT, ŽE V PROSTŘEDÍ FABRIKY SE POHYBUJÍ 

UMĚLCI. INDUSTRIÁLNÍ STAVBY JIM SVĚDČÍ, JAK 

POTVRZUJÍ NAPŘÍKLAD ZKUŠENOSTI Z KARLIN 

STUDIOS NEBO MEETFACTORY. MÍSTNÍ UMĚ-

LECKOU KOMUNITU TVOŘÍ ŽÁNROVĚ PESTRÁ 

TŘICÍTKA UMĚLCŮ. ATELIÉR TADY OBÝVÁ ROV-

NĚŽ I PASTA ONER. JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH PRAŽ-

SKÝCH UMĚLECKÝCH CELEBRIT SOUČASNOSTI. 

CO SE V NĚM PRÁVĚ DĚJE?
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Je to jako americký sen. Ze sprejera z ulice 

se stala uznávaná umělecká celebrita. Zní to 

jako klišé, ale je to tak. Příběh multimediál-

ního umělce, který vystupuje pod jménem 

Pasta Oner, je skoro záviděníhodný. Vysta-

vuje v předních galeriích a známé komerč-

ní značky všeho druhu chtějí spolupracovat 

právě s ním. Jeho věci vycházejí z popkultu-

ry, jsou aktuální, srozumitelné a vtipné. Vy-

tváří umění, se kterým je každému dobře. 

Lidé díky němu vidí něco, co jim je dobře 

známé, v situaci, která není běžná. Pasta 

pracuje s banalitou – komiksovými figur-

kami, žvýkačkami, kanystry, plechovkami, 

lízátky či pilulkami. Označení současný čes-

ký Andy Warhol nemá rád, i když přiznává, 

že v lecčems se jejich přístup podobá.

V ateliéru tráví přípravný čas společně 

se svými asistentkami, některé práce však 

realizuje přímo v exteriéru nebo v jiném 

prostoru v rámci uměleckých projektů či 

komerčních zakázek. Ve výsledku to může 

být například stěna (mural art) dočasné-

ho záboru metra nebo zrovna v areálu 

Pragovky, billboard, malovaná kuchyňská 

linka nebo malba na módní model. 

Ve studiu vznikají především velkoformá-

tové akrylové obrazy a část polychromo-

vaných objektů.

Žádné tagy ani graffiti na stěnách ateliéru 

nenajdeme. Světlý prosklený ateliér má 

ATELIÉR

Jedna část prostoru je pro různé příležitosti zařízena jako ateliér a nacházejí se tu díla 

z velké výstavy v Mánesu, jako například pochromované kanystry Pure Love...

... křeslo World Trone nebo gigantický kříž s blikajícími nápisy známými 

z vietnamských večerek s názvem Heavenly Illumination.
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všechny volné stěny pokryté Pastovými 

plátny, v prostoru je instalována gale-

rijním způsobem řada objektů. Mnoho 

schůzek, jednání a akcí totiž probíhá 

právě tady. „Jsem sám sobě manažerem, 

kurátorem i galeristou, zatím jsem nikoho 

schopného a spolehlivého nepotkal,“ říká 

Pasta. Autor mi také vysvětluje, že graffiti 

do galerií opravdu nepatří. „Rozlišuji sou-

časné umění, které může být samozřejmě 

umístěno i na ulici, a graffiti jako samo-

statný žánr, který má svá specifika a tvoří 

se výhradně na ulici. Graffiti není umění, 

je to prostě graffiti. A ještě něco jiného 

je street art; umění ulice má naprosto 

striktní pravidla. Od začátku mojí kariéry 

a první výstavy před patnácti lety jsem 

nikdy graffiti v galerii nevystavoval. Jsem 

současný vizuální umělec, roky půso-

bím převážně v galerijním prostředí, ve 

kterém systematicky prezentuju a rozvíjím 

své charakteristické vizuální tvarosloví 

a kontroverzní tematiku v kontinuitě 

se svou graffiti a streetartovou zkušeností 

ze začátku devadesátých let a završenou 

na přelomu nového tisíciletí.“

V ateliéru nyní vznikají artefakty pro 

další velkou výstavu v DSC Gallery 

v Praze a také pro evropský projekt, 

který začne v Berlíně, bude pokračovat 

do Polska a na Slovensko, ale u nás se 

pravděpodobně vůbec neobjeví. Pasta 

pracuje také na několika komerčních 

věcech – má tu výhodu, že z množství 

nabídek si může vybírat jen ty, které ho 

opravdu zajímají a baví.

