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„Myslím, že aby člověk mohl být umělcem, musí být zároveň publikem. Musí být artlover, 

milovat umění, nasávat ho,“ pronesl asi ve čtyřicáté minutě rozhovoru David LaChapelle. 

Při přepisování jsem si tu pasáž musel asi pětkrát znovu pustit. Jednomu z nejslavnějších 

fotografů současnosti se totiž odkudsi z jeho studia z Los Angeles povedlo bezděčně 

vystihnout důležitou z mnoha myšlenek, se kterými jsme před několika týdny začali díky 

nápadu z pražské DSC Gallery dávat dohromady nový magazín o současném výtvarném 

umění. A ještě u toho použít jeho název, ArtLover. 

Ne že bychom všichni chtěli (nebo mohli) být umělci, ale ono vášnivé a neustálé nasávání 

podnětů, které jsou aktuální, živoucí a většina lidí je nejspíš obrazně i doslova docení až 

v budoucnosti, je docela univerzálním principem, jak neustrnout. Což je to nejhorší, co by 

se mohlo stát nejen současnému českému umění, které je právě na vzestupu. 

„Pro věci, které v sobě mají sílu vámi pohnout, stojí za to žít,“ pokračuje LaChapelle 

v neúmyslném vysvětlování toho, proč jsme se rozhodli udělat časopis určený pro 

lidi, kteří vidí dál a v souvislostech. ArtLover má ambici podpořit nejlepší současné 

české umělce, sebevědomě ukázat jejich práce ve světovém kontextu i lesku, ale také 

předvést, jak dobrý nápad je investovat do něčeho, co se právě děje. Stejně jako se 

doma, v kanceláři nebo kdekoli jinde obklopovat jedinečnými díly, která dovedou 

vzbudit emoce i pocit jedinečnosti.

Nebyl to záměr, ale první vydání ukazuje různé pohledy, jakými se na současné umění 

dívají sběratelé, investoři, galeristé, běžní návštěvníci výstav i samotní umělci. To, co 

je všechny spojuje, je ona vášeň pro objekty, které mohou být stejně tak krásné jako na 

hraně a znepokojující. Jakkoli to může znít jako klišé, vede nás to zpět k potřebě milovat 

umění, o které s nečekanou pokorou mluví David LaChapelle. 

A protože umění i láska jsou založené na výjimečnosti, bude takový i časopis ArtLover. 

Nenajdete ho na stáncích, ani si ho nemůžete předplatit, dokonce ani koupit. Pokud 

vás zajímají i další vydání, použijte formulář na adrese www.artlovermagazine.cz nebo 

prostě tento QR kód. Není sice z popela zemřelých jako ten zarámovaný od Romana 

Týce, o němž píšeme dále. Ale budete mít jistotu, že si vás další ArtLover znovu najde. 

Teď už vás vítám u prvního vydání a přeji vám, ať se na následujících stránkách alespoň 

jednou zamilujete. 

Honza Vedral

šéfredaktor

EDITORIAL

Láska
a umění

Pokud chcete obdržet 
i další vydání časopisu, 
vyplňte formulář na 
www.artlovermagazine.cz 
nebo použijte tento QR kód.
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 OBSESE: DAVID ČERNÝ
V rubrice Obsese ukazujeme tuzemská díla, která nás fascinují. 

Tak jako David Černý a jeho  smrtka smějící se smrti.

OČIMA MICHALA FROŇKA
Designér studia Olgoj Chorchoj vybírá tipy, kam a proč v současném 

světě aktuálně vyrazit za uměním.  

  5 NEJDRAŽŠÍCH EVROPSKÝCH UMĚLCŮ
Podívejte se, jak vypadá pět nejdražších uměleckých děl evropských 

autorů. Kolik jsou sběratelé ochotni utratit za krásu?
 

 ARTLOVER: ELIŠKA DOSPIVOVÁ
Interiérovou designérku Elišku Dospivovou přivedl ke sbírání 

Jiří Černický. My jsme s ní vyrazili na jeho výstavu do Rudolfina. 

 ART & ARCH SYMPOSIUM
Prodává umění nemovitosti? Co si o provokativní otázce 

myslí umělci, sběratelé, galeristé i developeři?

INTERVIEW: DAVID LACHAPELLE  
Exkluzivní rozhovor s ikonickým americkým fotografem nejen 

o Andy Warhollovi, nakupujících celebritách a velkém osobním přerodu. 

 ATELIÉR: RICHARD ŠTIPL
ArtLover ukazuje, kde i v jakých podmínkách a náladách vzniká 

úspěšné české umění. Jaké má hranice Richard Štipl?

TOP INTERIÉR: BOKOVKA 
Možná je to jen vínem, anebo v pražském podniku Bokovka lépe 

chutná i díky tomu, jak to v něm vypadá.

 STORY: WIM DELVOYE  
Bad boy současného umění vyrábí přístroj na fekálie 
a tetuje živá prasata. Seznamte se s jeho příběhem. 

 ARTINVESTOR
Nabízíme pět varování a sedm rad, jak vydělat peníze na trhu s uměním.

 OBSESSION: MICHAEL NAJJAR
V rubrice Obsession ukazujeme světová díla, která nás fascinují. 

Tak jako Michael Najjar a Danae.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
V pražském bytě sběratele OIdřicha Uttendorfského se umění 
dostává do nečekaných souvislostí. Pojďte s námi na exkurzi. 

RECYKLACE
Je tohle ještě umění?

Je už Vladimír Skrepl se svými figurkami za hranou?
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Smrtka hraje úlohu obecné a pro všech-

ny srozumitelné alegorie smrtelnosti 

a konce života. Zde vyobrazená je však 

plná humoru. Jsou v ní zataveny zbraně, 

erotické pomůcky, ale třeba i popelník. 

Nadsázku bychom u autora, jehož díla se 

za poslední dva roky prodávají dvakrát 

dráž, čekali, ale za tímhle objektem je 

i příběh. David Černý v roce 2012 přežil 

vlastní smrt, měl nehodu, při které se 

katapultoval z vlastního letadla. A právě 

to s sebou nutně přineslo myšlenky na 

vlastní smrtelnost. A tuto fascinující 

modrou lebku. 

2015 
Kombinovaná technika,

117 x 90 x 15 cm.
© DSC Gallery

Cena: 2,5 milionu korun + DPH

SMRTKA 
SMĚJÍCÍ SE 
SMRTI

DAVID ČERNÝ: 

LEBKA

OBSESE
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NACISTÉ, 
RUDÁ ARMÁDA, 
TVRDÉ TECHNO 
A UMĚNÍ

Svět současného umění nemá hranice 

a zorientovat se v něm občas není 

jen tak. Proto jsme v prvním čísle 

magazínu ArtLover oslovili designéra 

Michala Froňka a požádali ho o tři tipy 

na místa, která pulzují uměním a stojí 

za to je navštívit. 

Ta budova má hodně pohnutou historii. 

Bunker nebo také Reichbahnbunker stojí 

přímo v berlínském centru od roku 1943, 

postavili ho nacisté podle návrhu archi-

tekta Karla Bonatze. A na tisíci metrech 

a v pěti patrech se toho dělo hodně. 

Rudá armáda z budovy v roce 1945 

udělala vězeňský tábor, později se tu 

skladoval textil i tropické ovoce. Po pádu 

Berlínské zdi znělo zdmi bunkru, který 

se tou dobou proměnil v kultovní klub, 

to nejtvrdší techno. Budovu nakonec 

koupil sběratel umění Christian Boros, 

na její střeše si postavil nádherný střešní 

byt. A uvnitř je k vidění přes sto třicet 

děl od třiadvaceti sledovaných součas-

ných umělců světa. Nechybí Ai Weiwei, 

Klara Liden, Damien Hirst, Wolfgang 

Tillmans a řada dalších. Pokud dostanete 

chuť udělat si výlet za současným umě-

ním, Berlín je jasná adresa. 

MICHAL FRONĚK:

„Budova bývalého Reichsbahnbunkru 

v sobě otiskla různé vrstvy historie. 

Nedávno jsem z okna hotelu, který 

přímo sousedí s touto monumentální 

stavbou, pozoroval stopy střelby 

směřující na malé okénko v prvním 

patře. Byl projektován pro tři tisíce 

osob. Dnes na jeho střeše bydlí 

sběratel umění.“

RADÍ, KDE NAPLNIT 
SVÉ UMĚLECKÉ VÁŠNĚ

ARTLOVER 

Přední český designér už před více než 

čtvrt stoletím založil společně 

s Janem Němečkem slavné studio 

Olgoj Chorchoj, které se v současné 

době zabývá především architekturou 

a interiéry. Jejich doménou je též indust-

riální design, ale i limitované série objek-

tů. Pracují jako art direktoři pro firmu 

Bomma, pro niž navrhli řady nápojových 

setů či svítidel. Od roku 1990 působí 

společně jako vedoucí ateliéru produkto-

vého designu na UMPRUM. 

Jejich díla jsou zastoupena například 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu 

v Praze, Moravské galerii v Brně, 

Metropolitním muzeu v New Yorku, 

americkém muzeu Corning Glass či 

švýcarském Mudacu. V současné době 

Froněk s Němečkem připravují s kurá-

tory Ladou Hubatovou a Rostislavem 

Koryčánkem retrospektivní výstavu.

A KDO VLASTNĚ JE MICHAL FRONĚK?

Foto: © NOSHEFoto: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

Bunkr se nachází na adrese
Reinhardtstraße 20, 10117 Berlin.
Otevřeno je čtvrtek až neděle, 
a to vždy po předchozí rezervaci.

OČIMA MICHALA FROŇKAOČIMA MICHALA FROŇKA
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NA OBĚD 
K HIRSTOVI

O MRTVÉM 
MILENCI 
FRANCISE BACONA
Dobrým důvodem pro návštěvu brit-

ského Liverpoolu bude od 16. května 

rozsáhlá výstava Francise Bacona, která 

dílo významného britského figurativní-

ho malíře ukazuje v dosud netušených 

souvislostech. Expozice v Tate Liverpool 

se totiž soustředí na hledání architekto-

nických struktur v jeho díle a do hloub-

ky zkoumá opakující se motivy jeho 

obrazů. Třicítku velkých maleb doplňují 

kresby i studie. 

Vystaven je i obraz Tři figury a portrét 

z roku 1975, který zaujme klaustrofobic-

kou atmosférou. Zběsilost pohybu dvou 

dominantních postav na obraze vyvažuje 

centrální portrét, který zcela ovládá 

pozornost. Obraz bývá interpretován 

jako zobrazení tragického utrpení. V po-

stavách totiž prý Bacon zachytil svého 

milence George Dyera, který v roce 1971 

spáchal sebevraždu. Spodní postava při-

pomínající ptáka s lidskými ústy působí 

jako fúrie z bájí a pověstí. Pozoruhodná 

výstava bude k vidění až do 18. září 2016.

Damien Hirst patří k umělcům, kteří umí 

i z neúspěchu vytěžit maximum. To byl 

také případ jeho legendární restaurace 

Pharmacy, která byla v londýnském 

Notting Hillu otevřena v roce 1998. 

Hodně se o ní mluvilo a najíst se v pro-

středí naplněném současným uměním 

rozhodně nebylo pro škrty. Možná i to byl 

důvod, proč ji Hirst v roce 2003 musel 

zavřít. Škodný na tom nebyl, se šikov-

ností sobě vlastní totiž dokázal inventář 

restaurace prostřednictvím aukční síně 

Sotheby‘s střelit za 11 milionů liber, tedy 

v přepočtu za nějakých 385 milionů ko-

run. Prodalo se všechno, nejen umělecké 

artefakty, ale dokonce i tapety a talíře. 

Letos v únoru Hirst do restauračního 

byznysu vstoupil podruhé. Pharmacy 2 

otevřel na jihu Londýna v Newport Street 

Gallery. Zatímco v galerii samotné vysta-

vuje vlastní uměleckou sbírku, restauraci 

zdobí jeho díla, včetně proslulých lékař-

ských kabinetů či motýlích kaleidoskopů. 

Co se jídla týče, sází Hirst se spolumajite-

lem Markem Hixem na tradiční britskou 

a evropskou kuchyni s důrazem na 

přípravu z čerstvých surovin.   

MICHAL FRONĚK:

„Pharmacy byla legendární restaurace, 

kde jsem se několikrát potkal s Janem 

Kaplickým, sídlila dříve u stanice metra 

Notting Hill. Bavila mě na ní její estetická 

normálnost s lehce úchylnou atmosférou.“

MICHAL FRONĚK:

„Francis Bacon, to je výtrysk energie, 

inspirativní překročení hranic, hledání 

a částečné objevení vlastního já... 

Monumentalita a řemeslo.“

Francis Bacon, 1909–1992. Tři figury a portrét, 1975.
Olej a pastel na plátně, 1981 x 1473 mm.

