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Jsou to už víc než dva roky, co jsme začali přemýšlet o časopisu pro současné umění.  

Jak to v takových případech bývá, byla i tady na začátku nejdůležitější myšlenka, v tomto 

případě velkoryse ukázat, jak vypadá tvorba nejlepších současných umělců, jaké se za ní 

skrývají příběhy, ukázat souvislosti mezi českým a zahraničním uměním, které jsou často 

užší, než se může zdát. A také nenápadně i zcela okatě na konkrétních příbězích vysvět-

lovat, že právě investice do dobrého umění bývá ve výsledku tou nejlepší, protože jde, 

ostatně, hlavně do sebe. 

Přestože ArtLover vychází jednou za čtvrt roku, stihli jsme toho docela dost. Na vůbec 

první titulní straně šňupal(a) transsexuální modelka Amanda Lepore brilianty a uvnitř  

byl obsáhlý rozhovor, v němž David LaChapelle vysvětloval, že nahota – ať je jakákoli  

– je na rozdíl od násilí přirozená, a přesto právě nahota na rozdíl od násilí stále pobuřuje. 

V následujících číslech jsme s Jiřím Georg Dokoupilem proletěli mýdlovými bublinami 

a jejich neskutečnými barvami i pražskými hospodami a odstíny bronzu pod pivními čepi-

cemi. V bratislavském ateliéru Viktora Freša jsme nedostali facku, ale názornou ukázku, jak 

osvobozující to je, když se v umění najde prostor pro humor. Roman Týc v Paralelní polis 

během rozhovoru, který místy připomínal přednášku, zase dodal kus potřebného zne-

pokojení, ze kterého se scvrkl lidský i prasečí žaludek. Nabídli jsme exkurze do ateliérů 

oceňovaných českých i slovenských umělců, nahlédli do velkých a významných privátních 

sbírek umění. Ve snaze rozšířit spektrum úhlů, ze kterých se dá na umění dívat a vstřebá-

vat ho, jsme se pustili do volného cyklu rozhovorů s kurátory, kteří i ty zdánlivě obyčejné 

věci vidí v docela jiných souvislostech.

Takové malé ohlédnutí před vstupem do třetího ročníku není od věci. Náklad všech dosa-

vadních vydání časopisu je prakticky rozebraný a krom takových vzpomínek existují už 

jen jako digitální stopa na síti. Do roku tři vstupuje ArtLover s jednou z fascinujících tem-

ných vizí Josefa Bolfa na titulní straně. Ale také s úžasnou kohoutí energií aktuální výstavy 

Andreje Dúbravského. A dobrým pocitem z toho, že ať už se děje ve společnosti cokoli, 

hlad po dobrém současném umění naštěstí nikam nemizí. 

Honza Vedral 

šéfredaktor
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Hybridní postavy, manýristické protažení, sci-fi, perverze, násilí, neonově svítivá 

barevnost. Obrazy Jiřího Petrboka poznáte mezi dalšími okamžitě. Čiší z nich 

euforie i smutek civilizační rychlosti, prázdnoty, která nás ve víru nejrůznějších 

technologických atrakcí obejme jako svěrací kazajka. Příběhy Petrbokových obrazů 

nelze jednoduše rozklíčovat – někdy vypadají jako surrealistické sny, jindy jako stránky 

z absurdních časopisů o celebritách, nebo jako rodinné album projeté zdrogovaným 

skenerem, jindy v nich ale probleskuje temnota ne nepodobná výjevům z obrazů 

jeho kolegy Josefa Bolfa. Každopádně se Petrbokovo dílo značně vymyká současné 

malířské produkci. V současnosti vede ateliér kresby na pražské Akademii výtvarných 

umění, v minulosti ale třeba prodával i v sex shopu, což je informace, kterou si prostě 

zapamatujete. 

Při pohledu na jeho obraz nechtějme ani domýšlet, co vlastně lze spáchat 

s raketovrtačkou, jejíž podoba se blíží uměleckému nástroji. Malíř s ní přistupuje 

k plátnu, aby nám do hlavy vyvrtal další nezapomenutelný zážitek.

2012 
214 × 147 cm
Akryl na plátně 
Text: Lenka Lindaurová

JIŘÍ PETRBOK
OBJEKT S RAKETOVRTAČKOU
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Když se nevěnuje módní a reklamní fotografii, která je jeho profesí, fotí kroměřížský 

rodák Marek Musil pro ArtLover. A krom toho několik let pravidelně jezdí na americký 

umělecký festival Burning Man, který už od osmdesátých let láká návštěvníky do nevad-

ské pouště. V uplynulých letech navštívil i jeho odnože v Izraeli a Jihoafrické republice 

a samozřejmě s sebou vždy měl foťák, aby zachytil unikátní atmosféru svobodomyslné 

akce, která dává prostor umění a individualitě. Na obrovské ploše vyschlého nevad-

ského jezera, která působí jako autonomní zóna, jsou volně rozesety umělecké insta-

lace a skulptury, ke kterým se návštěvníci dostanou kličkováním mezi písečnými víry 

a bouřemi. Atmosféru dokreslují mnohdy bizarní masky, kostýmy návštěvníků, polonahé 

dívky a vyzdobené alegorické vozy. Trochu to celé připomíná postapokalyptický sci-fi 

film Mad Max, ale bez násilí a pro 75 tisíc lidí. Fotky Marka Musila jsou až do 8. dubna 

k vidění v pražské Leica Gallery, potom se výstava nazvaná World on Fire bude stěhovat 

do Opavy, Českých Budějovic a Plzně. K výstavě vychází i kniha Dust & Light, která 

bude ke koupi prostřednictvím distribuční sítě Kosmas.

Text: Honza Vedral

Česko-argentinský umělec Federico Díaz si začátkem roku připsal další úspěch.  