„Pro klub Roxy připravuju site specific 

výstavu iniciovanou společností Coca-Cola, 

sáhnu si na artdirectoring fashion edito-

rialu pro Harpers Bazaar a ve spolupráci 

s Potten & Pannen Staněk chystám něko-

lik produktů včetně porcelánu Rosenthal 

a mnoho dalšího,“ vypočítává. Realizovat 

komerční zakázky není pro Pastu nic, 

za co by se měl umělec stydět. „Umění je 

komodita jako každá jiná, má svá specifi-

ka, ale většina parametrů je stejná. Hodně 

umělců se snaží tvářit, že je žádný prodej 

nezajímá, ale přitom zoufale čekají, až 

něco prodají. Znám příběhy slavných 

českých současných umělců, kteří spamují 

svoje klienty nabídkami, ale navenek se 

tváří, že je prodej nezajímá, a to pak učí 

i na školách. Výsledkem je pokřivený trh, 

zmatení umělci a málo sběratelů. Prodej 

díla je jeho přirozenou součástí a nelze jej 

oddělit, je to hra, rituál, když to přijmete, 

tak nemusíte mít křečovité výčitky a za-

chováte si tvář, to je má rada. Nezaproda-

ný, ale prodaný.“ 

Takhle by nemohl mluvit, kdyby neměl 

možnost svobodně se rozhodovat a kdyby 

nebyl jako umělec tak žádaný. Praco-

vat může pouze s týmem lidí, veškeré 

podklady připravuje digitálně a vytváří 

osobně například podklady k plátnům. 

Za patnáct let, kdy tvrdě a systematicky 

na své sebeprezentaci pracuje, se stal 

celebritou. „Nevnímám se jako celebri-

ta. Moje dílo a tvář je dobře známá, to 

je pravda, ale to je na západ od našich 

hranic u úspěšných umělců běžné. Jen 

u nás je to stále vnímáno trošku pejora-

tivně. Když se pak nějaký český umělec 

snaží být víc vidět, tak to působí trochu 

krkolomně. Moc nám to tady nejde. Já 

sleduju především, co se děje ve světě, 

jak se vyvíjejí kariéry známých umělců, 

jak funguje trh. Je rok 2017 a tady se 

pořád všichni všemu diví.“

Faktem je, že Pastova tvorba reflektu-

je a ironizuje současnou popkulturní 

společnost fascinovanou světem bohat-

ství, sexu, víry a luxusních značek. Tuto 

ironickou strategii už ale také byznys 

nezakrytě využívá. „Je zajímavé, jak mě 

česká výtvarná scéna vnímá, protože vět-

šina kolegů předpokládá, že mé umění 

nenabízí hlubší sdělení a že mým hlav-

ním cílem je se obklopit slávou a bohat-

stvím. Ale mé dílo nejsou jen povrchní 

ikony,“ směje se Pasta, který je dítětem 

této doby a žádné iluze si o ní nedělá. 

A dodává: „Ale dost projektů odmítám 

a vybírám jen ty opravdu svobodné 

a velkorysé. Naprosto stěžejní je pro mě 

volná tvorba.“ 

Ve světě introvertně založených uměl-

ců opovrhujících slávou a komerčním 

úspěchem je Pasta oblíbencem médií, ale 

i sběratelů. Je vidět, je razantní a jeho dílo 

je dobře zapamatovatelné, výrazné, up to 

date. Proto se ale také rád podílí na chari-

tativních aukcích a jiných projektech.

V českém prostředí (Pasta pochází 

z Trenčína, ale víc na sebe neprozrazu-

je) a v Praze se mu pracuje dobře. Dnes 

už se považuje za ex-writera a rád by se 

etabloval v normálních galeriích – v těch, 

co mají v názvu URBAN, se trochu děsí, 

nechce být v jedné úzce vnímané katego-

rii. Zatím prodává svá díla výhradně do 

soukromých sbírek. Poslední vystavovaný 

soubor obrazů, které prezentoval ve Whi-

te Pearl, je z polystyrénu. Reliéfní obrazy 

s detaily komiksových výlevů byly zalité 

stříbrným lakem, a staly se tak parado-

xem – z rychlého obalového materiálu byl 

stvořen pomník.

I když se žádná Pastova práce netváří 

smrtelně vážně, přesto mu věřím, že jiné 

umění ho dokáže dojmout. Pozná prý 

totiž, co je opravdové a upřímné. 

A jeden z jeho návodů na úspěch zní: 

extrémní pracovitost. 

HODNĚ UMĚLCŮ SE SNAŽÍ 

TVÁŘIT, ŽE JE ŽÁDNÝ 

PRODEJ NEZAJÍMÁ, ALE 

PŘITOM ZOUFALE ČEKAJÍ, 

AŽ NĚCO PRODAJÍ

MÉ DÍLO NEJSOU JEN 

POVRCHNÍ IKONY

ATELIÉR
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K velkým gestům nutně potřebuje Pasta i velká plátna, a proto si neváhal pořídit ateliér s více než 300 m2, 

pojízdné stolky se stovkami kelímků akrylové barvy by jedné výtvarné škole stačily na celý školní rok.

Pasta našel své útočiště v rozvíjejícím se art districtu Pragovka.



POKUD BUDETE V BRATISLAVĚ 

HLEDAT MÍSTO, KDE SE SKVĚLE 

NAJÍTE A STEJNĚ SKVĚLE SE 

TAM BUDETE CÍTIT, VAŠÍM CÍLEM 

BUDE FACH. VELKORYSE POJATÁ 

RESTAURACE, KTERÁ NEZAUJME 

POUZE NABÍDKOU JÍDEL A PITÍ, ALE 

I ATMOSFÉROU, KTEROU DOTVÁŘÍ 

DESIGN I SOUČASNÉ UMĚNÍ. 