© The Estate of Francis Bacon. 
All rights reserved. DACS 2016. Image courtesy Tate.

Foto: Pharmacy 2 
© 2H Restaurant Ltd. All rights reserved, 2016.

OČIMA MICHALA FROŇKAOČIMA MICHALA FROŇKA
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NA SVĚTĚ SOUČASNÉHO UMĚNÍ JE DRÁŽDIVÁ JEHO PROMĚNLIVOST 

A NEVYZPYTATELNOST. PŘESTOŽE TRENDŮM DOMINUJÍ BRITŠTÍ UMĚLCI, 

V ROCE 2015 SE NEJDRAŽŠÍM ŽIJÍCÍM EVROPSKÝM AUTOREM ZNOVU STAL 

GERHARD RICHTER. DO KOHO DALŠÍHO SBĚRATELÉ V UPLYNULÉM ROCE 

NEJVÍC INVESTOVALI?

NEJDRAŽŠÍCH 
EVROPSKÝCH 
UMĚLCŮ5 

Ceny netradičních Stingelových maleb 

raketově vyletěly po úspěšné výstavě, 

kterou měl v roce 2007 v newyorském 

Whitney Museum.

Stále aktuální dílo jednoho z předních 

britských představitelů pop artu.

Elektroformovaná měď, 
nikl a zlato pokovené,

4 x 120 x 120 cm, celkem 240 x 240 x 3,8 cm. 
Photo courtesy ©Phillips Auctioneers LLC.

Vydraženo 14. května 2015 
ve Phillips v New Yorku.
Cena: 4,7 milionu dolarů

Olej na plátně,
121,9 x 152,4 cm.
Photo Courtesy Sotheby‘s.
Vydraženo 1. července 2015 
v Sotheby‘s v Londýně.
Cena: 5,3 milionu dolarů

RUDOLF STINGEL:

UNTITLED (2012)

DAVID HOCKNEY: 

ARRANGED FELLED TREES (2008)

5 

4

Vitra Koncept, Křižíkova 34, Praha 8 www.vitra.com

TOP
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V aukci pořádané londýnskou síní 

Sotheby’s se dílo Abstraktes Bild 

z roku 1986 prodalo za dvojnásobek 

toho, co odhadovala aukční síň. 

„Částky, které se dnes platí za umění, 

jsou šokující,“ komentoval úspěch 

čtyřiaosmdesátiletý autor. 

Olej na plátně,
300,5 x 250,5 cm.

Photo Courtesy Sotheby‘s.
Vydraženo 10. února 2015 

v Sotheby‘s v Londýně.
Cena: 46,4 milionu dolarů

GERHARD RICHTER:

ABSTRAKTES BILD (1986)

Představitel hnutí Arte Povera uspěl 

s nezvyklou sochou z roku 1968, která se 

vydražila na aukci v New Yorku. 

Skotský umělec, který se věnuje 

figurativní malbě, žije od roku 2002 

v Trinidadu. Historicky jde o jeho 

nejdražší malbu.

Kov a flanelová látka,
229,8 x 29,8 cm.

Photo Courtesy © Christie‘s Images 
Limited 2016.

Vydraženo 13. května 2015 
v Christie‘s v New Yorku.
Cena: 6,4 milionu dolarů

Olej na plátně,
197 x 241 cm.
Photo Courtesy © Christie‘s Images 
Limited 2016.
Vydraženo 11. května 2015 
v Christie‘s v New Yorku.
Cena: 25,9 milionu dolarů

GIOVANNI ANSELMO TOSIONE:  

(1968)

PETER DOIG: 

SWAMPED (1990)

2

1

3

TOPTOP
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Text: Honza Vedral
Foto: Jan Nožička 

Jiří Černický: Památník obětem 
církevních represí. Dílo vzniklo 
na základě kresby z roku 2004. 

„KDYŽ JSEM TO KOLO VIDĚLA, VYKŘIKLA JSEM: TAK TOHLE JE MASTERPIECE!“ 

POPISUJE MLADÁ INTERIÉROVÁ DESIGNÉRKA ELIŠKA DOSPIVOVÁ SVOJI NÁVŠTĚVU 

VÝSTAVY DIVOKÝ SNY JIŘÍHO ČERNICKÉHO. AUTORA, KTERÝ JI KE SBÍRÁNÍ UMĚNÍ DOSTAL.

LÍBÍ SE MI VĚCI 
NA HRANĚ

„Hned jsem na něj vylezla. A chtěla vidět, 

jak se ty svatozáře roztočí,“ říká nadšeně. 

Do objektu, jehož vyznění umocňuje 

i umístění a prosklený strop Rudolfina, 

se okamžitě zamilovala. Na úvahy o kou-

pi ale ani nedošlo, v tom čase už bylo 

dílo zadané do jiné sbírky. „I to svědčí 

o tom, jak je výjimečné. Má v sobě nad-

sázku, na nic si nehraje. A já vyhledávám 

věci, které se odlišují,“ vysvětluje Eliška, 

která kvůli focení pro ArtLover neváhala 

zkombinovat elegantní zelenou róbu 

se sportovními návleky na ruce. „Nej-

sem žádný vážný, zamračený sběratel,“ 

vysvětluje.   

Není náhodou, že za to, že se do sbírání 

umění vůbec pustila, může právě Jiří 

Černický. „Začalo to v mém prvním bytě. 

Byl to open space s jedinou velkou stěnou 

v ložnici, na kterou se dalo něco dát. Šla 

jsem tehdy na výstavu a zjistila jsem, že 

to něco musí být obraz Nepřístupné od 

Jiřího Černického, s hvězdičkou, kterou 

se dřív označovaly mládeži nepřístupné 

filmy,“ vzpomíná na svůj vůbec první 

nákup. „Díky tomu obrazu jsem se začala 

o umění zajímat, chodit na vernisáže, 

jezdit na Art Basel a otvírat si cesty ke 

konceptuálnímu umění, k němuž jsem 

dřív měla hodně daleko.“ 

„Když mám něco nového, chci se tím 

obklopovat a chci to vidět denně. Větši-

nou si kupuju věci, které jsou nadčasové, 

aby mě neomrzely. Mám radši abstraktní 

věci. Můžu v nich nalézt něco, co nikdo 

jiný neuvidí,“ říká Eliška Dospivová 

o artefaktech, které si vybírá do vlastní 

sbírky nebo je používá při navrhová-

ní interiérů či kancelářských prostor. 

Kromě Černického má slabost třeba pro 

umělecká díla od Romana Týce, Ašota 

Haase nebo Jiřího Georg Dokoupila. 

O nákupu u ní každopádně rozhodují 

emoce. A protože není oním „vážným“ 

typem člověka, větší šanci u ní mají díla, 

z nichž sálá pozitivní energie. „A každo-

pádně ta, která jsou nějakým způsobem 

na hraně,“ dodává se smíchem, když 

v elegantních podpatcích seskakuje 

z kola, aby glorioly nad hlavami svatých 

mohli roztočit i další návštěvníci. Eliška Dospivová

ARTLOVER
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„Podstatou uměleckého díla je, 

že umí absolutně ovládnout prostor. 

Nové věci často vznikají pouhou 

změnou kontextu.“

architekt a teoretik

ADAM GEBRIAN

1

„Žádnou budovu jsme zatím jen 

uměním neprodali. Ale umělecký přínos 

rozhodně nemovitost prodat může. 

Na piazzetě Florentina se nám povedlo 

vytvořit prostor, kde z vás všechno 

spadne, i když jdete na těžké jednání. 

Prostě se tam cítíte dobře. Zasedačkou 

Penty zase pobíhají symbolicky vlci. 

Ty, co neplní budgety, jim předhodíme.“

partner ve společnosti Penta Investments

MAREK DOSPIVA

4

„Komunikace architektů a umělců je 

k dobru věci. První se snaží o užitnost 

a filozofii svého díla. Druhý se na věci 

dívá z iracionálního pohledu. Ze střetu 

těch dvou světů můžou vzniknout věci, 

které by se jinak neobjevily.“

investor, zakladatel galerie DOX

VÁCLAV DEJČMAR

3

„Architektura bez umění. To je, jako 

když žena přijde do společnosti 

a nemá šperky.“ 

architekt, studio ADR

PETR KOLÁŘ 

2

JAKOU ROLI MÁ UMĚNÍ V DEVELOPERSKÝCH PROJEKTECH, PRODEJI 

REALIT A JAK SPOLU VŮBEC UMĚNÍ A ARCHITEKTURA FUNGUJÍ? 

VELKÝ ZÁJEM O ZAHAJOVACÍ ROČNÍK ART & ARCH SYMPOSIA 

V PROSTORÁCH DSC GALLERY POTVRDIL, ŽE TO JSOU AKTUÁLNÍ TÉMATA. 

V ŽIVÉ DEBATĚ SE ZDE STŘETLY NÁZORY TEORETIKŮ, SBĚRATELŮ 

A MECENÁŠŮ UMĚNÍ, DEVELOPERŮ, ZÁSTUPCŮ REALITNÍCH AGENTUR 

I SAMOTNÝCH ARCHITEKTŮ A UMĚLCŮ. ARTLOVER ODPOSLECHL PATNÁCT 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH VÝROKŮ.

Sochu londýnského autora Jamese Hopkinse s názvem 
1, 2, 3 z roku 2014 uvedla společnost Penta ve spolupráci 

s DSC Gallery po ročním mezinárodním výběrovém 
řízení na piazzetu budovy Florentina v Praze.

inteligentní a zábavný průvodce 
současným uměním

ART LOVERS ACADEMY je unikátní roční program pro milovníky 
umění a ty, kdo chtějí umění sbírat anebo do něj investovat. 

Jedná se celkem o 10 přednášek, kterými provází významní 
umělci, sběratelé, renomovaní kurátoři a další odborníci ze 

světa současného umění.

artloversacademy.cz
edmund.cucka@dscgallery.com

607 262 617

ART & ARCH SYMPOSIUM
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„Souhlasím s tím, že umění vytváří 

charakter celého prostoru. A v našem 

případě, konkrétně v případě apartmánů 

Prague-stay, umění opravdu prodává. Je 

to dynamická synergie.“

partner v realitní kanceláři Svoboda & Williams

PROKOP SVOBODA

10

„Prvoplánovitě jsme uměním nechtěli 

zvyšovat hodnotu nemovitosti. Chceme 

mít příjemnější život, nějak si zlepšit 

alespoň sekundu, kdy nemusíme

myslet na výnosy a rozpočty. 

Jsou s tím spokojeni i naši klienti. 

Neformálně nám dávají najevo, 

že si tenhle přístup užívají.“ 

partner ve společnosti Penta Investments

MAREK DOSPIVA

11
„V umění je to často oboustranná hra, 

ve které jde ale o to najít cestu k tomu, 

kdo platí.“

výtvarník a sochař

VÁCLAV CIGLER

14

„Možná nic z toho, co zaznělo, není 

podstatné. Ale podstatné je, že umění 

je součástí našeho světa.“

partner v DSC Gallery

PETR ŠEC

15

„Ideálem je, když umělec vytváří věci 

na míru. Stejně tak přece vznikla 

i Sixtinská kaple.“ 

architekt, studio ADR

PETR KOLÁŘ 

12

„Vyděláváme na domácím trhu, proto 

se snažíme podporovat domácí umělce 

a architekty.“

partner ve společnosti Penta Investments

MAREK DOSPIVA

13

„Architekti se odstřihli od umění a stali 

se z nich stavaři a dekoratéři fasád. 

Architektura by se ale neměla od umění 

oddělovat. Dobrým příkladem spojení je 

Kafkova hlava od Davida Černého před 

pražským Quadriem.“

architekt, Jakub Cigler Architekti

JAKUB CIGLER

8

 „Umění může v architektuře často 

přebít prostor, má v něm ambivalentní 

roli. Když jsem si byl vybírat byt v New 

Yorku, byl jsem schopen vnímat jen to, 

že jsou v něm strašlivá umělecká díla. 

Musel jsem utéct.“

investor, zakladatel galerie DOX

VÁCLAV DEJČMAR

9

„Světy umělců a světy sběratelů si 

zůstávají vzdáleny. Občas to vypadá, 

jako by se umělci styděli, že prodávají. 

To je nepochopení synergie.“

partner v DSC Gallery

PETR ŠEC

7

„V umění musí být vždy emoce. Není to 

jen zhodnocení toho, kolik něco stojí 

a o kolik to bude v budoucnu dražší.“

architekt, Jakub Cigler Architekti

JAKUB CIGLER

6

„Umění je něco zneklidňujícího, nemá 

jen zpříjemňovat život. Od toho jsou tu 

jiné věci.“ 

výtvarník

JIŘÍ DAVID

5

JIŘÍ GEORG DOKOUPIL 

V REDAKCI MAGAZÍNU BLAU

Příkladem dokonalého včlenění 

velkoformátového uměleckého díla 

do interiéru je site-specific instala-

ce, v níž se autor musel vypořádat 

s tím, že při obvodu zdí je knihovna. 