Na břehu řeky v kalifornském Sacramentu vztyčili jeho přes jedenáct metrů vysoké 

čtrnáctitunové organické dílo, které nazval Subtile. Jde o rostlinu generovanou 

počítačovým algoritmem. „Výsledný organický tvar sochy přirozeně splývá se svým 

okolím, jehož charakter se díky efektu zrcadlení ještě více umocňuje. Za určitých 

podmínek může být ovšem tento efekt zároveň vnímán jako chyba – trhlina v prostoru 

a času. Jde o vjem, který vás překvapí jako něco neočekávaného a tak trochu mimo naše 

běžné vnímání,“ popsal sám Díaz svoje dílo Hospodářským novinám. Socha, za kterou 

dostal zhruba 10,5 milionu dolarů, se vyráběla u nás. Její instalace a výroba přišla na 

půl milionu amerických dolarů. Komisi v Sacramentu, která o permanentním umístění 

sochy rozhodla, Díaz oslovil už svou předchozí prací pro Masachusettské muzeum 

současného umění, o jehož zeď nechal „roztříštit“ velkou černou vlnu z tisíců černých, 

k sobě slepených koulí.
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SLAVNÝ FESTIVAL
BURNING MAN OBRAZEM

SOUČASNOST 
SOUČASNÉHO
UMĚNÍ VÝSTAVY, KTERÉ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU. ÚSPĚCHY ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ. 

CO JE TREND A O ČEM SE MLUVÍ V UMĚLECKÉM SVĚTĚ.

Díazova monumentální socha na břehu řeky organicky splývá s okolím a zároveň působí jako 
trhlina v čase a prostoru. Foto: Makoto Hawkins

K sérii výstav fotek z festivalu Burning Man vychází i kniha nazvaná Dust & Light.  
Foto: Marek Musil

CO SE DĚJE
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Na začátku tohoto zábavného příběhu, 

který líčí, do jakých souvislostí se může 

současné umění dostat, byl e-mail z Bí-

lého domu. Donald a Melania Trumpovi 

v něm žádali newyorské Guggenheimovo 

muzeum o zápůjčku malby Vincenta van 

Gogha, konkrétně o slavné plátno zasně-

žené krajiny, po níž kráčí muž se svým 

psem, kterou si chtěli vystavit v soukro-

mé části amerického prezidentského síd-

la, kde žijí. Podle zpráv Washington Post 

se ale namísto toho dočkali slušné, ale 

přesto zamítavé odpovědi od hlavní kurá-

torky Nancy Spector. Ta prezidentskému 

páru napsala, že požadovaný obraz bude 

brzy zapůjčen na plánovanou výstavu, 

ale jako náhradu nabídla interaktivní dílo 

současného italského výtvarníka Mau-

rizia Cattelana, jež nese název America. 

Jde o plně funkční záchodovou mísu, 

která je vyrobena z osmnáctikarátového 

zlata a kterou Guggenheimovo muzeum 

vystavovalo na veřejných záchodcích 

v pátém patře muzea, kde ji návštěvníci 

mohli také plně využít. Není náhodou, 

že Cattelanovo dílo vznikalo v době, 

kdy Trump oznámil svou prezidentskou 

kandidaturu, a satiricky symbolizuje stále 

více rozevřené nůžky mezi extrémně 

bohatou a extrémně chudou Amerikou. 

Podle článku ve Washington Post zůstal 

e-mail Nancy Spector bez další odpovědi.

MÍSTO VAN GOGHA 
NABÍDLI TRUMPOVI 

ZÁCHOD

VENDULA 
CHALÁNKOVÁ 

JE MEZI ZLATEM 
A BOLESTÍ
Malířka, ilustrátorka, performerka a svým sarkasmem vyhlášená umělkyně Vendula 

Chalánková shrnuje v novorenesančních prostorách Villy Pellé poslední tři roky svojí 

tvorby. Výstavu nazvala úderně a přitom mnohoznačně AU!, což může být, jak sama 

uvádí, značka pro astronomickou jednotku vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí, stará 

pražská espézetka, chemické označení zlata anebo prostě citoslovce bolesti. 

Stejnou mnohoznačnost, často skrytou v jednoduché formě, má ostatně i její dílo. 

Návštěvníky čekají esemesky vyšívané do krojových vzorů, plyšáci s pohnutými osudy 

nebo třeba typicky česká sedací souprava vytvořená z velkých vietnamských igelitek 

či temné existenciální komixy nebo náušnice vyrobené z pilulek ibuprofenu. Výstava, 

která potrvá až do 15. dubna, láká také na rekonstrukci autorčina slavného objektu 

Ježíškův hattrick: Sportovní betlém. V něm přivedla biblické figury na hrací pole do-

mácího stolního fotbálku. 

Pro aktuální výstavu Chalánková zrekonstruovala svůj slavný objekt Ježíškův hattrick: Sportovní betlém. 
Foto: Vendula Chalánková

Maurizio Cattelan (vlevo) svůj zlatý záchod 
„pokřtil“ předloni v prosinci na party 
Spláchnout a zopakovat pro značku Diesel. 
Vstup byl jen v trenýrkách.  
Foto: Profimedia

CO SE DĚJE
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ŽIJ ŽIVOT
Chris Martin

PADNE-LI V UMĚLECKÝCH KRUZÍCH JMÉNO CHRIS MARTIN, TĚM ERUDOVANĚJŠÍM 
SE VYBAVÍ NEWYORSKÝ UMĚLEC TOHOTO JMÉNA, ZNÁMÝ PRO SVÉ ABSTRAKTNÍ OBRAZY 
PLNÉ BAREV. VĚTŠINĚ LIDÍ SE ALE JAKO PRVNÍ VYBAVÍ HLAVNĚ ZPĚVÁK BRITSKÉ KAPELY 
COLDPLAY. ANI ON ALE NEMÁ K VIZUÁLNÍMU UMĚNÍ ZROVNA DALEKO. A JE TO OSTATNĚ 
VIDĚT I NA JEHO TVORBĚ.

Text: Jan Řápek
Foto: Profimedia, Warner Music

S kapelou Coldplay hraje Martin už přes 

dvacet let, a to, že se výtvarným uměním 

rád obklopuje, je patrnější a patrnější 

s každým jeho novým počinem. Už se 

svou bývalou ženou, slavnou herečkou 

Gwyneth Paltrow, se například pravidelně 

účastnil různých art večírků a sešlostí. 