Text: Honza Vedral

Foto: Nora a Jakub (www.nora-jakub.sk)

Stačila jedna návštěva výstavy Jiřího Georg Dokoupila v bratislavské Danubianě a bylo jasné, 

že by jeho bubliny měly zdobit jinak minimalistický interiér nejlepšího podniku v Bratislavě. 

„Interiér vznikal těžko,“ přiznává Michaela 

Ikrenyi Lazarová, která trendy podnik na 

adrese Ventúrská 10 vymyslela a dotáhla 

až k slavnostnímu otevření. Díky půso-

bení v restauraci LeMonde za sebou měla 

cenné zkušenosti z gastronomie a ty se 

rozhodla využít ve volných prostorách 

barokního paláce, kam se stěhovala jejich 

rodinná firma. „Chtěla jsem vytvořit 

kavárnu a restauraci, do které by všichni 

rádi chodili. Chtěla jsem udělat něco kva-

litního a aktuálního,“ vypráví. 

Od začátku přitom pracovala s tím, 

že vizuální část projektu je podobně důle-

žitá jako to, co se děje v kuchyni. V hlavě 

měla svoji představu, založenou na mini-

malismu, čistých liniích, vycházející ze se-

verského designu. „To, jak FACH vypadá, 

dává návštěvníkům pocit čistoty, pořádku, 

opravdovosti a jednoduchosti. Taková je 

ve finále i naše nabídka jídla a pití. Věřím, 

že kvůli tomu se k nám lidé vracejí,“ popi-

suje Lazarová svůj koncept. K výsledku se 

přitom nedopracovala úplně snadno. Když 

PROTOŽE 
JSME 

OPRAVDOVÍ

Výběr trval dlouho, ale s řešením unikátního prostoru nakonec přišel architekt Ilja Skoček. 

TOP INTERIÉR
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oslovila tři renomované české a slovenské 

architekty, žádný z nich nedokázal zachy-

tit představu, která byla dlouho jen tuše-

ná. „Měla jsem v hlavě fixní ideu a nebyla 

jsem ochotná dělat kompromisy. Nakonec 

mi po různých peripetiích a úskalích moji 

tehdejší kolegové navrhli oslovit známého 

bratislavského architekta Ilju Skočeka. 

Ten, jak se říká, ‚veni vidi vici‘,“ vzpomíná 

Lazarová. Když za týden od první archi-

tektonické obhlídky viděla první návrhy, 

konečně byla spokojená. Byl to ovšem 

začátek dlouhé práce, která zabrala skoro 

dva roky a jejíž „cena byla vysoká“. 

Bylo jen logické, že s tak velkorysým 

pojetím šéfka FACHU krátce po otevření 

začala uvažovat, jak prostor, který je roz-

dělený do čtyř samostatných částí, ještě 

ozvláštnit a dotvořit jeho atmosféru. Jak 

je ve světových restauracích podobného 

střihu zvykem. „Restaurace samotná 

zůstala seversky čistá, až spartánská. Tak 

jsme to zamýšleli. Spolu s šéfkuchařem 

Lukášem Heskem jsme chtěli, aby vynik-

lo jídlo a jeho servírování. Zaměstnávat 

smysly hostů tím, co produkujeme, a ne 

zbytečnými ozdobami. Ale od začátku 

jsem věděla, že budeme pomalu a citlivě 

dotvářet interiér uměním, které se mi 

tam bude subjektivně hodit,“ vysvětluje 

Michaela Lazarová. 

Tím prvním, co ji zaujalo, byly bronzo-

vé brambory od Milana Housera, které 

jí ukázala Olga Trčková z DSC Gallery. 

„Okamžitě nás napadlo instalovat je u nás 

jako dekorace. Bylo to intuitivní. Podobně 

vznikl na zakázku i neon od Erika Binde-

ra, který jsem dala nainstalovat do baru.“

Reakce návštěvníků na sebe nenechaly 

dlouho čekat – jsou nadšené a mnozí si 

brambory chtějí odnášet domů. Podobně 

intuitivně se do FACHu dostal i obraz 

Jiřího Georg Dokoupila. Michaela Lazarová 

se šla podívat do Danubiany na jeho 

bratislavskou výstavu Oxymoron a vracela 

se s pocitem, že by se něco z ní přesně 

hodilo do zakrytého atria jejího podniku. 

To, jak vypadá a působí, je zkrátka jedním 

z důvodů, proč je FACH „tím“ místem, kte-

ré stojí za to v Bratislavě navštívit. A proč 

se do něj vracet? „Protože jsme opravdoví,“  

odpovídá jeho šéfka přesvědčivě. 

Brambory Milana Housera návštěvníky restaurace FACH nadchly. Mnozí si je chtějí odnášet domů.

Designový bar zdobí neon od Erika Bindera. 

TOP INTERIÉR
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Text: Olga Trčková

STALO SE, CO NIKDO NEČEKAL. 