Obraz je umístěn na stropě kancelá-

ře magazínu o umění BLAU, který je 

přílohou deníku Die Welt. Dokoupil 

svými „bublinami“ odkazuje k rene-

sančním freskám. Foto: Deyan Pavlov

ART & ARCH SYMPOSIUM
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J E N  J E D N O  B Y D L E N Í 
J E  G R A N D  C R U

Poznejte bezkonkurenční 
kvalitu bydlení a služeb přímo 
v srdci Evropy.

Objednejte si soukromou 
prohlídku showroomu.

vtower.cz



Text: Honza Vedral
Foto: ©David LaChapelle Studio

ZE ŠKOLY UTEKL, PROTOŽE HO ŠIKANOVALI. S FOŤÁKEM I BEZ NĚJ SE POTLOUKAL NEWYORSKÝMI KLUBY 

I GALERIEMI, AŽ JEHO PRÁCE ZAUJALA ANDYHO WARHOLLA. PRÁVĚ TEN MU DOHODIL PRVNÍ KOMERČNÍ FOCENÍ. 

A DAL TAK DO POHYBU PŘÍBĚH JEDNOHO Z NEJSLAVNĚJŠÍCH FOTOGRAFŮ DNEŠKA, KTERÝ SE Z LESKLÝCH 

ČASOPISŮ DOSTAL AŽ NA ZDI RESPEKTOVANÝCH GALERIÍ. „SVĚT CELEBRIT MĚ STRESOVAL,“ PŘIZNÁVÁ DAVID 

LACHAPELLE V EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO ARTLOVER.

CO JE ŠOKUJÍCÍHO 
NA ŽENĚ S PENISEM?

David LaChapelle

Nejdřív to vypadá, že k žádnému roz-

hovoru k jeho druhé pražské výstavě, 

která je od 22. března k vidění v DSC 

Gallery, nakonec nedojde. Po něko-

lika týdnech domlouvání není David 

LaChapelle k sehnání. Čas vyhrazený 

na rozhovor pomalu odtikává, v duchu 

škrtám témata, která nejspíš nestihneme. 

Cílené rozhodnutí opustit svět celebrit, 

poprask, jenž vzbudil obraz transsexu-

ální modelky Carmen Carrera ve Vídni 

a další. Nakonec zazvoní telefon. Na 

druhé straně je David LaChapelle. A ten 

chlápek, od kterého chtěli fotku všichni 

od Naomi Campbell přes Eminema až po 

Pamelu Anderson, mluví s odzbrojujícím  

klidem a pokorou v hlase. „Vy jste 

v Praze?“ zajímá se ze všeho nejdřív. 

Jasně, akorát tu hrozně prší.Jasně, akorát tu hrozně prší.

Ale je to krásné město, ať už prší, nebo 

svítí slunce. Nikdy nezapomenu na svoji 

první výstavu, kterou jsem u vás měl 

v Rudolfinu. Na to přijetí, jakého se mi 

dostalo, na celkovou atmosféru města, 

na lidi. Musím přiznat, že to pro mě byl 

výjimečný zážitek, a jsem rád, že je na co 

navazovat. 

Právě u vaší chystané pražské výstavy Právě u vaší chystané pražské výstavy 

chci začít. Nese název Múzy Davida chci začít. Nese název Múzy Davida 

LaChapella a představuje průřez vaší LaChapella a představuje průřez vaší 

kariérou od historie až k současnosti. kariérou od historie až k současnosti. 

Co vás dnes napadne, když vidíte svá Co vás dnes napadne, když vidíte svá 

starší díla? starší díla? 

Profesionálně jsem začal fotit, když 

mi bylo sedmnáct let, prošel jsem si 

mnoha kapitolami a různými fázemi 

i obsesemi a zájmy. Dnes to pro mě jsou 

obrázky z jiných časů. Nepřemýšlím, 

jestli špatné nebo dobré. Nesoudím je. 

Vím, že v době, kdy vznikly, jsem cítil, 

že mají vypadat přesně tak, jak vypadají. 

Nejsem ten typ, co by začal nenávidět 

vlastní věci. Přijímám je a pořád chci, 

aby i ostatní měli možnost se na ně dívat 

a vyvolávaly v nich nějaké pocity. I když 

mě osobně zajímá spíš to, co je teď a co 

bude. Minulost je pro mě minulost.

Ale ikonické obrazy jako Addicted to Ale ikonické obrazy jako Addicted to 

Diamonds nebo Rape of Africa ve vás Diamonds nebo Rape of Africa ve vás 

musí vyvolávat i konkrétní vzpomínky? musí vyvolávat i konkrétní vzpomínky? 

Ty vyvolává každá fotka. Samozřejmě. 

Vždyť je to svým způsobem jistý druh 

INTERVIEW

Once in the Garden, 2014, Chromogenic Print

25



deníkových záznamů mého života. Ale 

ve skutečnosti to nejsou osobní snímky, 

protože jsem je od začátku dělal s úmys-

lem, že je budu sdílet. Pamatuju si na lidi, 

kteří je se mnou dělali, jak jsme je fotili...

V ROCE 1997 OD MÓDNÍHO 

NEBO CELEBRITY 

ČASOPISU NIKDO NEČEKAL 

PODVRATNOU MYŠLENKU

Můžete být konkrétnější? Můžete být konkrétnější? 

Třeba fotka Addicted to Diamons, kterou 

jste zmiňoval, byla mojí úplně první 

prací s Amandou Lepore. Základní myš-

lenkou té fotky je závislost na materiali-

smu. Závislost na objektech, závislost na 

samotné touze vlastnit. Vycházela z mé 

tehdejší práce, z toho, co mě obklopo-

valo. Fotil jsem totiž hodně pro módní 

magazíny. I tenhle konkrétní obrázek 

vznikl pro titulní stranu módního časo-

pisu Visionaire v roce 1997, tedy v době, 

kdy od módního nebo celebrity časopisu 

nikdo nic nečekal. Lidi byli zvyklí vídat 

významy jenom v dílech, která visela 

v muzeích nebo galeriích. Ale rozhodně 

ne v lesklém časopise, jehož účelem pře-

ce bylo ukázat nové šaty nebo slavné lidi. 

Já jsem do toho systému nikdy nezapadl. 

Vždycky jsem se do svých fotek snažil 

vložit něco navíc. Ano, měl jsem pro 

Visionaire nafotit diamanty. A na fotce 

jsou pravé diamanty. Ale já je doplnil 

o svoje vyjádření ke konzumerismu. 

K lidem, kteří jsou závislí na nakupování 

a myslí si, že štěstí přichází s každým 

dalším účtem, s každým dalším zacinká-

ním pokladny. Znal jsem dost takových 

osobně. A oni se opravdu chovali stejně 

jako závislí na koksu nebo na cracku. 

Jako feťáci. 

Takže jste se rozhodl do časopisu o módě Takže jste se rozhodl do časopisu o módě 

dostal velmi podvratnou myšlenku. dostal velmi podvratnou myšlenku. 

Já to tak bral. V té době už jsem fotil 

celebrity. Znal jsem se s lidmi jako Elton 

John, který opravdu neustále nakupoval, 

nakupoval a nakupoval. Měl dva tisíce 

párů diamantů, hodinky astronomické 

ceny. Ale pořád toho neměl dost. Říkal 

jsem: Nech už toho! Ale nedokázal s tím 

přestat. Byla to opravdová posedlost!

Považoval jste se už tehdy za umělce? Považoval jste se už tehdy za umělce? 

Svoji první výstavu v galerii jsem měl 

ve svých osmnácti, takže ano. Až na 

základě ní jsem dostal šanci od Andyho 

Warholla a nafotil první časopisecké 

fotky pro magazín Interview. Už jako 

kluk jsem chtěl být umělec. Dlouho 

jsem myslel, že budu malíř, ale pak jsem 

objevil fotografii, ve škole to byla jedna 

z mála oblastí, které jsem opravdu 

vášnivě miloval. Ve světě časopisů jsem 

se ocitl řízením osudu, neplánoval jsem 

to. Ale když už jsem v něm byl, chtěl 

jsem dělat věci nově a hlavně jinak, než 

bylo tou dobou zvykem. V hlavě se mi 

vždycky honila spousta myšlenek, řešil 

jsem sociální témata, a tak jsem je při-

rozeně vkládal do toho, co jsem dělal.

INTERVIEW

BEOLAB 90

Last Supper, 2003, Chromogenic Print 
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UTÍKAL JSEM OD 

SVĚTA. VŠUDE OKOLO 

ŘÁDIL AIDS, LIDÉ 

KOLEM MĚ UMÍRALI

Každá vaše fotka má takový přesah? Každá vaše fotka má takový přesah? 

Vůbec. Někdy jsem jen mačkal spoušť, 

někdy to byl celé jenom vtip nebo touha 

utéct. Od jisté chvíle jsem si začal užívat 

svobodu, že si můžu dělat, co chci. 

Někdy mi šlo jen o to, aby byl výsledek 

sexy, humorný nebo eskapistický. A to 

mi stačilo. Pořád to bylo jenom focení 

pro časopis, ať už jsem do něj sám za 

Vy jste se rychle stal součástí světa cele-Vy jste se rychle stal součástí světa cele-

brit. Každý chtěl mít fotku od Davida brit. Každý chtěl mít fotku od Davida 

LaChapella. Jak jste to tehdy bral vy sám? LaChapella. Jak jste to tehdy bral vy sám? 

Popravdě vlastně moc nevím. Asi jako 

svoji práci. Nikdy jsem neprahl po tom 

stát se slavným fotografem. Prostě se 

to stalo. Stejné to bylo s penězi. Vy-

dělávat focením nikdy nebyl můj cíl. 

Práce s celebritami je fajn. Některé jsou 

nedoceněné, některé přeceněné. Ale 

já vždycky uměl být šťastný i bez nich. 

Vždycky mě naplňovala hlavně samotná 

tvorba. Nechci, aby to znělo jako klišé, 

ale vždycky mi šlo o ty jasné věci, jako 

jsou krása, příroda, přátelství. Z toho 

přece vychází radost i smysl existence. 

sebe vkládal nějaký podvratný podtext, 

nebo ne. Nikomu jsem se s tím nikdy ne-

zpovídal, vždycky jsem to dělal pro sebe. 

Musíte si uvědomit, že jsem fotil každý 

den, leckdy nebyl čas na velké hrdinství, 

natož na nějaké myšlenky. Kolikrát jsem 

taky musel jenom vyfotit šaty. Ale i v tom 

jsem se snažil hledat vlastní svobodu. 

Mluvíte teď i o fotkách, které se dnes Mluvíte teď i o fotkách, které se dnes 

vystavují v galeriích? To je poměrně vystavují v galeriích? To je poměrně 

zajímavý zvrat. zajímavý zvrat. 

Ano. Některé z nich jsou dnes skutečně 

v galeriích. Ale já se nedivím. Je to pros-

tě podívaná, únik. Já už ovšem v dnešní 

době takové fotky nedělám. 

Ne z práce s někým slavným. Beru to tak, 

že mám ohromné štěstí, že se můžu živit 

jako umělec. Spousta lidí takovou kliku 

nemá. Je pro ně svátek i to, že se můžou 

sejít se svou rodinou u jednoho stolu, 

žijí totiž ve válečných zónách nebo jako 

uprchlíci. Svoji práci beru jako velkou 

zodpovědnost, privilegium a požehnání. 

A podle toho žiju. 

NIKDY JSEM 

NEPRAHL PO TOM 

STÁT SE SLAVNÝM 

FOTOGRAFEM

Dokážete pojmenovat, od čeho jste Dokážete pojmenovat, od čeho jste 

tehdy utíkal? tehdy utíkal? 

Od světa, který mě obklopoval, a věcí, 

jež mě na něm děsily. Všude okolo řádil 

AIDS, lidé kolem mě umírali. Moji blízcí 

přátelé, kterým bylo osmnáct nebo 

dvacet. Byla to oživlá noční můra. Jako 

bychom byli ve válce bez nepřítele. 

Byla to děsivá, temná doba. Tak jiná 

od toho, co jsme v osmdesátých letech 

prožívali v East Village. To jsme byli ob-

klopeni uměním, mezi lidmi jako Andy 

Warholl, poslouchali skvělou muziku 

od Jeffa Buckleyho. Když jste si to moh-

li dovolit, byl New York neuvěřitelným 

místem. Ale pak přišla studená sprcha.

Vaše fotky jsou často hluboce Vaše fotky jsou často hluboce 

promyšlené. Dá se nějak popsat váš promyšlené. Dá se nějak popsat váš 

tvůrčí proces? Máte je předem v hlavě? tvůrčí proces? Máte je předem v hlavě? 