Jednu takovou například pořádal další 

známý herec Sean Penn. Právě na sou-

kromé aukci, kterou dvojnásobný držitel 

Oscara pořádal v roce 2014, pořídil Martin 

největší kus své sbírky. A to mluvíme jak 

o velikosti, tak o hodnotě. Chris Mar-

tin si totiž tehdy domů odnesl kousek 

od populárního streetartového umělce 

Banksyho. Jednalo se o malbu na dřevě, 

balón ve tvaru srdce. Velikost více než 

metr na metr. Frontman Coldplay se za něj 

tehdy nebál utratit 650 000 amerických 

dolarů. Ne náhodou tehdy noviny psaly, 

že jde o vysoce hodnotný umělecký kus, 

který je „nejvíc ve stylu Coldplay, jak je 

jen možné“. A označovali jej za vizualizaci 

hitu Every Teardrop Is a Waterfall.

Čím je Martin starší, tím je vliv, jaký na 

něj výtvarné umění má, zřejmější. Nejvíce 

patrné je to přímo z desek a skladeb Cold-

play. Ostatně když před deseti lety kapela 

ARTLOVER
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vydala album, jeho titulem i pilotním 

singlem pojmenovaným Viva la Vida or 

Death and All His Friends přímo odkazo-

vala na slavnou malbu od mexické malířky 

Fridy Kahlo. 

Martin, který byl zároveň autorem písně, 

pak uvedl, že jej inspirovala malířčina 

vytrvalost v boji s problémy způsobený-

mi dětskou obrnou, poraněnou páteří 

a neustávající bolestí. „Prožívala ohromné 

utrpení. Ale pak si sedla a ve svém domě 

namalovala obrovský obraz, kterému 

říkala Viva la Vida: Žij život. Prostě jsem 

se zamiloval do odvážnosti toho všeho,“ 

říkal Martin. 

Na samotném obalu desky se ovšem 

objevil jiný kus umění. A to konkrétně 

výjev ze známého francouzského obrazu 

Svoboda vede lid na barikády od Eugèna 

Delacroixe. 

Na zatím posledním albu Coldplay nazva-

ném A Head Full of Dreams zase můžeme 

najít skladbu Up&Up, jejíž videoklip byl 

hojně inspirován prací umělce Joe Webba. 

Ten je znám pro své surrealistické koláže. 

Dochází na nich k neobvyklým setkáním 

podivných věcí i lidí i k výpravám do 

neznáma. Stejně jako v klipu nominova-

ném na hudební cenu Grammy. Nejlepší 

video, které kdy vzniklo, označil ho sám 

Martin sebevědomě. A není divu, že Webb 

některá ze svých děl prodal mimo jiné 

i manažerovi Coldplay. 

A když je řeč o uměleckém dění kolem 

Chrise Martina a potažmo celé skupiny 

Coldplay, nelze nezmínit také krásný obal 

alba Ghost Stories z roku 2013, za jehož 

grafickou úpravou stojí Míla Fürstová, 

Češka dlouhodobě žijící v Londýně.  

Na přebalu desky je vyobrazen pár anděl-

ských křídel na pozadí oceánu pod noční 

oblohou. Samotná křídla ale přitom obsa-

hují další výjevy, jako například zamilova-

ný pár, muže dívajícího se do zrcadla nebo 

letící holubici. 

Fürstová se podílela na grafické stránce 

všech vydání alba stejně jako na kresbách 

pro singly Magic a Midnight. Oba vycháze-

ly z podobného principu. Motivem singlu 

Magic byla holubice, Midnight vycházelo 

z trojice ploutvonožců. Pro svou tvorbu 

si Fürstová vybrala starodávnou techniku 

leptu. Zinkovou destičku pokryje voskem, 

obrátí ji a „začoudí“ svíčkou. „Destička 

zčerná a pak do ní začnu rýt jehlou. Vyrytá 

linka se objevuje jako stříbrná čára na 

černém pozadí,“ přibližovala později au-

torka v rozhovoru pro Český rozhlas. A jak 

sama umělkyně přiznala, nabídku přijala 

především právě kvůli frontmanovi kapely 

Chrisu Martinovi. Byl to totiž on, kdo 

přišel a řekl: „Dělej si, co chceš. My ti věří-

me.“ Ukázal tím, že mu nejde o líbivost, ale 

že má o umění opravdový zájem. 

FRIDA TRPĚLA. ALE PAK 
SI SEDLA A NAMALOVALA 
OBROVSKÝ OBRAZ, KTERÉMU 
ŘÍKALA VIVA LA VIDA:  
ŽIJ ŽIVOT

Banksyho záplatované srdce Martin pořídil na charitativní aukci.  
Je prý dokonalým vizuálním ztvárněním písně Every Teardrop Is a Waterfall.

O vizuály k albu Ghost Stories se Coldplay postarala česká výtvarnice  
žijící v Londýně Míla Fürstová, která při práci používá starodávnou techniku leptu.

ARTLOVER
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Text: Ondřej Horák
Foto: Marek Musil

Josef Bolf

APOKALYPSA 
BEZ MINULOSTI

Vcházíme do ateliéru a měkké zimní 

světlo ze střešního okna dopadá na 

velké plátno v tmavých tónech a pomalu 

slábne. Domek uprostřed vnitrobloku 

obklopují zdobné kulisy Starého Města, 

které je vizuálním protikladem panelo-

vých sídlišť, jimž Josef Bolf věnoval pod-

statnou část svého kreativního života. 

Začíná s přípravami na blížící se výstavu 

v pražské DSC Gallery a kolem bílých 

zdí jsou vyskládány desítky obrazů. 

Všechny jsou otočené čelem ke zdi, jako 

by byly na hanbě. „Když začínám novou 

sérii, nechci se dívat na starší věci. Nové 

obrazy se ze začátku podobají těm star-

ším, až když se dostanu dál, mezi plátny 

přeskakuji, takže mi nevadí,“ vysvětluje 

Josef Bolf. 

Bývá přezdíván mistrem vznešené 

deprese, kurátoři a novináři jeho obrazy 

popisují jako hororové, úzkostné nebo 

postapokalyptické, přesto promlou-

vají především nedořečeností a hrají 

pocity, které je těžké zachytit slovy. 