PO VÍCE NEŽ STO LETECH, KDY 

FIGURÁLNÍ UMĚNÍ JEN STÁLO 

STRANOU, KDY DUCHAMP ŽER-

TOVAL A POLLOCK HÁZEL BARVU 

NA PLÁTNO, JE NYNÍ PŘIPRAVE-

NO VRÁTIT SE DO SVĚTEL RAMP 

A STÁT SE „NOVÝM TRHÁKEM“. 

SAMOZŘEJMĚ, NIC VE SVĚTĚ 

UMĚNÍ NENÍ HOTOVÁ VĚC. ALE 

KDYŽ SE PŘED NĚKOLIKA TÝDNY 

NEJVLIVNĚJŠÍ OBCHODNÍK S UMĚ-

NÍM NA SVĚTĚ LARRY GAGOSIAN 

A PŘEDNÍ KURÁTOR JEFFREY 

DEITCH DALI DOHROMADY, ABY 

UVEDLI PŘEHLÍDKU FIGURÁLNÍHO 

UMĚNÍ NAZVANOU UNREALISM PRO 

POSLEDNÍ VELETRH ART BASEL 

MIAMI, VYPUSTILI SENZACI. MÁME 

ZDE KÁVOVOU SEDLINU A MŮŽEME 

Z NÍ VĚŠTIT… 

FIGURA 
JE NOVÝ

BLOCKBUSTER
ANEB PEKLO ZAMRZLO 

A MOTYKA VYSTŘELILA!

Módní vlny ve světě umění mohou rychle 

odeznít, ale figura se svými hlubokými 

kořeny v dějinách je evidentně připrave-

na nás všechny překvapit. Existuje ale 

opravdu široká škála toho, co lze označit 

jako dobré „figurální“ umění, a jak doká-

zala zmíněná přehlídka, rozhodně nešlo 

o nějaké akademické zobrazení. Už název 

Unrealism, který Gagosian s Deitchem 

přehlídce dali, potvrzuje, že čistý a nefal-

šovaný realismus, který není vnímán jako 

avantgarda, zůstává i nadále tabu. 

JAK NENALETĚT

Jak tedy rozpoznat dobrý figurální obraz? 

Jak rozlišit, zda je malba špatná nebo 

naopak zajímavá? S trochou nadhledu 

platí pravidlo: Dobré figurální umění musí 

v sobě viditelně mít určitou avantgardu. 

Ale jak ji ve figurálním obraze najít?

5TIPŮ,
JAK PÁTRAT PO 
NÁZNACÍCH AVANTGARDY

1. 

FIGURA MÁ STATUS OUTSIDERA

Izolované a osamělé figury na plátnech 

bloudí v podivném časoprostoru bez vlast-

ního příběhu, smyslu a směřování. Člověk 

se ocitá ve zlém a absurdním snu, který se 

prolíná s realitou, figury ukazují příšerný 

obraz moderní doby.

2. 

 FIGURA JE „DEKONSTRUOVÁNA“

VŮČI SPOLEČENSKÝM, SOCIÁLNÍM,

SEXUÁLNÍM A POLITICKÝM OTÁZKÁM

Figury na obraze nebo v dějích, ve kterých 

účinkují, ukazují destruovanou realitu, kte-

rá má znaky hlubokého nepokoje, nejistoty 

a pocitu morální a hodnotové krize.

3. 

PERVERZE 

Hrůza, napětí, úchylka, bestiálnost a smrt 

se však i přes odpor stávají neuchopitel-

nou estetickou kategorií, která nás fas-

cinuje. S nádechem melancholie, ironie, 

spontánnosti, nelogičnosti, sarkasmu.  

4. 

ROZPAČITÉ PODIVÍNSTVÍ,

POSEDLOST, IRONIE 

Autoři kladou znepokojivé otázky o psychice 

ohroženého jedince, o selhání, o předsud-

cích, o bezmocnosti, o nemožnosti změny.

5. 

KONCEPT, POSTOJ, PROTEST 

Přes dekonstrukci a následně rekonstrukci 

figurálních výjevů autoři zkoumají tvořivé 

a destruktivní síly ve společnosti – lásku 

i smrt, erotiku i násilí. 

KDO JE OLGA TRČKOVÁ

Investiční expertka pro současné umění je zároveň partnerkou v DSC Gallery. Přednáší 

na VŠE v Praze „Umění a jeho trhy“ a doktorát z ekonomie získala na téma Cena a hod-

nota současného umění. S týmem DSC Gallery hledá pro privátní klienty zajímavé 

autory a díla s potenciálem, pomáhá sběratelům zorientovat se v záludnostech na trhu 

s uměním a spolupracuje na tvorbě privátních sbírek. Objednejte si art investorskou 

konzultaci zdarma: olga.trckova@dscgallery.com nebo +420 604 204 653

NEBOJTE SE SBÍRAT SRDCEM, I PROTI TRENDŮM

Pokud budete vybírat, co pověsit domů na stěnu, ptejte se sami sebe: Při čem se vám úží 

dech? Udělejte si vlastní názor, zkoumejte svůj vkus a sbírejte, co milujete. I proti sběra-

telskému proudu. Pokud si něco vyberete s vášní a srdcem, je jedno, jaký je právě trend, 

kupte to. Trendy se mění a střídají a to, co dnes nefrčí, a je tím pádem podhodnocené, se 

už zítra ukáže být moudrou investicí. A naopak. Jistota je, že jenom dobré umění získává 

časem na ceně. Gagosian, největší globální hráč na světovém trhu s uměním, odstartoval 

novou éru figury. Doteď se desítky let figurální malbě všichni radostně posmívali. Zajíma-

vá doba, nemyslíte?