Jediná správná odpověď na tuhle 

otázku je, že nevím. Nikdy nevím, 

co přesně mě inspirovalo. Jestli to 

bylo čtení časopisu, knížky nebo 

návštěva muzea. Myslím, že aby člověk 

mohl být umělcem, musí být zároveň 

publikem. Musí být artlover, milovat 

umění, nasávat ho. Protože někdy sami 

tvoříme a někdy se jen necháváme 

inspirovat. Pro věci, které v sobě 

mají sílu vámi pohnout, stojí za to žít. 

Možná jsou od Boha, možná z nebe, 

co já vím.

INTERVIEW

Rape of Africa, 2008, Chromogenic Print 
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VŮBEC JSEM NETUŠIL, 

ŽE DVACET LET PRÁCE 

PRO ČASOPISY JEDNOU 

ZÚROČÍM PRÁVĚ 

V GALERIÍCH

Vy jste se před deseti lety rozhodl pro Vy jste se před deseti lety rozhodl pro 

důležitý krok, stáhnout se ze světa důležitý krok, stáhnout se ze světa 

celebrit a věnovat se umělecké fotce. celebrit a věnovat se umělecké fotce. 

Co se tehdy stalo? Co se tehdy stalo? 

Řekl jsem všechno, co jsem říct chtěl. 

Byl jsem na vrcholu a chtěl jsem změnit 

svůj život. Byl jsem z práce pro časopisy 

unavený a cítil jsem se vyčerpaný. Rozho-

dl jsem se přestěhovat na ostrov Maui 

a vyzkoušet něco nového. Postavit si tam 

farmu, nechat ji pohánět solární energií 

a pěstovat na ní vlastní ovoce a zeleninu. 

Jednu dobu jsem si myslel, že jsem s foto-

grafií skončil. A pak se stal zázrak, zavo-

lali mi z Berlína z galerie Jablonka a ptali 

se, jestli bych neudělal výstavu nových 

věcí. Vysvětloval jsem jim, že už nefotím 

celebrity ani módu. A oni mi řekli: To je 

jedno, můžete vystavovat, co chcete. Ptal 

jsem se, jestli to myslí vážně, a nakonec 

z toho byla výstava. A tím se začala psát 

nová kapitola. Vůbec jsem netušil, že 

se něco takového může stát. Že dvacet 

let práce pro časopisy jednou zúročím 

právě v galeriích. Musím ale říct, že jsem 

za tu průpravu vděčný.

Můžete pojmenovat to nejdůležitější, Můžete pojmenovat to nejdůležitější, 

co jste se ve světě magazínů naučil? co jste se ve světě magazínů naučil? 

Techniku. Určitě techniku, protože ta 

je pro mě zásadní. Začínal jsem sám 

osobně v temné komoře, později se učil 

pracovat s barvami. Spoustu fotografií 

znám do nejmenšího detailu, protože 

jsem je všechny vytvářel. Vím všechno 

o jejich vzniku. A to mi nikdo nevezme. 

Pokud někdo říká, že jsem svoje fotky 

udělal v počítači, upozorňuji, že jsou 

to kecy. Počítač může pomoct, ale dřív 

stačil airbrushing nebo ruční retuše. To 

všechno jsem dělal, stejně jako většina 

umělců, od té doby, co fotografie vznik-

la. Od hollywoodských fotografů v pade-

sátých letech až po ty, kteří vystavovali 

v galeriích. 

Takže počítače vám nic neříkají?Takže počítače vám nic neříkají?

Důležité je si uvědomit, že počítač nikdy 

obraz nevytváří. Fotka je to, co jste vyfo-

tili, můžete na ní maximálně něco zdů-

raznit. A odpověď na vaši otázku je ne.  

Nejsem počítačový člověk, pocházím 

z analogové éry. A i v dnešní době fotím 

na analog. Znovu jsem se pustil do práce 

s negativy, protože mě baví ten proces. 

Hraje v tom roli jenom nostalgie? Hraje v tom roli jenom nostalgie? 

Ne, zjistil jsem, že ty staré foťáky jsou 

prostě lepší! Mají mnohem lepší detail, 

můžu si dovolit fotit v mnohem slabším 

světle. A mají v sobě tu vzácnou jedineč-

nost. Digitální fotografie vede k lenosti. 

Nikdo si nedá s přípravou fotky ten 

čas, který potřebuje, protože každý si 

řekne: Jo, to dodělám později v počíta-

či. Možná to teď přeháním a zbytečně 

zobecňuji. Ale k čertu s tím – já pře-

mýšlím analogově, pracuji analogově, 

protože je to pro mě nejpřirozenější 

a nejpohodlnější. A to je moje odpověď 

na všechny otázky ohledně tvůrčího 

procesu. Všechny technické detaily jsou 

mi ukradené, pokud si ho užívám stejně 

jako fotografii, která z něj vzejde. Pro-

tože tohle je můj život. A já ho nechci 

protrpět, tohle má být radost! Proto si 

chci focení užívat, nejde mi jen o ten 

výsledek, ale i o cestu, která k němu 

vede. I ta má být zábavná. 

Proto většina lidí, se kterými fotíte, mlu-Proto většina lidí, se kterými fotíte, mlu-

ví o zvláštní chemii a zábavě na place? ví o zvláštní chemii a zábavě na place? 

To vážně dělají? Víte, mám za sebou 

už kus života. V jednu chvíli mě práce 

s celebritami začala strašně stresovat 

a tehdy jsem nebyl tím nejpříjemnějším 

chlápkem na place. Ale pak jsem dospěl 

a uvědomil si, že nemusím ničit sebe ani 

svoje okolí. Že si všichni zasloužíme tro-

chu štěstí. Nejsem ten stejný člověk jako 

před deseti nebo dvaceti lety. Nemyslím 

si stejné věci, nechovám se stejně. Dou-
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fám, že jsem dospěl. A neztratil u toho 

ty čisté, dětské hodnoty: být pořád 

zvědavý, brát věci s humorem a nejen 

vážně. Nikdy se k ostatním nechovat 

hnusně a jako kretén. Popravdě, udělal 

jsem pár chyb a jako kretén se choval, 

ale prosil jsem o odpuštění. A nakonec 

se to snad zlepšilo. Vzpomněl jsem si, 

jak mi máma říkala, že nezáleží na tom, 

jestli ze mě bude popelář nebo skončím 

na ulici. Ale že se mám vždycky chovat 

k ostatním hezky. 

Přivedla vás k tomu poznání nějaká Přivedla vás k tomu poznání nějaká 

konkrétní situace? konkrétní situace? 

Ani ne. Vždycky, když mi ujely nervy, 

podlehl jsem stresu a na někoho jsem 

se rozeřval, dokázal jsem se svým lidem 

taky omluvit. Nikdy jsem nebyl arogant-

ní, aroganci pokládám za největší zlo. 

Rodiče mě učili, že mnohem důležitější 

je pokora. 

O vás se často píše jako o šokujícím O vás se často píše jako o šokujícím 

umělci. Považujete vy sám vaše fotky umělci. Považujete vy sám vaše fotky 

za šokující? za šokující? 

Ne. Ani náznakem. 

Tak čím jste si tu nálepku vysloužil?Tak čím jste si tu nálepku vysloužil?

Žijeme ve zvrácené době. Zabíjení, vraž-

dy a mučení, to všechno je považováno 

za zábavu. Podívejte se na Hunger Ga-

mes, na Saw, na všechny ty filmy o séri-

ových vrazích, smrti, utrpení. Zahrajte si 

nějaké videohry a zkuste se zamyslet nad 

tím, co je s námi, krucinál, špatně? Co 

se, sakra, stalo s touhle kulturou? A mys-

lím tím opravdovou kulturu, to, čím lidé 

žijí, co nenajdete na stěně v umělecké ga-

lerii, ale v kinech nebo televizi. Všechny 

ty teorie o vysoké a populární kultuře, 

to jsou kecy z dvacátého století. Kultura 

je jediná. A nejlépe ji reprezentují filmy 

a televize. Reflektují naši společnost a její 

problémy takovou, jaká skutečně je. 

Mluvíte teď o Spojených státech? Mluvíte teď o Spojených státech? 

I Evropě, mluvím o globální kultuře. 

Naše zábava je reflexí našich hodnot. 

A pravdou je, že nás nešokuje, když 

někdo ženě uřízne pilou hlavu. Nešokují 

nás seriály jako American Horror Story, 

které jsou založeny na krystalickém 

předvádění násilí bez zjevného důvodu 

a absolutní sexualizaci. Zobrazované 

násilí je jako jed, skutečné zlo, a všichni 

ho přitom berou. A pak ti samí lidé vidí 

na fotce nahou ženu a pohoršují se: 

Ó můj bože! Jak si to ten LaChapelle 

může dovolit! Jako by panovala doba 

temna. Jenže ona vlastně panuje. 

 PROČ NÁS NEŠOKUJE, 

KDYŽ NĚKDO ŽENĚ 

UŘÍZNE PILOU HLAVU?

Myslíte, že je to až tak vážné?Myslíte, že je to až tak vážné?

Jenom o tom takhle málokdo přemýšlí. 

Nedávno mi volala kamarádka, která 

přednáší o umění kousek od Vídně. Byla 

rozrušená, brečela do telefonu a prosila 

mě, ať jí řeknu, že to video, co si právě 

pustila, a ty strašné věci, co na něm 

viděla, jsou jenom triky. Ale ony nebyly. 

Dokud se budeme stydět za nahé lidské 

tělo a vedle toho sledovat hollywoodské 

filmy, které díky trikům nerozezná-

te od teroristických videí ISIS, jsme 

v pytli. Protože co je to za svět, v němž 

už nepoznáme triky od zvěrstev, která 

se opravdu dějí, a pouštíme si je pro 

zábavu? Jsme zatracení a naše kultura je 

pošahaná. Neříkám to jako nějaký apo-

kalyptický freak. Jenom popisuju věci 

takové, jaké jsou. A kladu si otázky, co 

je špatně s lidským zvířetem, že si užívá, 

když může sledovat utrpení a bolest. 

No vážně, jsme snad jediný tvor, který 

s radostí sleduje, jak se členové vlastního 

druhu vraždí. A o mně bude někdo říkat, 

že jsem šokující?

Použití fotky Once in the Garden, na Použití fotky Once in the Garden, na 

níž jste zachytil transsexuální modelku  níž jste zachytil transsexuální modelku  

Carmen Carrera na pozvánce na výsta-Carmen Carrera na pozvánce na výsta-

vu ve Vídni, mělo dokonce nedávno vu ve Vídni, mělo dokonce nedávno 

soudní dohru. soudní dohru. 

Je to absurdní. Kvůli tomu, že jsem vyfo-

til nahé tělo? Vždyť to je doopravdy jako 

doba temna. To je dokonce definice doby 

temna! Lidské tělo bylo od pradávna vzý-

vaným symbolem krásy. Pak přišla církev 

a řekla, že se máme stydět za sexualitu 

a její zobrazování a my s tím žijeme 

dodneška. Přitom je to největší pokrytec-

tví. V době, kdy nejstahovanější věcí na 

internetu je tvrdá pornografie. A ti kritici 

ve Vídni? To byli normální náckové, kteří 

se chtějí soudit s každým. 

Náckové? Náckové? 

Ve skutečnosti nešlo o žádné problémy 

se zákonem. Za celou tou kauzou stáli 

podělaní ultrapravičáci, kteří se snažili 

podsunout svou agendu ostatním. Pokud 

jim přijde obrázek nahé ženy provoka-

tivní, protože má penis, je to jejich 

problém, je to jejich perverze, jejich 

pokroucené a tmářské myšlení. 

KDYŽ JSEM BYL MALÝ, 

NIKDO MI NEŘÍKAL, ŽE JE 

LIDSKÉ TĚLO HNUSNÉ

Fotka, o které se bavíme, bude k vidění Fotka, o které se bavíme, bude k vidění 

i v Praze, jaký je vlastně její příběh? i v Praze, jaký je vlastně její příběh? 

Je to pohled do zahrady pozemských 

rozkoší inspirovaný Hieronymem 

Boschem a je na něm dívka s penisem. 

A já se ptám, co je na tom nového? 

Podobné výjevy najdete v umění starého 

Řecka. Nejde o žádnou novou, závratnou 

myšlenku, že jde o oboupohlavní bytost, 

která je nádherná. Je to bohyně, která se 

nemá za co stydět. Snažili se z toho udělat 

obludné téma, strašili, že kolem toho pla-

kátu chodí malé děti. Ale těm je to přece 

jedno. Dětem jsou podobné věci ukrade-

né, dokud je svými předsudky neotráví 

rodiče nebo instituce. Děti jsou nevinné, 

nezajímá je, co je údajně správné nebo 

špatné. Když jsem byl malý, nikdo mi 

neříkal, že je lidské tělo hnusné. Chodili 

jsme často plavat do oceánu a byli jsme 

nahatí. Nikdo mě nezneužíval, nikdo mě 

neponižoval, nemám z toho žádné trau-

ma. Byl jsem šťastné nahaté děcko se svojí 

rodinou! Co je na tom nepřirozeného? To 

přišlo až ve škole.