Nutno dodat, že záměrně. Josef Bolf pro 

výstavy obtížně hledá společné jmeno-

vatele a nová témata nachází pomocí 

intuice a náhody. „Představu o výsledku 

si definuji až během práce a zároveň se 

snažím, aby to dopadlo jinak. Počáteční 

vize bývá velmi vágní,“ líčí Bolf neur-

čitě. „Často to souvisí s neobvyklými 

technikami, pracuji s voskovými nebo 

olejovými pastely, překrývám je tuší, 

škrábu do nich a pak je domalovávám 

olejem,“ upřesňuje.  

PŘES VŠECHNU TÍHU PATŘÍ OBRAZY JOSEFA BOLFA K NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍM
ARTIKLŮM ČESKÉ VÝTVARNÉ SCÉNY. SKRÝVAJÍ NEDOŘEČENÉ PŘÍBĚHY
A TĚŽKO UCHOPITELNÉ EMOCE, JEJICHŽ PŮVOD NEZNÁ SÁM AUTOR. 
FUNGUJÍ V PRVNÍ ŘADĚ VIZUÁLNĚ, COŽ U SOUČASNÝCH MALÍŘŮ NENÍ
SAMOZŘEJMOST. JOSEFU BOLFOVI SE ALE NE VŽDY DAŘILO A BĚHEM
NAŠEHO POVÍDÁNÍ VZPOMÍNÁ I NA TO, JAK SI MYSLEL, ŽE JE S OBRAZY KONEC.
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Pod rukama se mu kupí nánosy barev, 

experimentuje a čeká, co vznikne. Kre-

ativní proces, jakkoli Bolf tohle slovní 

spojení považuje za hrozné, je pro něj 

stěžejní.

Přesto si občas neodpustí dotyky s re-

alitou. „Někdy mě inspirují fotky, ať už 

z mého dětství, nebo prostě z internetu. 

Používal jsem je docela dost, dnes už mě 

to ale trochu irituje,“ vzpomíná na vý-

stavu Nepatrný dosah povědomí, kterou 

měl na začátku loňského roku v Galerii 

Václava Špály. „Shodou náhod se mi do-

staly do ruky fotografie krajin z 50. let,“ 

říká o cyklu, který spojovalo prostředí 

lesů, hor a jeskyní. „Býval jsem přes-

nější, obrazy vycházely z konkrétních 

míst, v nichž jsem například prožil část 

dětství. Dnes se nechávám spíš vést 

malbou.“

Forma tak často může ovlivnit obsah, 

plátna často zachycují okamžik, který 

je na první pohled dramatický, divák 

ale netuší, co mu předcházelo, ani co 

bude následovat. A neví to ani autor. 

„Kdybych se hodně snažil, mohl bych si 

to vymyslet, ale mě opravdu zajímá jen 

obraz. Nedokončuji to, tímhle směrem 

jít nechci.“ Řemeslo konstruování příbě-

hů si vyzkoušel s kritikem, spisovatelem 

a dýdžejem Ondřejem Štindlem, původ-

ně zamýšleli scénář, ale nakonec vznikl 

dystopický román Mondschein, který 

v roce 2012 vydalo nakladatelství Argo. 

„Je to moc vymýšlení a to já prostě 

nedělám. Obrazy nechávám být v jejich 

okamžiku.“

Nyní se po třech měsících vrátil do 

ateliéru a začíná soustředěně pracovat. 

„Naposledy jsem dokončil výstavu De-

sintegration pro chebskou galerii GAVU, 

v níž jsem se zabýval dekonstrukcí. Ob-

čas věci rozkládám, hotový obraz rozřežu 

nebo rozstříhám na menší, takže výsle-

dek dostane kolážovitý charakter. Teď se 

z toho snažím vylézt zpět a vytvořit kom-

paktnější celek,“ rozhlíží se kolem a zdá 

se, že několika menším plátnům chybí do 

finální podoby pár tahů. „Tenhle by už 

mohl být hotový,“ přemýšlí nahlas, zatím-

co drží v ruce plátno. V aktuálním cyklu 

se Bolf vrací z vnější krajiny do vnitřní. 

„Figury prostupují jiné figury, zvláštně 

se proplétají. Reálné scenérie nahrazují 

vnitřní krajiny a motivy, které se nedají 

přesně verbalizovat. Záměrně se snažím 

vyhnout interpretaci obrazů,“ doufá Bolf, 

že právě tohle je dělá přitažlivé, a vy-

světluje, proč se o jeho práci těžko píše 

cokoli konkrétního.

Člověk nemusí být zrovna kritikem 

umění, aby si jméno Josefa Bolfa spojil 

s chmurnými výjevy z panelových 

sídlišť. Přestože se s tímto tématem sym-

bolicky rozloučil před třemi lety, nové 

impulzy v něm dokáže objevovat stále. 

„Teď se mi s tím úplně nechce zabývat. 

Na výstavě Těžká planeta jsem prezen-

toval stejnojmenný film, který byl pro 

mě důležitý – téma sídliště jsem v něm 

pro sebe ukončil,“ říká a hned dodává, 

že fascinace panely nevyhasla. „Nějakou 

dobu jsem nevěděl, kudy dál, ale teď 

mám zase pocit, že jsou tam další věci, 

s nimiž lze pracovat.“

NĚJAKOU DOBU JSEM NEVĚDĚL,  
KUDY DÁL, ALE TEĎ MÁM ZASE POCIT,  
ŽE JSOU TAM DALŠÍ VĚCI,  
S NIMIŽ LZE PRACOVAT

Většina pláten v Bolfově ateliéru je otočena čelem ke zdi.  
Krom těch aktuálních. 

PŘÍBĚH
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Cassiopeia, 2017, olej, tuš, vosk, papír na plátně, 140 × 190 cm.

Bolfa na „největším československém 

experimentu“, jak panelová sídliště 

představila výstava Paneland v Morav-

ské galerii v Brně, fascinuje především 

disproporce mezi vnitřním a vnějším. 