Výraz „figurální“ je jako označení „křesťan“ 

nebo „sportovec“. Významy těchto termínů 

jsou široké a zastřešují neskutečně širokou 

škálu myšlenek a hodnot. Ale hlad po zob-

razování v malbě roste. Zbývá jen, aby si trh 

uvědomil, že je tu i stejný hlad po autentič-

nosti a opravdovosti. Ať už nastane cokoli, 

figuralita bude sama sebe v příštích letech 

křížit do podoby neočekávaně nádherného 

umění. Výtvarná scéna u nás nekompromis-

ně adoruje konceptuální umění a z před-

stavy klasického obrazu zavěšeného na zdi 

pláče. Posmívat se mu je téměř věcí stavov-

ské cti. A pokud je ještě na obrazu figura? 

Panebože, jak překonané! A tak je to pro 

všechny šok, když figurální malba povstává 

z popela a stává se novou senzací.

ARTINVESTOR
ARTRADAR
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Zastoupení:Zastoupení: Dukan Gallery Paris, Lipsko, DSC Gallery, Praha 

Ocenění:Ocenění: Cena 333 Národní galerie (2011), finalista Chalupeckého ceny (2010) 

Artradar:Artradar: Díky sólovým výstavám v Paříži i Lipsku roste mezinárodní povědomí o jeho 

práci. Má zahraniční sběratele, což je předpoklad k budoucímu růstu.  

Sběratelský tip:Sběratelský tip: Kvůli pracné technice malby je jeho produkce omezena, vzniká jen 

několik děl ročně a jsou sběrateli rezervována dlouho předem, čeká se na ně pak i rok. 

Na vernisáži je proto již většina děl prodaná. V případě zájmu je třeba rezervovat co nejdřív.

Ceny pláten:Ceny pláten: 90 000–350 000 Kč 

Tip:Tip: Grafika Tajemný vesmír, 2 x 2 m, serigrafie, edice 17, cena 40 000 Kč

Zastoupení:Zastoupení: DSC Gallery, Praha 

Artradar:Artradar: Vede svůj ateliér na AVU, bývá zařazován do mezinárodních výstav, často např. 

s Young British Artists. Na svém posledním projektu spolupracuje přímo s kontroverzními 

sourozenci Chapmanovými, což naznačuje potenciál vývoje jeho mezinárodní kariéry.

Sběratelský tip:Sběratelský tip: Jeho práce z fetišistického prostředí z poloviny devadesátých let se již 

téměř nedají sehnat. Sběrateli žádané a cenově velmi výhodné jsou tisky maleb na banner.

Ceny pláten:Ceny pláten: 90 000–650 000 Kč 

Ceny kreseb:Ceny kreseb: 20–50 000 Kč (30 x 21 cm)

2016

Akryl/plátno, triptych 

200 x 120 cm 

Cena: 650 000 Kč

Ve světě groteskních Ve světě groteskních 

a surreálních příběhů a surreálních příběhů 

Maskerových figur Maskerových figur 

z klamně zářivých z klamně zářivých 

barev prosvítá smutná barev prosvítá smutná 

ironie a znepokojující ironie a znepokojující 

úzkost.úzkost.

2008 

Akryl na plátně 

320 x 250 cm

Cena: 600 000 Kč

Vizuální bestiálnost Vizuální bestiálnost 

výjevů na Petrbokových výjevů na Petrbokových 

obrazech je umocněna obrazech je umocněna 

sebeironickým sebeironickým 

podtextem. podtextem. 

JAKUB MATUŠKA AKA MASKER: 

NORDIC WALKING, TREE, LEAVES
JIŘÍ PETRBOK: 

CYKLUS ČERVENÁ

5JMEN
FIGURÁLNÍ MALBY,
KTERÁ MUSÍTE ZNÁT

ARTRADAR
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Zastoupení: Zastoupení: DSC Gallery, Praha

Artradar:Artradar: Jeho kariéra se od většiny českých autorů liší. Přesvědčil svým talentem a byl přijat 

na prestižní Kunstakademii v Düsseldorfu do ateliéru profesorů M. Lüpertze, G. Merze 

a A. R. Pecka. Poté žil v Berlíně, vystavoval v německých a nizozemských galeriích. 

Sběratelský tip:Sběratelský tip: Takto hvězdný start autora katapultuje na mezinárodní scénu. Spolu 

s galerií připravuje Typlt na rok 2018 další růst. Očekává se zvýšení cen související 

s mezinárodním působením.  