Často vyprávíte o tom, že jste Často vyprávíte o tom, že jste 

byl obětí šikany. byl obětí šikany. 

Ze školy jsem musel utéct, ale moji rodi-

če byli velmi osvícení. A díky nim jsem 

přišel na jednu ze základních myšlenek, 

kterou chci předávat svými fotografiemi 

dál. Že jsme součástí přírody, že nor-
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DAVID LACHAPELLE
Dvaapadesátiletý fotograf proslul nej-

prve na stránkách módních a celebrity 

magazínů. Na svých fotkách ale brzy 

zaujal hyperrealismem a subverzivními 

vzkazy i odkazy na minulost a začaly 

se o něj zajímat galerie i muzea. 

Od 22. března do 7. května 2016 se 

v pražské DSC Gallery koná jeho druhá 

tuzemská výstava. Nese název 

David LaChapelle: Múzy a jsou na 

ní k vidění jak jeho ikonická díla, tak 

nejnovější snímky, které fotí po svém 

odchodu na ostrov Maui, kam se stáhl 

ze světa celebrit.

mální věci jsou normální. Že takhle nás 

stvořil Bůh.

To chápu, ale přiznám se, že mě překva-To chápu, ale přiznám se, že mě překva-

puje, že byste byl zrovna vy, vzhledem puje, že byste byl zrovna vy, vzhledem 

k charakteru vašich fotek, pobožný. k charakteru vašich fotek, pobožný. 

Mám víru. Nemám rád slovo pobožný 

kvůli jeho souvislosti se slovem nábo-

ženství. Nelíbí se mi konotace s církví 

jako institucí, s křižáky, lidmi, kteří kvů-

li náboženství zabíjejí a ubližují. Jestli 

věřím v náboženství? Ne. Ale když se 

mě zeptáte na odpuštění? Tak ano. Zda 

věřím v něco většího, než jsem já sám? 

Ano. Že je i něco jiného než náš přítom-

ný svět tady a teď? Má odpověď zní ano. 

Zázraky? Ano. 

Faktem zůstává, že po té kauze se Once Faktem zůstává, že po té kauze se Once 

in the Garden stalo vaším nejdražším in the Garden stalo vaším nejdražším 

dílem. Na aukci Life Ball ve Vídni se dílem. Na aukci Life Ball ve Vídni se 

snímek vydražil v přepočtu za téměř pět snímek vydražil v přepočtu za téměř pět 

milionů korun. milionů korun. 

To mi udělalo radost, protože ta aukce 

byla charitativní a výtěžek putoval na 

prevenci AIDS všude po světě. Všechny 

ty peníze pomáhají konkrétním lidem 

a mě to těší. Nevytvářím svoje fotky pro 

trh s uměním, ale když se ta fotka proda-

la za takovou sumu, byl jsem neuvěřitel-

ně šťastný. 

Vy se o prodeje jinak nezajímáte? Vy se o prodeje jinak nezajímáte? 

Nesleduji aukce, nezajímá mě, za kolik se 

moje fotky prodávají. Naučil jsem se žít 

v jiném světě, než jsou ty malé písečky 

uměleckého světa, módního světa, časo-

piseckého světa. Všechny ty spolky mají 

jedno společné, pohání je chamtivost 

a malost. A nad to jsem se povznesl. 

Zajímá mě skutečný velký svět. Nesná-

ším hranice jakéhokoli druhu. Jsem rád, 

že můžu být umělcem, ale necítím se 

být součástí uměleckého světa. Neza-

jímá mě to. Radši jsem s přáteli, směju 

se a je mi dobře. Mám kolem sebe tolik 

skvělých lidí, kteří mi pomáhají tvořit, 

od modelek až po moje asistenty. Vý-

sledkem je kolektivní dílo, protože vím, 

že každý člověk na té lodi je stejně dů-

ležitý. A bez každé malé části v soukolí 

bych měl problém.  

INTERVIEW

David LaChapelle s Andy Warholem, 
který změnil jeho život, 1984

34



FASCINUJÍCÍ ČI EMOTIVNÍ. TO JSOU PŘÍVLASTKY, KTERÉ JEHO DÍLA DOSTÁVAJÍ ASI NEJČASTĚJI. 

„JEŠTĚ JSTE ZAPOMNĚLA NA GROTESKNÍ A MORBIDNÍ,“ DOPLŇUJE MĚ SOCHAŘ A MALÍŘ 

RICHARD ŠTIPL, KTERÝ VYTVÁŘÍ SOCHY JAKO SVOJE AUTOPORTRÉTY A DO JEHOŽ PRAŽSKÉHO 

ATELIÉRU JSEM SE VYDALA ZJISTIT, KDE PRO SVOU TVORBU HLEDÁ INSPIRACI.

HRANICE JE TAM, 
KDE DÍLO 

ZAČÍNÁ URÁŽET

Série prezentovaná loni ve švýcarském Baselu. 
Tři z hlav jsou autorovým autoportrétem, 

dvě portrétem jeho ženy Eriky. 

ATELIÉR
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Pohled do ateliéru s ještě rozpracovaným sousoším, 
které bude prezentováno na výstavě Divine Decadence 

v Belgii po boku Davida LaChapella či Ervina Olafa. 

Text: Lucie Drugdová 
Foto: Jakub Macháček

Od někdejší viniční usedlosti Mazan-

ka v pražské Libni mě dělí už jen pár 

desítek metrů směrem vzhůru. S „ne-

konečným“ kopcem za zády vcházím 

do otevřených vrat, kde se přede mnou 

rozprostře rozhlehlý areál se třemi 

budovami a zpustlou zahradou, jež je 

obehnaná kamennou zdí s cihlovou 

velké hnědé dveře, za nimiž se kromě 

jeho vlastních uměleckých děl můžeme 

kochat i kresbami jeho švagra – malíře 

Josefa Zlamala. S tím spolupracuje už od 

roku 2012 a vystavovali společně napří-

klad v Madridu, Basileji nebo v pražské 

DSC Gallery. „V budoucnu se budou naše 

díla prolínat ještě více, jelikož nebudeme 

nástavbou. Právě v jednom z těchto 

stavení má ateliér malíř a sochař 

Richard Štipl, který okouzlil půlku 

světa svými originálními autoportréty 

a teď už na mě v černém sáčku a brý-

lích čeká u vchodu. „Ona je to tady 

vlastně spíš taková prezentační míst-

nost, protože ateliér mám na hradě 

prezentovat jen kresby s objekty. Propo-

jení může mít například podobu bílého 

reliéfu, na němž je perokresba,“ vypráví 

o chystaném projektu, mezitím co mi 

podává sklenici vody.

Po parketách procházíme místností, kde 

si pro sebe největší místo ukradla dřevěná 

Šternberk, kde zároveň i žiju,“ upřesňu-

je mi, kde jsem se to vlastně ocitla.

Za dalšími dveřmi si nejde nevšimnout 

cedulky s nápisem „WC učitelé“. „Vila 

totiž dřív sloužila také jako škola. Třídy 

pak ale byly přestaveny na umělecké 

prostory,“ vysvětluje Štipl, když otevírá 

instalace z deset let starého cyklu, který 

obsahoval deset postav lidských a tři 

zvířecí. „Teď tady vlastně můžete vidět 

jejich různé fáze. Je to ještě rozpracované, 

protože bych nakonec rád udělal všechny 

v největší velikosti, jakou zde vidíte,“ říká 

a dodává, že jednu postavu v tomto měřít-

ku trvá vyrobit přibližně měsíc.

Štipl na svých dílech nepracuje sám, po 

boku má například i mladíka, který na 

jeho sochy dodělává graffiti. Ukazuje mi 

je na kovových autoportrétech umístě-

ných na topení. „Tyhle jsou z mosazi. 

Nejdřív se vytvoří hlava z hlíny, pak se 

dá forma do vosku a až na závěr přijde 

kov. Všechny obrázky a nápisy se ale ryjí 

do vosku ještě předtím, než se posílají do 

slévárny,“ vysvětluje mi sochař se zápa-

lem v hlase své pracovní postupy.

Financování chodu dílny a dalších věcí 

spojených s výrobou prý polyká miliono-

vé částky, a tak by si sochařství rozhodně 

nemohl nechat jen jako nevýdělečný 

koníček k jiné práci. „Rozhodně tedy ne 

na této úrovni. Člověk musí mít nějaké 

zázemí, takže na výstavu do Nitry puto-

val kus za 150 000 euro, jehož prodej je 

nyní v jednání,“ prozrazuje cenu svého 

zatím největšího obchodu. A dodává, že 

před týdnem jeho ateliér vypadal úplně 

jinak, jelikož hodně artefaktů putovalo 

na právě probíhající slovenskou výstavu. 

„Kolik lidí asi vlastní vaše díla?“ ptám 

se. A Štipl jen pokrčí rameny, u většiny 

prodejů se prý nevyskytuje a po nových 

majitelích se dál ani nepídí.

O všech instalacích mluví Richard Štipl 

tak zaujatě, že mi nedá se nezeptat, zda je 

nějaký výtvor, s nímž by se ani za horent-

ní sumu nedokázal rozloučit. „Upřímně je 

pro mě vzácná spíš moje malířská tvorba, 

ATELIÉR

38 39



ke které se obracím, když hledám inspi-

raci, nový směr nebo prostě jen nevím, 

kudy kam. Ale nebývá to často a malování 

mi chybí,“ vypráví Štipl trochu zasněně 

o své srdeční záležitosti, jež je spolu 

s gotikou, barokem a četbou také jeho 

největší múzou. „Myslím totiž, že múza 

jako žena je mýtus. Možná to tak někdo 

opravdu měl, ale já osobně vím, že jde 

hlavně o tvrdou práci. A když se nedělá, 

tak nápady prostě nepřijdou,“ říká.

U stolu a další sklenky vody mi pak také 

prozrazuje, že z klasického pojetí umělce 

jako bohéma prý už dávno vyrostl, a tak 

dnes raději pracuje přes den než v noci. 

„Když jsem byl mladší, tak to bylo sa-

mozřejmě jinak,“ svěřuje se. Na otázku, 

jestli tedy nesedí zavřený v ateliéru 

v ruce s lahví a nějakými povzbuzovaly, 

odpovídá pobaveně: „Tak neříkám, že se 

něco z toho občas nestane, ale jde spíš 

o uvolnění, než že bych takhle pracoval.“ 

KDYŽ SE NEDĚLÁ, 

TAK NÁPADY PROSTĚ 

NEPŘIJDOU

Během prohlídky si povídáme o hla-

vě z pálené hlíny zlacené plátkovým 

zlatem umístěné na skříni, míjíme 

vzdušnou krajinu se vznášejícími se 

autoportréty a fascinující instalaci škle-

bících se mužů, z nichž nejšťastněji vy-

padá ten s nožem zapíchnutým v krku. 

„To ani nebyl záměr, ale spíš psycholo-

gický stav zachycený ve výrazu, podle 

nějž se pak autoportrét i zpracovával,“ 

říká umělec, jehož díla jsou nyní pře-

vážně ze dřeva, i když ve svých začát-

cích pracoval spíš s voskem. „Došel 

jsem ale k názoru, že dřevo a kov jsou 

pro díla lepší, trvanlivější a slouží i jako 

odkaz na ranou tvorbu, zejména pak 

gotiku a baroko, jimiž jsem fascinován,“ 

vysvětluje Richard Štipl.

Dozvídám se také, že v Uherském Hradišti 

se nyní odlévají desítky malých hlav, které 

budou nakonec poskládány do třímetro-

vého kola. „Podle propočtů jich bude po-

třeba asi šest set,“ vypráví sochař, když se 

chystáme k nejnovějšímu dílu, jež v před-

váděcí místnosti vystavuje. Instalace čtyř 

dřevěných mužů se zvířetem má název 

„Druhá strana“ a vychází ze starší práce, 

formovala se několik let a má znázorňovat 

pohled sám na sebe v různých situacích 

a pozicích. „Nejtěžší je dostat nápad, za 

kterým jdete a jste schopen ho přetvořit 

do větších měřítek,“ říká.

U kluka, jehož otec i dědeček se věno-

vali kresbě a on sám si jako malý rád 

maloval rytíře, se myšlenka na tvorbu 

autoportrétů zrodila v Kanadě, kam 

v jedenácti letech emigroval se svými 

rodiči. „Přemýšlel jsem o tom, co by asi 

bylo, kdybych býval neodešel nebo se 

v osmdesátých letech vrátil. Odjeli jsme 

tenkrát jen se dvěma kufry a neměli nic 

víc. Člověk si tak představoval, jak by to 

asi vypadalo v paralelním kosmu,“ popi-

suje Štipl, jak se zrodily první myšlenky 

na malé voskové šklebící se miniatury, 

s nimiž v Kanadě zaujal. „V té době nic 

takového nebylo, hyperrealismus v so-

chařství totiž teprve začínal,“ dodává. Své 

nejvěrnější příznivce ale našel v Mexiku, 

kde má i stálou galerii, s níž spolupracuje. 