„Prostor, který měl být společný, je 

prázdný a nefunkční. Veškerý život 

sídliště se odehrává v malém intimním 

prostoru,“ popisuje napětí, jež je z jeho 

obrazů cítit. „Je to nepoměr mezi inten-

zitou emočního prožívání postav a lho-

stejností architektury, vnějšku, který je 

obklopuje.“ Jen se už nechce zabývat 

konkrétními místy. „Když obrazy nemu-

sím porovnávat s vlastní zkušeností, tyto 

emoce vidím z větší dálky a připadají mi 

přitažlivé.“

Na Jižní Město se nedávno podíval po 

několika letech a zjistil, že se prakticky 

nezměnilo. „Byli jsme tam odpoledne 

kolem druhé hodiny a děti se vracely 

ze školy – stejně jako jsem dřív chodil 

domů já. Rodiče přijdou domů v pět 

nebo v šest a mezitím jsou na sídlišti jen 

děti,“ popisuje těkavou prázdnotu svých 

obrazů a charakteristický sídlištní ruch 

– dětské povykování a zvuky hřiště, 

jehož rytmus udávají dopady míče láma-

jící se o betonové kulisy. „Echo sídliště 

je pořád stejné, nefunguje jako sociální 

prostor. Ráno jeho obyvatele nasákne 

město, v němž všichni pracují, a než se 

vrátí, jejich děti se tam nějak motají.“ 

V dospělosti se na pověstný Jižák v krat-

ších intervalech vracel, později se usadil 

s rodinou v Dejvicích. Prvorepublikové 

činžovní domy na obrazech paneláky 

nevystřídaly, přesto je podle Bolfa vliv 

okolí v jeho tvorbě patrný, jako největší 

změnu chápe nový ateliér. „Jsem tu dva 

roky a poprvé v životě jsem sám, to je 

hodně důležité. Vždycky jsem fungoval 

ve společném prostoru, posledních 

deset let v Karlín Studios, kde kolego-

vé byli sice za dveřmi, ale byli tam,“ 

vzpomíná na projekt, který po roce 

bezdomovectví našel loni zázemí v nově 

otevřených Karlínských kasárnách.

Vizualita panelových sídlišť se dostala 

Bolfovi pod kůži také kvůli pocitu per-

manentního ohrožení, jenž prostupoval 

jeho dětství. „Vyrůstal jsem v půlce  

80. let, v Černobylu vybuchla jaderná 

NĚKDY MĚ INSPIRUJÍ FOTKY, 
AŤ UŽ Z MÉHO DĚTSTVÍ, NEBO PROSTĚ 
Z INTERNETU. POUŽÍVAL JSEM JE  
DOCELA DOST, DNES UŽ MĚ TO ALE 
TROCHU IRITUJE

PŘÍBĚH
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elektrárna a doznívala studená válka. 

Byla to zvláštní doba, v níž panovala div-

ná hrůza z atomové války.“ Bolfovi se na 

rozestavěné sídliště přestěhovali v první 

vlně obyvatel, v roce 1976 bylo Josefovi 

pět let. Předtím žili v pronajaté vile na 

Barrandově a kontrast těžko mohl být 

větší. V nové čtvrti chyběly chodníky, 

lampy veřejného osvětlení, v bahně 

místo aut parkovala těžká technika, 

ulice vedly do prázdna a na obzoru torza 

rozestavěných bytových jednotek tiše 

čekala na nové nájemníky.

V roce 1990, kdy Bolf nastoupil na 

Akademii výtvarných umění, byla nově 

rozestavěná samotná společnost. Pád 

železné opony byl pro začínající umělce 

zásadní, zároveň vyrůstali v době, kte-

rou už žádná další generace neprožije. 

„Automaticky jsme jezdili na výstavy do 

zahraničí a chápali jsme se jako součást 

světového umění, to byla důležitá věc,“ 

vzpomíná. Nedostavěnost společnosti se 

podle něj projevovala například v tom, 

že za šest let studia absolvoval jen čtyři 

zkoušky z dějin umění. „Nikoho to neza-

jímalo,“ vzpomíná se smíchem. Jako cho-

robu porevolučních studií na AVU vidí 

ateliéry vedené jediným pedagogem. 

„Když si představíte, že šest důležitých 

let studujete u někoho, kdo si myslí, že 

má ve všem pravdu, je to na hlavu. Dnes 

už všichni vědí, že umění je kompliko-

vanější. Pohybujeme se v pluralitním 

prostředí, které se neustále mění,“ což 

podle Bolfa nebylo po roce 1989 samo-

zřejmé. 

S blížícím se miléniem a procitnutím 

z porevolučního rauše se atmosféra 

začala měnit. „Když jsem v roce 1998 

absolvoval, situace se otočila. Všichni si 

mysleli, jak moc o naše umění na západě 

stojí, ale začala ekonomická krize a zá-

jem opadal. Do toho bývalý rektor AVU 

zasedl do čela Národní galerie a vše bylo 

najednou neprůchodné. Vztahy českého 

umění se zahraničním nebyly takové, 

jak si výtvarná obec představovala,“ 

vzpomíná Bolf na jmenování Milana 

Knížáka do čela Národní galerie v roce 

1999. Deziluzi ale zpětně chápe jako 

pozitivní sílu. „Došlo nám, že si všechno 

musíme zařídit sami. Na škole jsme zalo-

žili skupinu Bezhlavý jezdec, pak jsme 

zprovoznili Nástěnku v Holešovicích, na 

Letné otevřela galerie Display, vzniklo 

A.M.180,“ vypichuje undergroundový 

kolektiv a prostor, který už patnáct let 

mísí nezávislou hudbu s výtvarným 

uměním pod heslem DIY (udělej si sám) 

a punkovou etikou. 

Ostatně, s více médii pracovala také 

instalace Tonyho Ourslera a Mika Kelley-

ho, která Bolfa při studiích zaujala.  

„Vystavovali v německém Kasselu na 

akci Documenta X. Byly tam kytary, 

obrazy, Ourslerovy mluvící hlavy, Mike 

Kelley pro mě byl později hodně důle-

žitý. Bylo to skvělé a spojení s hudbou 

mi imponovalo,“ vybavuje si. Navzdory 

tomu ale jako jediný ze skupiny Bezhlavý 

jezdec zůstal věrný klasické malbě. 