Ceny pláten:Ceny pláten: 120 000–450 000 Kč 

Zastoupení:Zastoupení: DSC Gallery, Praha

Artradar:Artradar: Pracuje pod kurátorským vedením 

PhDr. Karla Srpa. Očekává se růst kariéry vzhledem 

k mládí, talentu a píli.

Sběratelský tip: Sběratelský tip: Sběrateli oblíbené jsou portréty 

se skleněnými bublinami.

Ceny pláten:Ceny pláten: 100 000–450 000 Kč 

2016

Olej na plátně 

200 x 145 cm 

180 000 Kč

Svět složitých emocí, Svět složitých emocí, 

strachu, vnitřních hrůz strachu, vnitřních hrůz 

a selhání zobrazuje Typlt a selhání zobrazuje Typlt 

ve své gestické figuraci. ve své gestické figuraci. 

2015 

Akryl, plátno

180 x 160 cm

Cena: 260 000 Kč

Martin Krajc konfrontuje diváka Martin Krajc konfrontuje diváka 

s tajemstvím prostřednictvím s tajemstvím prostřednictvím 

osamělých ženských postav. osamělých ženských postav. 

LUBOMÍR TYPLT: 

DVĚ NESMĚLÁ DĚVČÁTKA

MARTIN KRAJC: 

BUNNY GIRL

ARTRADAR
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Zastoupení: Zastoupení: DSC Gallery, Praha

Ocenění:Ocenění: Cena Jiřího Kovandy (2007)

Artradar:Artradar: Od roku 2004 vede ateliér malby na AVU, má za sebou řadu institucionálních 

výstav a je zastoupen v řadě významných sbírek: Sběratelsky žádané jsou práce z konce 

80. let a z posledních let.

Sběratelský tip:Sběratelský tip: Málokdo ví, že Skrepl vytvořil v 80. letech velkorozměrové práce 

olejem na papíře nažehlené na plátně, vzhledem k povaze média cenově výhodné, 

což ocení sběratelé s omezeným budgetem, kteří nechtějí slevit z kvality. Jde o jedny 

z nejautentičtějších prací, které v 80. letech vznikly.

Ceny malby na papíře:Ceny malby na papíře: 250 x 150 cm – 200 000–300 000 Kč

Ceny pláten:Ceny pláten: 100 000–450 000 Kč 

Akryl, plátno 

100 x 100 cm

2014

Cena: 130 000 Kč

Přímočarost a syrovost Přímočarost a syrovost 

Skreplových figur proniká až Skreplových figur proniká až 

do podstaty naší duše, do jejích do podstaty naší duše, do jejích 

nejtemnějších zákoutí.  nejtemnějších zákoutí.  

VLADIMÍR SKREPL: 

NĚŽNÁ JE NOC

ARTRADAR
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Portrét pokušitelských elfů s růžky 

zobrazuje jedno z hlavních témat tvorby 

mladého slovenského malíře, který se 

proslavil už v době svých uměleckých 

studií. Dítě sociálních sítí, gay, jehož fot-

ka se objevila v East Village Boys, tvrdí, 

že se prosadil díky své prezentaci nahoře 

bez a že diváci chtějí stejně jako jeho 

umění i jeho tělo. My, milovníci umění, 

ale víme, že jde o nadsázku: Dúbravského 

obrazy uspěly na slavných přehlídkách 

v New Yorku, jako je Artmory Show či 

Volta, zastupuje ho řada světových galerií 

a umění ho s přehledem uživí. Dúbravský 

ale není jen dobovou celebritou – jeho 

malba, v níž je vidět jeho absolutní 

vášeň pro věc, má neuvěřitelnou lehkost 

a silnou emoci s příměsí perverze. Stejně 

jako jeho oblíbenec Fragonard se Dúbrav-

ský vyžívá v její bezstarostné virtuozitě. 

Umění je v jeho podání rozkoš!

2014 

Akryl na plátně 

130 x 180 cm

Cena: 145 000 Kč + DPH

Text: Lenka Lindaurová

ANDREJ DÚBRAVSKÝ: 

BEZ NÁZVU

RŮŽKY 
ROZKOŠE

OBSESSION
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Text: Honza Vedral

Foto: Tomáš Třeštík, Matěj Třešňák

POD POJMEM SBĚRATEL SE ČASTO ZBYTEČNĚ SKRÝVÁ 

PŘEDSTAVA VÁŽENÉHO, SERIÓZNÍHO PÁNA, KTERÝ SE SKRÝVÁ ZA 

ZAPRÁŠENÝMI A NEDOTKNUTELNÝMI  UMĚLECKÝMI ARTEFAKTY 

A STOHY KNIH. SBÍRKA FOTOGRAFA TOMÁŠE TŘEŠTÍKA, KTERÁ 

JE ZALOŽENA ZEJMÉNA NA STREET ARTU, JE DŮKAZEM, ŽE VE 

SKUTEČNOSTI OPRAVDU ZÁLEŽÍ JEN NA PŘÍSTUPU. 

MÁM FOBII 
Z PRÁZDNÝCH 

STĚN

„Ke sbírání jsem se dostal přes rodinu. 