Lidé ho tam prý chápou bez toho, aby 

jim musel cokoli vysvětlovat. „V Čechách 

je to těžší, jelikož figura jako taková zde 

byla dlouho tabu. Myslím, že si tady má 

díla ještě úplně nenašla své místo,“ říká.  

Dalším důvodem, proč originální umělec 

ztvárňuje především sám sebe, je fakt, že 

nechce nikoho urazit. Proto například i na 

ženskou figuru nasadil hlavu s vlastním 

obličejem. „Nechci nikoho ponižovat. 

Hranice je pro mě tam, kdy dílo přestává 

být šokující a začíná někoho urážet jako 

člověka. A to já opravdu nechci,“ svěřuje 

se výtvarník, který se snaží zrcadlit dobu, 

v níž žije, a odrážet ve svých projektech 

vypjatost lidské existence, jako je napří-

klad střet dvou kultur.

Když vypínám diktafon a beru si bundu, 

ještě se Richarda Štipla zeptám na to, 

jako jaká podobizna ze své předvádě-

cí místnosti se v poslední době cítí. 

S úsměvem odchází do vedlejšího pokoje 

Sochař Richard Štipl a malíř Josef Zlamal 

nyní připravují rozsáhlý projekt, který 

představí v dynamickém dialogu jedineč-

ný odkaz středověkého umění. Projekt 

nabídne divákům obvyklé i neobvyklé 

konfrontace děl, jež jsou pevnou součástí 

evropského kulturního dědictví. Tato 

vize je prý zaměstná na několik let a mo-

mentálně s projektem oslovují domácí 

i zahraniční kurátory a instituce. Jedno 

z děl bude například ležící dvoumetrová 

dvouhlavá plastika, která bude pojedná-

na osobitou kresbou tuší Josefa Zlamala.

RICHARD ŠTIPL 

PŘIPRAVUJE

a vytáhne malou kovovou hlavu nastří-

kanou modrým autolakem. „Přesně jako 

tenhle – vyrovnaný a v pohodě.“ 
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Ze série Mirabilia, 2016,
dřevo, plátkové stříbro, hliník, 80 x 90 x 14 cm



ROZPOZNÁNÍ DOBRÉHO 

VÍNA STEJNĚ JAKO JEHO 

PITÍ PATŘÍ MEZI UMĚNÍ. 

V PRAŽSKÉM PODNIKU 

BOKOVKA VĚDÍ, ŽE 

NEJLEPŠÍ DOJEM UDĚLÁ 

V DESIGNOVĚ DOTAŽENÉM 

PROSTŘEDÍ. 

PROČ TADY 
CHUTNÁ VÍNO 

LÉPE

Text: Edmund Čučka
Foto: © Archiv Ambiente,

Filip Šlapal

Na pražské adrese Dlouhá 37 se potkává 

staré s novým. Pojetí interiéru je totiž 

založeno na jednoduchém principu spo-

lupůsobení původních a nově vnesených 

prvků. Na jedné straně stojí unikátní 

prostor, vyklizený, očištěný a zakonzer-

vovaný. Na druhé současné interiérové 

detaily. Jsou striktně solitérní a svébyt-

né, ale nechybí jim ani odkaz k historii. 

Zázemí je vytvořené z pravidelné sítě 

obkladů, utilitární regály ze smrkového 

dřeva, svítící objekty Wax Spaceship 

kombinují moderní osvětlovací technolo-

gie se svíčkami. 

Teď trochu teorie. Spojení volného 

umění a designu je koncept známý 

jako gesamtkunstwerk či art design. 

Jde o kombinaci vize, estetiky 

a funkce, o niž se pokoušeli už 

představitelé německého Bauhausu 

ve 20. a 30. letech 20. století.

Do podniku, který patří do sítě Ambiente 

Tomáše Karpíška a jehož interiér navrho-

vala Tereza Froňková, byla zasazena svět-

la ze série Light infusions, do níž patří 

jedenáct svítidel balancujících na hraně 

volného umění a art designu. Jejich au-

tory jsou studio Olgoj Chorchoj a výtvar-

ník Jiří Černický. Výsledkem je rozhodně 

prostředí tak krásné a inspirativní, 

že se v něm u dobré sklenky rádi zdržíte 

až do zavíračky. 

Svítidla byla poprvé prezentována
na společné výstavě Light Infusions
Jiřího Černického a studia Olgoj Chorchoj
v DSC Gallery v roce 2014. 
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Wim 
Delvoye

Text: Petra Divoká
Foto: © Studio Wim Delvoye, Belgium, 

Profimedia

Jedno z jeho neslavnějších děl se jmenuje 

dost výmluvně Cloaca. Provokativní in-

stalaci, jejímž jediným úkolem je produ-

kovat fekální hmotu, belgický výtvarník 

představil v roce 2000. Představte si 

ohromný stroj, který je několikrát denně 

krmen tradičními belgickými pochout-

kami, jako jsou například tamní slavné 

hranolky s majonézou nebo vyhlášené 

pivo. Fekální splašky, které mašina 

vyprodukuje, se poté hromadí v anální 

části uměleckého díla. 

Přízemní činností zaměstnaný stroj 

Cloaca pozorovatele konfrontuje, bezo-

styšně na něj vyřvává připomínku jeho 

vlastní tělesné přítomnosti. „Stvořil jsem 

svým způsobem ten nejméně užitečný 

stroj. Věc, která pouze transformuje jídlo 

v odpad,“ říká samotný Delvoye. A vypro-

dukovanou fekální hmotu se nezdráhá 

prodávat ve vakuovaných balíčcích. 

ČÍNSKÁ PRASEČÍ FARMA

Win Delvoye se narodil v roce 1965 

v Belgii, proslul především svými kato-

lickými, gotickými a sociálními kon-

strukcemi a provokacemi. Jeho významu 

v dnešním světě špiček současného 

umění jednoznačně napomohla nejenom 

odvaha bourat tabu a posouvat hranice 

etiky, ale umění samotného. Dalším „ne-

konvenčním materiálem“, který kromě 

splašků používá, je totiž prasečí kůže. 

Poprvé s jejím tetováním začal už počát-

kem devadesátých let, tehdy si ještě vy-

stačil s mrtvými kusy. Živá prasata začal 

jako plátno pro svoje umělecké exhibice 

používat až v roce 1997 a samozřejmě 

to způsobilo značnou vlnu etického 

odporu, především u ochránců zvířat. 

Delvoye to sice vidí jinak, ale možná 

i proto nakonec našel své útočiště v Číně.

V roce 2004 koupil malou farmu poblíž 

Pekingu a zde systematicky rozvíjel svou 

POKUD V DNEŠNÍM SVĚTĚ JEŠTĚ ZBYLA NĚJAKÁ TABU, WIM DELVOYE 

JE PŘESNĚ TÍM, KDO JE DOKÁŽE ZBOŘIT. TŘEBA TÍM, ŽE POTETUJE PRASE 

NEBO VYROBÍ OBŘÍ STROJ NA FEKÁLIE.

BAD BOY 
SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ

STORY

45



myšlenku „Umělecké farmy“, kde jsou 

prasatům nejprve pod dohledem asis-

tentů, veterinářů a samozřejmě 

i Delvoye samotného podávána seda-

tiva a holena kůže. Poté dojde k sa-

motnému tetování, u nějž se dbá na 

profesionální přístup a hygienu. 

„Ukazuji světu umělecká díla tak 

živá, že se pohybují, a dokonce musí 

dostávat vakcíny. Má díla žijí, hýbou 

se a také umřou. Vše je reálné,“ popsal 

Delvoye svou myšlenku v interview 

s francouzským deníkem Le Monde. 

Samotná tetování vycházejí z Delvoye-

ových kreseb, většinou založených na 

západní ikonografii. Od populárních ko-

lových symbolů, jako jsou lebky a srdce, 

přes animované princezny od Disneyho 

po monogram Louis Vuitton či nábožen-

ské symboly. A jaký to má vlastně smysl? 

Delvoye záměrně mixuje dohromady an-

tagonistické prvky, aby na svého diváka 

zapůsobil a přiměl ho cítit se nekomfort-

ně, nepříjemně. Vytetováním symbolů na 

kůži prasete umělecky „krade“ jejich pů-

vodně zamyšlená poslání a účely. Stanou 

se pouhou dekorací, která má za úkol 

být šokující a krásná. „Když návštěvník 

zpozorní, ohlédne se na prasata a začne 

si je prohlížet, cítím se šťastně. Mám po-

cit, jako bych těm zvířatům vrátil jejich 

důstojnost,“ prohlásil Wim Delvoye.

Delvoye také se svou typickou ironií 

vnímá prasata jako svého druhu investi-

ci. Tetuje je jako mláďata, ty pak spolu se 

„svou značkou“ vyrůstají a umírají. Sběra-

telé si mohou koupit buď přímo prasata 

žijící na farmě, nebo ta již mrtvá. Po 

smrti totiž zvířatům jejich kůži odřízne. 

A vzniklé „plátno“ se tak stává obrazem, 

který Wim Delvoye svým specifickým 

způsobem „vychoval“. Tím vlastně 

imituje ekonomický růst, který přidává 

prasatům na ceně. Protože čím víc prase 

dospívá a roste, tím více se zvětšuje 

PRASATŮM VRACÍM 

TETOVÁNÍM JEJICH 

DŮSTOJNOST

MÁ DÍLA ŽIJÍ, 

HÝBOU SE 

A TAKÉ UMŘOU. 

VŠE JE REÁLNÉ

O ironickém díle Cloaca autor říká: „Pro mě je to život, je to lidská bytost 
bez duše.“ Bylo k vidění v MuHKA, Antwerpen, Kunsthalle Vienna, Museum 

Kunst Palast, Düsseldorf, New Museum of Contemporary Art, NY.

Cena tetovaných vycpaných prasat se na mezinárodních 
aukcích pohybuje kolem 200 000 eur. 

Wim Delvoye, Cloaca, 2000. Instalace, 
variabilní rozměry. Kombinovaná technika.
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i jeho tetování. Je to jasná alegorie na 

honbu za ziskem i globalizaci obchodu.

PRASE JAKO ČLOVĚK 

Mnoho kultur si prasata asociuje se 

špínou, žravostí a chamtivostí. Delvoye si 

ale nemůže pomoci a přirovnává barvu, 

nahotu a i texturu prasečí kůže k té naší, 

lidské. Mluvil o tom dlouho, a tím pádem 

nikoho moc nepřekvapilo, když před 

deseti lety udělal další krok a potetoval 

záda mladému muži jménem Tim Steiner. 

Na tom samotném by samozřejmě nebylo 

nic špatného ani výjimečného. Kdyby ale 

se Steinerem zároveň nepodepsali spo-

lečnou smlouvu s německým sběratelem 

a galeristou Rikem Reikingem. Píše se 

v ní, že Steiner musí třikrát do roka vy-

stavovat svou kůži a po jeho smrti z něj 

bude stažena a dodána panu Reikingovi. 

Ten ji pak bude moci vystavovat i odpro-

dat dalším sběratelům. Je to ojedinělé 

a pro leckoho šokující a nechutné řešení, 

ale jelikož Steiner podepsal smlouvu 

dobrovolně a byl si vědom všech dů-

sledků, je to právně v pořádku. I když 

kontroverznosti Wim Delvoyeova díla 

tato legalizace vlastně trochu ubrala.

To je ale patrně to poslední, co by řešil. 

Jeho díla v minulosti vyvolala tak silnou 

vlnu kontroverze a kritiky od zastánců 

zvířecích práv, že coby umělec nevyvázl 

bez sankcí. Wim Delvoye totiž šokuje 

opravdu hodně. A daní za to je, že má 

dnes zakázán vstup na na některé veletr-

hy s uměním. 

V roce 2009 během benátského Bienále postavil svoji 
gotickou věž z oceli v Museu Peggy Guggenheim Collection 

a způsobil ve světě umění senzaci.

BOMMA.CZ

Design by
OLGOJ 
CHORCHOJ

Handblown 
with love!
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Text: Olga Trčková
Foto: DSC Gallery

INVESTOVAT DO UMĚNÍ SE VYPLATÍ. JENŽE MUSÍTE VĚDĚT, JAK NA TO. 

NEJEN PŘI PRVNÍCH NÁKUPECH JE NA MÍSTĚ ZDRŽENLIVOST A OCHOTA 

ŘÍDIT SE JEDNODUCHÝM HESLEM: KUPOVAT JENOM KVALITU A RADŠI 

KOUPI ODOLAT NEŽ NEVZÍT TO NEJLEPŠÍ. JAK PENÍZE NA UMĚNÍ VYDĚLAT, 

JE DOST NEJISTÉ. GARANTUJI, ŽE POKUD SE NEVYHNETE NÁSLEDUJÍCÍM 

CHYBÁM, PENÍZE ZTRATÍTE. 