Zatímco jeho spolužáci zkoumali 

konceptuální umění, videoart a další 

experimenty, Bolf po chvíli zjistil, že 

KDYŽ SI PŘEDSTAVÍTE, ŽE ŠEST 
DŮLEŽITÝCH LET STUDUJETE
U NĚKOHO, KDO SI MYSLÍ, ŽE MÁ  
VE VŠEM PRAVDU, JE TO NA HLAVU

Další tváře, 2017,  
akryl, olej, tuš a papír na plátně, 115 × 105 cm.
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mu vyhovuje práce solitéra a vyjádření 

kresbou, malbou a barvami. „Zpětně 

mi dochází, že konceptualizace je pro 

mě obtížná, protože si obrazy nerad 

racionalizuji,“ hodnotí po dvaceti letech. 

„Raději pracuji s obrazem v samotě, než 

abych někde performoval. Přitahuje mě 

to, v čem se nevyznám.“

To rozhodnutí z něj udělalo jednoho 

z komerčně nejúspěšnějších tuzemských 

malířů a jeho styl pomáhal formovat 

výraz další generace. Otisky Bolfova 

rukopisu lze vystopovat v práci mno-

hem mladších umělců, ať už jsou jimi 

Jakub Janovský, Jakub Matuška, nebo 

Michal Škapa. „Je možné, že začali roz-

víjet něco, co jsem dělal, ale já k tomu 

nemám moc co říct. Na jednu stranu mě 

to těší, ego se cítí dobře, ale co s tím 

dál?“ Ptá se řečnicky a připomíná, že on 

sám na tom nebyl jinak. „Maloval jsem 

jako Jiří Načeradský, pak jako Vladimír 

Kokolia a Vladimír Skrepl,“ vzpomíná na 

pedagogy, jejichž ateliéry navštěvoval. 

„Trvalo, než jsem si našel svůj výraz,“ 

říká a řeč plynule svede na dlouhé obdo-

bí, kdy se mu dvakrát nedařilo. 

„Po škole jsem prvních osm let pracoval, 

kde se dalo, hlavně u filmu,“ vzpomíná, 

jak vyráběl a maloval kulisy pro holly-

woodské trháky Z pekla, Alien versus 

Predator nebo Ligu výjimečných. „To 

byla obrovská produkce, v hlavní roli 

byl Sean Connery a ve Vysočanech, tam, 

kde se dnes pořádají bleší trhy, stál kus 

Paříže, Londýna a Benátek. Naštěstí jsem 

z toho vypadl. Člověk má sice docela 

dost peněz, ale pořád musí někde lítat,“ 

vypráví, jak mezi vyráběním kulis po-

máhal tlumočit do angličtiny. Autorskou 

tvorbu odstavil na druhou kolej a v je-

den moment dokonce vyklidil ateliér. 

„Rok a půl jsem nic nenamaloval, myslel 

jsem, že je konec.“

Nedařilo se mu najít vlastní výraz, chy-

běla motivace i zázemí. „Bylo to spoustu 

věcí najednou,“ říká Bolf, podle něhož 

je umění přes všechnu vznešenost ve 

výsledku materiální záležitost. „Na refle-

xi je závislý každý, ať už na materiální, 

nebo jiné. Člověk potřebuje zrcadlo,“ 

říká a vypráví o velkém zklamání, když 

se jeho obrazy nedostaly na výstavu Per-

fect Tense, která v Jízdárně Pražského 

hradu dokumentovala nástup nové vlny 

malířů. „Člověk si říká: Je mi třiatřicet 

Pohled do ateliéru Josefa Bolfa. 

Ptačí hlava, 2018, olej, olejový pastel a tuš na plátně, 75 × 60 cm.

ROK A PŮL JSEM NIC NENAMALOVAL, 
MYSLEL JSEM, ŽE JE KONEC.  
MĚL JSEM POCIT, ŽE SE POŘÁD SNAŽÍM, 
A VÝSLEDKY NEJSOU
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a kašlou na mě. Dnes už je mi to samozřej-

mě jedno, ale v té chvíli to člověk vnímá 

komplikovaně. Měl jsem pocit, že se pořád 

snažím, a výsledky nejsou. Také jsem tro-

chu zabředl do osobních problémů.“

Za odklad rozjezdu kariéry mohl částeč-

ně i utlumený obchod s uměním. „V té 

době tu bylo jen pár galerií a jeden z mála 

sběratelů, kteří fungovali, byl Richard 

Adam. Zamluvil si moje obrazy, ale mohl 

je zaplatit až po letech,“ popisuje jeden 

ze zlomových momentů kariéry. „Najed-

nou jsem dostal pro mě nepředstavitelné 

peníze a konečně jsem mohl seknout 

s prací.“ V roce 2005 mu výrazně pomohla 

nominace na Cenu Jindřicha Chalupec-

kého a zájem o jeho práci začal stoupat. 

„Do toho přišla jedna galerie, s níž jsem 

navázal dlouhodobou spolupráci. To jsou 

praktické věci, které člověku umožňují, 

aby se umění mohl věnovat.“

Otázkou zůstává, proč jsou zrovna Bolfo-

vy nikterak pozitivní obrazy tolik vyhle-

dávaným artiklem, který každou výstavu 

promění v kulturní událost. Chápe je 

vlastně autor jako depresní? „Vždycky 

obsahovaly určitou vnitřní linku, která 

je pro mě samotného hůř formulovatel-

ná, ale i pochopitelná. Když se o nich 

začalo takhle psát, říkal jsem si, že na 

to kašlu, a nechal jsem to být. Dal jsem 

k tomu oficiálně souhlas, protože jsem 

to nechtěl dál vysvětlovat. Mně je to pro-

stě jedno.“ Když nadhodím, že člověk 

nepotřebuje erudovaný popis, aby na něj 

obrazy působily chmurně, Bolf trvá na 

svém: „Mohou působit depresivně, ale to 

není moje starost. Je to umění a umění 

obsahuje všechno možné.“

On sám se přesto na své obrazy dívá  

nerad a doma nemá skoro žádné. Nikoli 

ale proto, že by mu působily úzkost. 