Můj táta je velký sběratel, celé dětství 

jsem vyrůstal mezi obrazy... 12/15, Tvrdo-

hlaví, sestry Válovky, pak přišel kubismus 

v keramice, kubistický nábytek, koste-

lecká keramika...“ vypráví Tomáš Třeštík, 

jehož letenský balkón, na kterém fotí 

slavné osobnosti i ty, kteří šli prostě okolo, 

má už kultovní pověst. Roli svého otce, in-

ženýra architekta Michaela Třeštíka, jenž 

o sbírání umění napsal i knihu, vůbec 

nezpochybňuje. Tomášova osobní cesta 

přitom ale byla odlišná. „Táta mě ovlivnil 

naprosto, i když jdu asi trochu jiným smě-

rem a v plno věcech si moc nerozumíme. 

To je asi klasický střet generací,“ vypráví. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

„Třeba moji sbírku vintage hodinek táta 

nevydýchá asi nikdy, té se úplně fyzicky 

štítí,“ říká pobaveně. 

Umění totiž není zdaleka jediná věc, 

kterou se Tomáš Třeštík obklopuje. 

„Já se ani nepovažuju za sběratele, já 

prostě hromadím věci, co jsou mi blízké,“ 
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říká nejprve trochu vyhýbavě, ale vzápětí 

dodává: „Zajímá mě český street art, 

Jakub Špaňhel, vintage hodinky Heuer 

a obecně hodinkové ikony, staré cedule 

z obchodů, fotografické monografie 

a fotografie kolegů fotografů, vzácné 

tenisky, soundtracky k filmům na starých 

vinylech, dřív jsem sbíral třeba staré 

přenosné televize, je toho plno...“

Právě jeho sbírka českých streetartových 

umělců patří mezi to nejzajímavější, co 

se v jeho letenském bytě, v němž má 

i vlastní ateliér, nachází. Jak se vlastně 

ke sbírání street artu dostal? „Něčím mě 

to odjakživa přitahovalo, kdysi jsem se 

sám, naštěstí marně, pokoušel o graffiti, 

mám mezi street umělci pár přátel, jednu 

dobu jsem to prostředí fotograficky 

sledoval... Ta parta, co z graffiti přetek-

la do umění, je zajímavá. Pasta Oner, 

Point, Tron, Epos 257, Bior, Masker. Je to 

moje prostředí, zajímá mě, co dělají lidi, 

se kterými sedávám v baru...“ O tom, že 

nejde o žádnou stylizaci, svědčí příběh 

vůbec prvního artefaktu, který do své 

sbírky získal. Byl to obraz nazvaný ART 

od Pasty Onera, který koupil v roce 

2003. „Bylo to v garáži jeho rodičů a my-

slím, že to byl jeden z prvních obrazů, 

co Pasta vůbec prodal. Vzniklo z toho 

pevné kamarádství, které trvá dodnes,“ 

vypráví Tomáš Třeštík, který od té doby 

Pastovu tvorbu sleduje pozorně a po-

drobně. Ve sbírce se snaží mít jeho věci 

ze všech tvůrčích období. 

To, že sbírá, považuje vzhledem ke své 

povaze v podstatě za nevyhnutelné. „Jsem 

totiž ortodoxní praktikující materialista, 

mám rád věci, rád vlastním. Je to patologic-

ké, ale neumím s tím moc dělat. Mám na-

štěstí práci, díky které si můžu dovolit část 

peněz podobným způsobem investovat. 

Zjistil jsem, že mám fobii z prázdných stěn, 

rád těkám očima svým bytem,“ vysvětluje. 

Z až obsesivního nadšenectví, které je mo-

torem jeho sbírky, vyplývá i jeho přístup 

k finanční stránce, kterou jeho vášeň má, 

nebo spíš mohla mít. Za díla, jež chce, je 

ochoten slušně zaplatit nebo je „dyndat“ 

přímo z autorů. Ale co bude s jejich cenou 

do budoucna, to moc neřeší. „Zhodnoce-

ním chápu to, že mi dělají radost doma na 

stěně,“ říká slavný fotograf. 

MOJI SBÍRKU 

VINTAGE HODINEK 

TÁTA NEVYDÝCHÁ 

ASI NIKDY, TÉ SE 

ÚPLNĚ FYZICKY ŠTÍTÍ

BYLO TO V GARÁŽI 

JEHO RODIČŮ 

A MYSLÍM, ŽE TO BYL 

JEDEN Z PRVNÍCH 

OBRAZŮ, CO PASTA 

VŮBEC PRODAL 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

„Pár cedulí z obchodů, většinou koupených na Aukru, legendární obklad z pražského metra, pastely od mého táty a Ježíš od Vietnamců,“ 

říká samotný Tomáš Třeštík.