CEST, 
JAK ZTRATIT 
PENÍZE

ARTINVESTOR

Omyl. V tom je nejčastější rozdíl mezi 

tím, kdo na obchodu s uměním vydělá, 

a kdo ne. Mezi tím, kdo trendy tvoří 

a kdo kopíruje. Je důležité hlídat, co 

v umění vzniká, je mladé a právě se vy-

nořuje, protože to má větší potenciál pro 

růst a uznání. Investičně jsou zajímaví 

umělci na začátku kariéry. Právě ti vytvá-

řejí díla, která by se mohla v budoucnu 

ukázat jako průlomová. Je to riskantní, 

ale když to vyjde, vyhráváte jackpot.

Galerie se obecně se svými umělci dělí 

rovným dílem padesát na padesát z kup-

ní ceny. To znamená, že s trochou vy-

jednávání byste měli dostat minimálně 

V každé výstavě je vždy jedno dílo, které 

vybočuje z kurzu. I kdyby na show 

dobrého umělce byl jakkoli mistrovský 

kus, ale netypický pro jeho tvorbu, trh 

s uměním je k tomu bohužel lhostejný. 

Bez ohledu na to, jak uhrančivý ten kus 

je, bez ohledu na to, jak zajímavá je cena, 

jednejte s tím jako s drogou a řekněte 

prostě: Ne! Pokud přece koupíte, budete 

se proklínat, až zjistíte, jak těžké je ten 

„inspirativní“ kus prodat.

Připravte se, že se vám dostane zacházení 

podle toho, kdo vás galeristovi představí. 

Dejte si velmi záležet na tom, aby to byl 

jiný dobrý sběratel nebo známý galeristy. 

Pokud totiž galerista zjistí, že se stýkáte 

s jiným „jeho“ sběratelem, možná příště 

odolá říct vám za obraz vyšší částku, 

než za kolik ty samé obrazy nabízí svým 

„stálým“ klientům. Také si zajistíte, aby 

vám nepředkládal „béčkové“ práce, které 

už někdo jiný odmítl. Je to trochu jako 

v dobrém anglickém jachtovém klubu, 

O řízených spekulacích na trhu s umě-

ním by se daly napsat knížky, ale zjed-

nodušeně: nejdráž nakupují kavky. Kdo 

si může dovolit být kavkou, a přesto se 

cítí komfortně, je šťastný člověk. Všem 

ostatním, kteří se zabývají otázkou za 

kolik, co a kde koupit, radím zpozornět, 

když je něco nejdražší. Budete totiž 

muset najít někoho, kdo to v budoucnu 

koupí ještě za víc. Sexy sestřička z ne-

mocnice, olej Richarda Prince, se před 

dvěma lety na aukcích Sotheby‘s pro-

dával za osm milionů. Dnes, když už 

bublina splaskla, ho od vás nikdo 

nekoupí ani za polovinu. Zároveň je to 

ten samý obraz, který stál v newyor-

ské galerii Gladstone v roce 1999 jen 

85 000 dolarů. Chytře investují ti, kdo 

kupují v galerii, a pak ve vhodné době 

prodají. Inteligentní sběratel kupuje na 

primárním trhu v řádech tisíců a kavka 

na sekundárním trhu, v aukci, za milio-

ny. Dívejte se tedy pozorněji v galeriích 

a odolejte nákupům v aukci.

CHYBA 5 

KUPTE NEJDRAŽŠÍHO UMĚLCE, 

KTERÝ JE ZROVNA HOT

CHYBA 4 

NAKUPUJTE BEZ POŘÁDNÉHO 

PŘEDSTAVENÍ

CHYBA 3 

KUPTE ATYPICKOU PRÁCI

CHYBA 2 

SPOKOJTE SE S PĚTIPROCENTNÍ 

SLEVOU

CHYBA 1 

KUPUJTE JENOM ZAVEDENÁ 

JMÉNA

deset procent slevu. Speciálně v dnešní 

době, kdy zraněné galerie krvácejí kvůli 

finanční krizi a fatální nedostatek peněz 

mají i umělci, to vždy stojí za zkoušku. 

Galeristé za zády s umělci, kteří chtějí, 

ale nedostávají peníze, na to nejspíš 

uslyší. Samozřejmě to ale neplatí u me-

gastars, jakými jsou Jeff Koons nebo 

Mauritio Catallan.

Saturday Night od In Sook Kim jsem pořídila v roce 2009 
do sbírky svého syna na veletrhu Art Basel za 36 000 eur. 
Autorka je žačkou Thomase Ruffa, což kromě atraktivního 
tématu moji volbu ovlivnilo. Byl to poslední z deseti 
originálů. Ze švýcarské galerie, odkud jsem dílo pořídila, 
jsem opakovaně dostala nabídky na odprodej, naposled 
za sto tisíc euro. Nabídku jsem nepřijala. 

dobré doporučení vám zajistí dlouhotrva-

jící férový a spokojený vztah.
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Představte si, že byste měli možnost 

koupit vždy jedno dílo z dobré newyor-

ské  galerie v osmdesátých letech, kdy 

byly ceny dnešních nejdražších autorů 

o jednu až dvě nuly kratší. A pak si ne-

chte udělat výzkum od dobrého poradce, 

podívejte se s ním na současné newyor-

ské galerie, které produkují vítěze, a se 

stejnou vášní kupujte nová jména, která 

tyto galerie přivedou na trh. Základ je 

totiž vidět věci dřív než ostatní. Podobně 

to funguje i v Česku. Musíte vybírat dřív 

než ostatní. Dostaňte se do kontaktu 

s majitelem galerie, jejíž program se vám 

líbí, ale klidně nakupujte i z výstav, které 

se vám osobně nelíbí. Nechte se pozvat 

den před vernisáží. Nechte si poslat 

seznam autorů, kteří budou vystavo-

vat na mezinárodních veletrzích. Být 

v předstihu, to je totiž v art investování 

tajemstvím úspěchu. 

RADA 1 

NAKUPUJTE PROGRAM GALERIE

Proč mít řadu hezkých, ale nevýznam-

ných obrazů, když můžete mít veledílo? 

Má to obvykle jednu vadu, je drahé. 

Jedno z řešení je všechno ostatní pro-

dat! Každý sběratel to zažil, najednou 

máte tunu děl, která vlastně nikam 

nesměřují a nejsou nijak vyhraněná. 

Proto lidem, kteří začínají se sběratel-

stvím, radím, aby nikam nespěchali 

a aby nekupovali díla, která jsou levná. 

Pokud máte milion, kupte namísto 

deseti nevýznamných a průměrných 

věcí jedno dílo od autora, který má již 

renomé a zkušenost, vystavuje v gale-

riích a institucích a jehož hodnotu tak 

můžete s jistotou zhodnotit.

RADA 2

KUPTE HNED NA ZAČÁTKU 

VELEDÍLO

Zvolte správný časový bod v kariéře 

umělce a nakupte jeho dílo právě ve 

chvíli, kdy se jeho pověst dostane 

k určitému bodu, od kterého ceny už 

jen stoupají. Počkejte tedy, až proběhne 

deset výstav, trh se otevře a ustálí, pak 

udejte rekordní cenu. Nejspíš to bude 

stále jen desetina toho, jakou bude mít 

obraz cenu za tři roky. Sbírejte autory, 

které teprve čeká vrchol kariéry. Sbírka 

budovaná tímto způsobem je mnohem 

více neutrální a odolná vůči trendům.

RADA 5

VYCHYTEJTE JEDINEČNÝ 

OKAMŽIK 

Vaším průvodcem by měli být galeristé 

nebo ještě lépe členové správní rady 

muzeí. Umělci, kteří vzbudí jejich zájem, 

už totiž často mají naplánovanou výstavu 

RADA 6

SLEDUJTE, CO NAKUPUJÍ 

VÝZNAMNÍ SBĚRATELÉ 

Světový trh s uměním naše Špály a Filly 

nemilosrdně ignoruje, investování 

do české moderny je dnes jistá ztráta 

investovaných peněz. Protože je ze zá-

kona nemůžete vyvézt z republiky, jsou 

určeni jenom pro lokální trh. A jakou 

investiční hodnotu má něco, co nemů-

žete dál obchodovat v zahraničí? Malou. 

Do Česka se valí trend současného 

světového umění a naši nejvýznamnější 

sběratelé zažívají to neuvěřitelné opoje-

ní z pocitu, když rozšíří sbírku o aktuál-

ní věci z Londýna či New Yorku. Anebo 

o mladé české umělce, u kterých je zřej-

RADA 7

JE TŘEBA PRODAT SVÉHO ŠPÁLU

Pamatujme také na nejčastější klišé 

a mýtus mezi sběrateli: „Moje děti budou 

milovat umění, které jsem nasbíral.“ Omyl. 

Pravdou je, že vaše děti budou milovat 

peníze, které utrží za prodej vaší sbírky. 

Kupujme tedy odvážně, aby u prodeje 

vašich děl vaše děti bouchaly šampaňské. 

A NA ZÁVĚR

NEJVĚTŠÍ MÝTUS SBĚRATELŮ

Dobrý obchod se dá udělat, i pokud 

vhodně vyberete umělce, který vypadá, 

že není dostatečně ohodnocen. Zkrátka 

když jdete proti trendu. Pokud chtějí 

RADA 3

KUPUJTE OUTSIDERA 

Riskantní podnik, ale mimořádně výhod-

ný, to je sen každého sběratele. Budoucí 

význam díla je klíčovým principem nebo 

hrou vhodnou pro kupce s povahou 

hráče a instinkty lovce. Pokud máte jen 

omezený budget, třeba 150 000 korun, 

doporučuji kupování jedinečných prací 

náhle se vynořujících českých umělců, 

kteří se podobají známým a osvědčeným 

zahraničním. Najednou máte několik 

klíčových prací autorů, kteří udělají vše, 

aby byli úspěšní, a vaše počáteční odvaha 

bude odměněna budoucím růstem ceny. 

Neexistuje žádný konsensus ohledně 

mladých umělců, a to je ten skvělý aspekt 

současného umění. Vaše rozhodnutí, zda 

dílo koupit, se totiž stane součástí umělco-

va potenciálního místa v historii umění.

RADA 4 

KUPUJTE ODVÁŽNĚ A LOW 

BUDGETOVĚ

ve významné instituci, což zvedá jejich 

cenu. Taky si přečtěte, kolik výstav má 

u uměleckých děl cedulku „půjčeno ze 

soukromé sbírky“. Jejich sběratelům cena 

díla roste. Zjistěte, co sbírá váš galerista. 

Je totiž jisté, že ten se osobně postará, 

aby hodnota autora z jeho sbírky rostla.

všichni tu stejnou věc, nikdy z toho 

nebude dobrý obchod. Umění jede 

neustále retro, co bylo včera out, bude 

zítra trendy. Dílo stačí pár let podržet 

a z outsidera je hvězda.

Dílo nazvané Trophy (autoři Carolyn Salas 
a Adam Parker Smith) jsem pořídila před 
šesti lety pro našeho českého sběratele 
na newyorském veletrhu VOLTA. Zaplatil 
za něj milion korun. Dva dny po nákupu 
vyšla v New York Times fotka díla jako 
upoutávka na veletrh a zároveň jako tip 
na jednu z nejzajímavějších vystavovaných 
prací. Už to byl ukazatel, že šlo o dobrou 
volbu. Před rokem dostal náš sběratel 
nabídku ze zahraničí, aby osmimetrové 
dílo prodal v přepočtu za pět milionů. 
Nabídku ovšem neakceptoval a dílo si 
dále ponechal ve své tuzemské sbírce.

mé, že budou v budoucnu významní. 

Svět s uměním se mění. Ne že by zátiší 

s jablky nebylo dost cool, ale... sbírejte 

budoucnost.

Investiční konzultantka pro současné 

umění je zároveň partnerkou 

v DSC Gallery. Na Vysoké škole 

ekonomické v Praze přednáší o umění 

a finančních trzích. Doktorát z ekono-

mie na VŠE získala za práci s tématem 

Cena a hodnota současného umění na 

globálním trhu.

POKUD JSTE PŘEČETLI PŘEDCHOZÍ STRÁNKY, UŽ VÍTE, JAKÝM CHYBÁM 

SE VYHNOUT. JAK ALE TEDY NA UMĚNÍ ZBOHATNOUT? ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU 

SAMOZŘEJMĚ ZŮSTÁVÁ VÁŠEŇ SBĚRATELE A VELKÁ LÁSKA K TOMU, CO KUPUJETE. 

TA VÁM DODÁVÁ JISTOTU, ŽE VLASTNÍTE ZVLÁŠTNÍ KUS UMĚNÍ I TRPĚLIVOST 

PODRŽET SI JEJ, IDEÁLNĚ PATNÁCT AŽ DVACET LET. PŘI VÝBĚRU SE TAKÉ VYPLATÍ 

DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ RADY.