„Měl bych pocit, že nejsou hotové 

a musel bych je dodělávat.“ Když ale na 

nějaký svůj obraz přece jen narazí, snaží 

se jeho emoce rozklíčovat v osobní rovi-

ně. „Přemýšlím, co se mi honilo hlavou, 

když jsem ho maloval. Člověk vnímá 

tu disproporci mezi sebou a… sebou,“ 

směje se. 

Je možné, že Josef Bolf ve svých obra-

zech znázorňuje těžko vyslovitelnou 

zmatenost současného světa, jemuž je 

těžko rozumět. Do takto konkrétních 

interpretací se ale pouštět nehodlá. „My-

slím, že ty obrazy mají nějaké startovací 

místo, z něčeho vychází, něco se v nich 

propojuje a pak vznikne věc, která 

funguje sama o sobě. Hodně věcí také 

vzniklo čistě náhodou – například to sté-

kání barvy a slzy. Prostě mi začala stékat 

barva z očí a já to nechal být.“ 

Slunce, 2017, olej na plátně, 70 × 100 cm.

BREATHE MOTHERFUCKER!
6. 6.—12. 7. 2018

JAKUB MATUŠKA AKA MASKER

DSCGALLERY.COM

DSC_1801_inzerat_Jakub_Matuska_230x330.indd   1 05.02.18   14:44
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Text: Olga Trčková
Foto: Martin Polák

PŘIJALI JSME POZVÁNÍ DO KRÁSNÉHO 
ZIMNÍHO APARTMÁ VE ŠPINDLEROVĚ 
MLÝNĚ, KTERÉ UKAZUJE, ŽE OHŘÁT 
SE VE STYLOVĚ ZAŘÍZENÉM PROSTŘEDÍ  
PO NÁROČNÉM DNI NA SVAZÍCH MÁ 
SVOJE KOUZLO. 
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Denisa Hřičiščová, Beze slov, 2006, digitální tisk na hliníku, 91 × 220 cm.
Marek Kvetán, The Possibilities of Automatic Corrections, 2013, kombinovaná technika, 120 × 110 × 60 cm.

Jiří Černický, Vyvolaní, 2014, kombinovaná technika, 2 × 220 × 155 cm.
Viktor Frešo, Chandelier Box, 2013, kombinovaná technika, 65 × 55 × 55 cm.
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Kdo by čekal současné české umění od 

těch nejlepších mladých tvůrců v zimním 

apartmá ve Špindlerově Mlýně? I když jde 

o díla kontroverzních a divokých umělců, 

výsledným dojmem je uklidňující a útulný 

interiér s tajemným sexy nádechem. 

Marek Kvetán svého trofejového jelena na 

zdi doplnil fotbalovým míčem. Byli jsme 

zvyklí na jeho starší práce, kde vycpaní 

jeleni nebo mufloni obvykle poraženě klo-

ní hlavy v autorově satiře na maskulinní 

přístup v našich životech, jako kritiku na 

přílišnou orientaci na úspěch, výsledek. 

Kdo chce, také v tom může vidět originál-

ně pojatý syndrom vyhoření. Tento jelen 

je ze stejného období, ale liší se. Je to 

vítěz. Sám trofej s vlastní trofejí na paroží. 

Dostatečně absurdní, ale v krkonošských 

horách na domácím hřišti. 

Objekt nazvaný Box s lustrem na koleč-

kách je ještě propracovanější absurdita. 

Proč visí, když stojí na zemi? Proč má ko-

lečka, když je pevně přichycený nejsilněj-

ším možným řetězem ke stropu? Proč je 

na zemi, když má být nahoře na stropě? 

Svítí vůbec? Povahou objektů Viktora 

Freša je klást otázky a nenacházet odpo-

vědi. Pokud se během toho i usmějete, 

tak výborně, autor konceptuálních soch 

je spokojený. 

Katarína Janečková, 1988, Wolfpack, 2010, akryl na plátně, 61 × 70 7/8 in. 155 × 180 cm. Krištof Kintera, Hlava, 2016, kombinovaná  
technika, bílé plexisklo, rám, 100 × 70 cm.

Krištof Kintera, Hlava, 2016, kombinovaná  
technika, bílé plexisklo, rám, 100 × 70 cm.

Viktor Frešo Work with model (Facka), 2008 print na hliníku, 120 × 100 cm.

Ale pojďme dál. Potkáváme dívku v bílém, 

která romanticky levituje na černobílé 

autoportrétní fotografii mladé autorky 

Denisy Hřičiščové. Ta hledala v rámci své 

série Erotic Antic ideálního muže, partne-

ra, a nakonec ho našla v neživé soše an-

tického hrdiny Diskobola. Tady nebylo co 

slavit, snad jen poměrně bolestné zjištění 

na dnešním sociálním trhu vztahů... 

Oči utkví i na díle Vyvolaní od Jiřího 

Černického, který v tomto případě praco-

val s malou fotografií tureckého bazaru, 

vytipoval z ní různé fragmenty a ty pak 

ve svém velkolepém bělostném diptychu 

vypíchl a emailem znázornil. Vznikla 

jakási mapa „duchů“ z bývalých věcí, která 

v sobě nese otisk bývalých příběhů. Jen 

pozorný divák uvidí malou fotografii pod 

oknem, která celý příběh vlastně přivádí, 

nastavuje kontext, zpochybňuje realitu 

a také nám dovoluje snít. 

Hlavy od Krištofa Kintery, které visí 

nad postelemi, mohli návštěvníci vidět 

na jeho důležité výstavě Nervous Trees 

loni v Rudolfinu, kde byly adjustova-

né v pomyslném pracovním prostředí 

autorova ateliéru. Sám autor 3D objekty 

instalované na papíře považuje za „kres-

by“, protože sám jako sochař skicuje 

právě takhle. 

O povaze vztahu dívky v latexové kukle 

a divokých vlků se lze jenom dohadovat. 

Budí dojem různých fází vztahových expe-

rimentů, „sugar daddy“ záležitostí a všeho, 

co dnes mladá dívka ve svém životě řeší. 