V bytě Třeštíkových je hodně věcí od Pasty. Zde také retro flip – clock budík SEIKO a obraz od Biora.
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A jaká díla ze své sbírky si sám nejvíc 

považuje? „Mám rád obraz Crew od Pasty 

z roku 2011, obrazy od Jakuba Špaňhela, 

co jsme koupili dětem k prvním naroze-

ninám, mám rád fotku ze série Moscow 

Nights, co jsem nedávno dostal od Tondy 

Kratochvíla, mimo art mám rád hodinky 

Heuer Autavia, Monza a Bundeswer, to 

jsou 60. a 70. léta, rozkošný strojky...“ 

Je evidentní, že Tomáš Třeštík je tím 

druhem sběratele, jenž se „svým“ uměním 

žije a neschovává ho za nepoškoditelné 

vitríny. „V tomhle nejsem nijak extra 

sentimentální ani opatrný,“ říká dokon-

ce. „Bytem běhají děti, občas se něco 

škrábne, občas něco přejedou pastelkama, 

žíly mi to moc nerve,“ přiznává. Vzhle-

dem k tomu, že ve svém poměrně velkém 

bytě má věci ze své sbírky doslova všude, 

byl by jiný přístup ostatně spíš k zbláz-

nění. Vášeň pro sběratelství u něj totiž 

už poměrně klasicky přerostla „tradiční“ 

fyzické hranice: „Jsem maximalista, byt 

se pomalu plní a žena tím dost trpí, takže 

už jsem pár starších věcí vyšoupnul do 

kanceláře, kterou mám v jiném patře....“

Plány, že by kvůli tomu se sbíráním 

skončil nebo si dal pauzu, zatím rozhodně 

nemá. V plánu má naopak svoji kolekci 

rozšířit o další umělce ze streetartové 

scény a doplnit o fotky od zajímavých 

kolegů, fotografů. Ostatně i poslední věc, 

která v jeho sbírce přibyla, je slavný por-

trét Williama Dafoea – opět od Antonína 

Kratochvíla. „A pak jsem z jednoho mejda-

nu u Pasty v ateliéru nad ránem odešel 

s plátnem v podpaží. Pasta umí být dost 

velkorysý...“ vzpomíná Tomáš vesele. 

Když je naše povídání na čase ukončit, 

ptám se ho ještě, na co si aktuálně dělá zá-

BYTEM BĚHAJÍ DĚTI, 

OBČAS SE NĚCO ŠKRÁBNE, 

OBČAS NĚCO PŘEJEDOU 

PASTELKAMA, ŽÍLY MI 

TO MOC NERVE

lusk. Nepřekvapí, že opět vyjmenuje celou 

řadu skvělých českých autorů. „Chtěl bych 

plátno od Maskera, něco od Romana Týce, 

líbí se mi, co dělá Martin Krajc, a rád bych 

měl fotku od Josefa Koudelky,“ vypočítává 

Tomáš Třeštík. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

Pohled do ateliéru: Na stěně Point, Tron, Pasta, na zemi Michal Cimala a Oldřich Pátek. 

A tady má Tomáš Třeštík sbírku filmů na DVD a sbírku fotografií kolegů fotografů (Milan Jaroš, Tomki Němec, Jan Saudek, Bohdan Holomíček atd.). 

A písmeno E z nápisu NÁBYTEK.

Takhle se žije mezi uměním. Vývěsní štít Karel Jindřich Popelík ze začátku minulého století z obchodu v sousedství, obraz od Pasty, 

Benátky od Jakuba Špaňhela, fotografie Moscow Nights od Antonína Kratochvíla a zelené křeslo Orgone od Marca Newsona.
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JE TOHLE 
JEŠTĚ 

UMĚNÍ?

V tomhle případě zbystří i uklízečka v nóbl 

restauraci: „Páni, to je ale umění!“ Takhle 

vyrovnat malé talířky jen tak nikdo nedo-

káže. Umělcem není kuchař, ale známý slo-

venský umělec Marek Kvetán, kterému nic 

krásného není cizí. Jakmile se octne sám 

s větším množstvím různých předmětů, 

prostě vyrovnává a vztyčuje do výšky, a to 

i v případě koberce! A to si všimněte, že 

tento objekt jsou jen „little“ talířky, existuje 

samozřejmě přes tři metry vysoký „big“.

Fetišismu podléhá celá řada umělců 

vytvářejících objekty. Talířový fetišismus 

pěstoval třeba slavný Julian Schnabel 

a významně s ním koketoval i Claes 

Oldenburg. Schnabel je agresivně drtil 

a Oldenburg k nim přidával i jídlo a příbor. 

To Kvetánovo dílko je skromné a svěží. 

Má lidské dimenze, vejde se kamkoli 

a dobře se transportuje. Má variabilní 

využití. A díky němu se naučíte vidět svět 

jinak: usmíváte se, protože jako znalec teď 

vidíte umění všude kolem nás. Ale víme 

to jen my z klubu…

MAREK KVETÁN: 

LITTLE PLATES (MALÉ TALÍŘE)

2016 

Objekt

Materiál: talíře

90 x 17 x 17 cm 

Cena: 135 000 Kč

Text: Lenka Lindaurová

POZDRAV SERVÍRKÁM
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NEMUSÍTE BÝT VĚŘÍCÍ, ABYSTE 
VIDĚLI, ŽE TOTO JE CHRÁM.
ELITE BATH. Věřte ve svou koupelnu.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz
ELITE BATH | River Diamond | Rohanské nábřeží 657/7 | Praha 8 – Karlín

PURE BEAUTY elitebath.cz
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