CEST, JAK 
VYDĚLAT

ARTINVESTOR

KDO JE OLGA TRČKOVÁ?
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TOUHA 
PO DOKONALOSTI 
A NESMRTELNOSTI

Dílo německého fotografa a propagátora 

nových médií svérázně odkazuje na svět 

idealizované krásy antického a rene-

sančního umění. Předkládá přitom vize 

nových forem bytí utopické budoucnosti 

řízených technologickým pokrokem. 

Bytost zobrazená na této fotografii zachy-

cuje proměnu řízenou technologiemi. 

A ukazuje přitom na lidskou touhu naplnit 

sen o dokonalosti a nesmrtelnosti. Světský 

člověk se tu stal utopickým příslibem.

2006
Lightjet-print,
148 x 198 cm.

Cena: 1 milion korun + DPH

MICHAEL NAJJAR: 

DANAË

OBSESSION
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Text: Honza Vedral
Foto: Jan Nožička

V popředí obraz slovenského autora 
Andreje Dubravského s názvem Scull. 

Andrej Dubravský v letošním roce chystá 
dvě samostatné výstavy v New Yorku.

DOKUD NEVKROČÍTE DOVNITŘ, NEUVĚŘÍTE, ŽE TAKOVÉ MÍSTO V TOMTO 

ČASE A SVĚTĚ SKUTEČNĚ EXISTUJE. PRAŽSKÝ BYT LÉKAŘE, SBĚRATELE 

A HONORÁRNÍHO KONZULA MONACKÉHO KNÍŽECTVÍ V PRAZE OLDŘICHA 

UTTENDORFSKÉHO JE SÁM O SOBĚ UMĚLECKÝM DÍLEM PLNÝM 

DŮMYSLNÝCH KOMPOZIC, V NICHŽ WARHOLA, FILLU ČI TÝCE DOPLŇUJE 

PRADÁVNÉ AFRICKÉ UMĚNÍ I SUVENÝRY ZA PÁR EUR.V
 Ž
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O
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ÍM
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E

U

Na první pohled to vypadá jako ohromný 

chaos. Procházíme mezi starodávnými 

japonskými svitky, africkými sochami, 

mumifikovanými zvířaty, z reproduktorů 

náladu dotváří romantické zvuky 

klavíru i smyčce, doktor Uttendorfský 

se starosvětským motýlkem kolem 

krku nabízí dort a nalévá vodu do 

designových skleniček od Bořka Šípka. 

„Na jeho počest,“ říká, než nás naplno 

vtáhne do toho podivuhodného světa, 

kterým se obklopuje.

„V muzeu se vystavují krásné předměty. 

Ale nevíte, jaký je jejich příběh, kde je 

kdo měl vystavené. Já s uměním žiju,“ 

říká Uttendorfský a rozhazuje rukama po 

místnosti, ve které může mít jedno hlou-

pé škobrtnutí nebo rozlité víno „hodno-

tu“ stovek tisíc. Tak trochu to připomíná 

proslulé sbírky Rudolfa II., který taky 

vášnivě shromažďoval vše, co ho zaujalo.  

Záhy je ale patrné, že chaos nebylo ani 

zdaleka to správné slovo. Každá místnost 

tu má svoje téma, v kompozicích před-

mětů se skrývají příběhy, o kterých pan 

doktor mluví jako o „červených drátech“, 

detaily jako soška Krista rozložená na vý-

pravné knize v salónu nebo opice zkou-

mající obraz Miquela Barceló v kuchyni 

jsou pečlivě promyšlené a zinscenované 

se smyslem pro vtip i drama. „Jsou lidi, 

kteří sbírají jenom obrazy z osmnáctého 

století nebo třeba jenom japonské sošky 

netsuke. Já mám taky jednoho takového 

kostlivce, protože mě fascinuje téma smr-

ti. Ale nejde mi o to, že je to netsuke. Pro-

stě se mi to líbilo, protože ta kostra drží 

v ruce elixír života. A je to neuvěřitelná 

symbolika,“ vysvětluje Uttendorfský.

Smrt je pro něj coby proslulého lékaře 

a vědce, který vzhledem ke své gy-

nekologické specializaci stál přede-

vším u zrození, jedním ze stěžejních 

témat. V jedné místnosti jsou vedle 

sebe prastaré mumie, polštář, který si 

vyrobili kanibalové ze svého nepřítele, 

staré lékařské knihy s náčrty lidského 

těla, dětská kostra, kterou Uttendorfský 

využíval při výuce a důvěrně jí říká 

Pepíček, i obraz současného výtvarníka 

Andreje Dúbravského. Pracovna za ním 

Oldřich Thomas 
Uttendorfský

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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skrývá instalaci od Karla Malicha. A za 

zástěnou pak postel, nad níž veškerou 

pozornost svou definitivou strhává mo-

numentální kříž. 

„Když se na něj podíváte, vidíte všude 

ampule morfinu,“ začíná Uttendorfský 

vyprávět příběh osmadvacetileté ženy, 

kterou léčil, a poslední rok, kdy už bylo 

jasné, že umírá, jí na bolest předepiso-

val tišící prostředky. „Nakonec začala ty 

prázdné ampulky sbírat. A její kama-

rádka, umělkyně, z nich udělala kříž,“ 

vypráví fascinovaně. „Všimněte si, že 

všechny mají objem jeden miligram. 

A tady vidíte dvě, které mají deset 

miligramů, to když si dáte, je po vás. Ale 

hezky, usnete a už se neprobudíte,“ říká 

Uttendorfský. „Byly to Rusky a tohle je 

parafráze Marxova výroku, že víra je 

opiem lidstva.“ 

 TEN KŘÍŽ Z AMPULEK 

OD MORFIA JE 

PARAFRÁZE MARXOVA 

VÝROKU, ŽE VÍRA JE 

OPIEM LIDSTVA

Pohled do obývacího pokoje majitele, ve kterém tráví většinu 
svého volného času. V této místnosti je umístěna velká část umění, 

kterou majitel nasbíral na svých cestách po Asii. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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O každém centimetru dokáže vyprávět 

tak zasvěceně, že po několika desítkách 

minut vás už nutně unáší jen proud 

emocí a pocitů, který dokážete vyjádřit 

nepravidelným zamumláním: neuvěřitel-

né. „Jednou jsem v depresi přemýšlel, že 

se toho všeho zbavím, že se odstěhuju 

na chalupu a tam budu mít tři osly a tři 

kočky a to mi bude stačit. Dokonce jsem 

pozval lidi z aukční síně Christie‘s. Přišli, 

napočítali 2100 objektů, řekli, že potře-

bují deset dnů, aby se lidi dívali, a během 

tří dnů se všechno vydraží. Měli ale 

jedinou podmínku, že ta preview musí 

být tady. Chtěli zachovat genia loci,“ 

vzpomíná Uttendorfský. 

Myšlenky na konec ho ale rychle opus-

tily. Dnes už spíš přemýšlí, jak ze svojí 

sbírky udělat skutečné „živé“ muzeum, 

do kterého by zval omezený počet lidí, 

kteří by jeho důmyslné kombinace 

ocenili a nechali se inspirovat. „Když 

se člověk narodí, musí zaplnit recepto-

ry. A já se narodil v Indonésii, měl jsem 

kolem sebe neuvěřitelnou zem, příro-

du, barvy, vůně. Každý rok a půl jsme 

jezdili do Evropy, strávili čtyři až šest 

týdnů na lodi. Nejdřív do Singapuru, 

pak na Ceylon, kde jsem poprvé viděl 

slona, pak Suezský průplav. Egypt, 

Súdán, velbloudi, krokodýli, velryby. 

Pak kolem Kanárských ostrovů k Itálii, 

vidíte Řím, pak Lisabon, Atény. Když 

je vám šest let, vůbec netušíte, co to 

je, ale všechno vnímáte,“ pátrá Oldřich 

Uttendorfský v paměti, co ho ke sběra-

telství přivedlo. 

Jeho vášeň se začala naplno projevo-

vat, až když dokončil internátní školu 

v Holandsku a začal studovat medicínu 

v Amsterodamu a posléze v New Yorku. 

„Tam jsem viděl všechny ty galerie, 

všechna ta muzea. Otevřel se mi svět. 

A vše, co jsem od čtyř let nasával, najed-

nou dostalo smysl,“ vypráví o počátcích 

své sběratelské vášně a jak se přes tehdy 

levné africké umění dostal k tomu asij-

skému a nakonec i k současnému. „Nikdy  

nekupuji kvůli investici. Nikdy neku-

puji, protože je něco levné nebo drahé. 

U mě na stole leží věci, mezi kterými je 

i desetitisícový rozdíl. Suvenýr za pět eur 

a artefakt za padesát tisíc. Když to nevíte, 

neřekl byste to,“ vysvětluje. „Důležité je,  

že se do toho musím zamilovat.“

Když nás vede dolů do garáže, kde mu 

vedle Andyho Warholla visí zarámova-

ný QR kód od Romana Týce, a míjíme 

důmyslně ledabyle umístěnou pastičku 

Narodil se v roce 1945 v Indonésii, 

studoval na katolické internátní škole 

v Nizozemí a následně se stal uznávaným 

gynekologem. Po roce 1989 vstoupil do 

diplomatických služeb, dnes je honorár-

ním konzulem monackého knížectví 

v Praze. Od dob studií vášnivě sbírá 

umění, se kterým žije.

OLDŘICH THOMAS 

UTTENDORFSKÝ

PĚT Z DESETI LIDÍ 

NEŘEKNE NIC. A PAK 

JEDEN ŠEPTNE: PANE 

DOKTORE, S TOU MYŠÍ 

NĚCO UDĚLEJTE

na myši s rozšlehnutou obětí, ukazuje se, 

že o čemkoli, co se v tomto bytě děje a co 

tu lze zažít, skutečně není na místě po-

chybovat. „Pět z deseti lidí neřekne nic. 

A pak jeden šeptne: Pane doktore, s tou 

myší něco udělejte. A já odpovídám: Ta je 

bronzová. Leží tam už dvanáct roků,“ říká 

Oldřich Uttendorfský pobaveně o jednom 

z mnoha překvapení, která ukryl ve svém 

doslova „živoucím“ muzeu. 

Pohled do garáže, kterou majitel přebudoval ve sbírku převážně 
současného umění. V pozadí můžete vidět QR kód od kontroverzního 

výtvarníka Romana Týce, který je zhotoven z lidského popela.

Pohled do anatomického 
atlasu z počátku 16. století, 
který se věnuje porodnictví.
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Na více než stovce soch začal 

Vladimír Skrepl pracovat vždy 

ve chvíli, když se vrátil ze svého 

ateliéru domů. Poslepoval je 

z porůznu nalezených předmětů 

či věcí zakoupených v bazarech 

a během několika let jimi zaplnil 

celý svůj byt. Série byla poprvé 

představena divákům v pražském 

muzeu mladého umění AMoYA 

a je zřejmou reakcí na světový 

fenomén umění vytvářeného 

z recyklovaného materiálu. 

Na otázku z titulku si musí každý 

najít odpověď podle svého vkusu. 

Cena soch se pohybuje v rozmezí 

od 80 000 do 150 000 korun. 

JE TOHLE 
JEŠTĚ 

UMĚNÍ?

2011 
Kombinovaná technika,
rozměry soch jsou variabilní, 
nejvyšší jsou až 220 cm vysoké.

VLADIMÍR SKREPL: 

LIVE YOUR LIFE

Foto: DSC Gallery, Martin Polák

RECYKLACE
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„VÁŠ INTERIÉR
JE NAŠE PRÁCE.“
STOPKA NAVRHUJE, REALIZUJE 
A DODÁVÁ BYTOVÉ INTERIÉRY, 
KUCHYNĚ A NÁBYTEK SVĚTOVÝCH 
ZNAČEK. 

ZKUŠENOSTI 25 LET | PROFESIONÁLNÍ TÝM
INTERIÉROVÝCH ARCHITEKTŮ 
A DESIGNÉRŮ | VLASTNÍ REALIZAČNÍ TÝM

SieMatic | Minotti | Miele | Dedon | Walter 
Knoll | Schramm | Riva1920 | COR | 
Interlübke | Wittmann | Giorgetti | Armani 
Casa | Armani DADA | Rolf Benz | Draenert | 
Vibieff e | Kymo

Klimentská 46 a 48, Praha 1
www.stopka.cz

JE HEZKÉ,
KDYŽ SE DAŘÍ PENĚZŮM.
JEŠTĚ HEZČÍ, KDYŽ SE DAŘÍ LIDEM.
Společenská odpovědnost od roku 1819
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Č A S O P I S  P R O  S O U Č A S N É  U M Ě N Í

Jaro 2016 

David LaChapelle: Addicted to Diamonds
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