Nevím proč, z nějakého důvodu se ale 

více bojíme o vlky než o dívku. V tomto 

raném díle talentované autorky Kataríny 

Janečkové nelze nevidět ten elegantní 

feminismus a ženskou sílu. 

Posledním kusem, který tu stojí za zmín-

ku, je Facka, tedy asi nejvíce kontroverzní 

dílo Viktora Freša. Na fotografii je krásná 

mladá dívka s dlouhými havraními vlasy 

a s tváří červenou od políčku, který jí 

způsobil sám autor. Hned po facce model 

odfotil. Frešo si kvůli tomuto zvláštnímu 

konceptu vyslechl svoje. Ale často byl 

pochopen úplně naopak. Coby autor 

chtěl tímto velmi feministickým dílem 

odsoudil násilí na ženách, protože ukázal 

na stále ještě nerovné postavení ženy, 

a také šokujícím, ale výstižným způso-

bem oslavil zranitelnost, jemnost a něhu, 

to vše, co by se nemělo z ženské podstaty 

vytratit. Není divu, že majitelka apartmá 

Facku s podtónem stejně černého humo-

ru umístila právě do kuchyně. 

TOP INTERIÉR
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Georg Baselitz

Text: Lenka Lindaurová

Georg Baselitz ve svém studiu v Schloss Derneburg, 1983.  
Foto: Daniel Blau, Mnichov

GEORG BASELITZ, DNES SLAVNÝ „MACHO“ MALÍŘ, ZŮSTAL PODOBNĚ JAKO JEHO STEJNĚ SLAVNÝ SOUPUTNÍK GERHARD RICHTER U FIGURÁLNÍ MALBY, ALE NIKTERAK KONZERVATIV-NÍ. OD MLÁDÍ BYL ZNÁMÝ JAKO SVÉRÁZNÝ SAMOROST, KTERÝ VĚDĚL, CO CHCE, POZDĚJI TAKÉ JAKO AUTOR NEKOREKTNÍCH NÁZORŮ, ŽE MALÍŘ NEMŮŽE BÝT ŽENA. U PŘÍLEŽITOSTI JEHO OSMDESÁTIN SE OHLÍŽÍME ZA JEHO ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHEM. 
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Jako dvacetiletý umělec přišel v padesá-

tých letech z východního do západního 

Německa. Poprvé viděl západní umění, 

fascinovala ho americká abstraktní ex-

prese – umělci jako Pollock, De Koonig. 

V 60. letech se vedle abstrakce prosadil 

především konceptualismus a různé 

formální experimenty, jako land art, body 

art, performance. 

V době druhé světové války se vyrovná-

val s problémem národní identity jako 

Němec, poté se musel rozhodovat mezi 

východem a západem, v tvorbě pak mezi 

tradicí a trendy. To poslední je ovšem 

zjednodušeně řečeno – i když se přiklonil 

k figurativnímu projevu, podařilo se mu 

oživit někdejší slávu německého expre-

sionismu a s figurálními motivy značně 

experimentoval. 

Získal si publikum, diváky, kritiky, sběra-

tele i galeristy. K jeho rukopisné značce 

patří obraz obrácený na hlavu a není mož-

né si Baselitzovo plátno splést. Přestože 

se celá desetiletí drží určitého formálního 

rámce, jeho malby neztratily živost, sděl-

nost, napětí. Jeho vliv na další generaci 

německých malířů je neoddiskutovatelný. 

Také na jeho tvorbě se významně formo-

valo nové německé sebevědomí v druhé 

půlce 20. století.

Umělec, původním jménem Hans-Georg 

Kern, se narodil v roce 1938 v Deutschba-

selitz v Sasku, odtud tedy pseudonym, 

který začal používat od roku 1961. Do 

západního Berlína odešel v roce 1958, kde 

se seznámil s Elke Kretzschmar a o čtyři 

roky později se s ní oženil. Narodili se jim 

synové Daniel a Anton, žili v Německu, 

Itálii, Rakousku i ve Francii. Nyní žije 

nedaleko Mnichova ve vile od architektů 

Herzog & De Meuron, v utajení před  

turisty za uměním i architekturou. 

Už v mládí Georga zajímalo malířství, pře-

devším realismus 19. století. Na uměleckou 

školu v Drážďanech ho nepřijali, začal 

studovat Hochschule für bildende und 

angewandte Kunst ve východním Berlíně, 

odkud byl po dvou letech vyloučen kvůli 

„politické nezralosti“. Už v roce 1957 se 

ale zapsal na podobnou školu v západní 

části města. Tady se seznámil s tachismem, 

informelem a americkou abstrakcí. Baselitz 

se už v této etapě tvorby zabýval portré-

ty v nečekaných formách. V roce 1963 

vyvolala jeho první samostatná výstava 

v Berlíně veřejné pozdvižení, a kvůli 

dvěma obrazům byl dokonce souzen. Na 

jednom z nich byla postava masturbujícího 

chlapce, který připomínal Hitlera. Každo-

pádně šlo o velmi odvážné vypořádání se 

s minulostí. Soud skončil vrácením obrazů 

až v roce 1965. V té době se Baselitz inten-

zivně věnoval také grafice a pracoval na 

velkém cyklu Hrdinů, v němž zpochybnil 

a zároveň zlidštil jejich mýtus.

V roce 1969 namaloval obrazy lesů 

a poprvé obrátil jeden z obrazů vzhůru 

nohama. V sedmdesátých letech pokra-

čoval s krajinnými motivy, respektive 

s krajinami jako obrazy uvnitř dalšího 

obrazu. Vystavoval ve známých galeriích 

a již v roce 1972 byl jako čtyřiatřicetiletý 

mladý umělec pozván na významnou 

mezinárodní přehlídku umění Documenta 

v Kasselu, kterou poprvé vedl legendární 

Harald Szeemann, guru všech důležitých 

německých hvězd.

V roce 1975 Baselitz poprvé navštívil  

New York a účastnil se také bienále 

v brazilském Sao Paulu.
Georg Baselitz, Avignon Ade, 2017, olej na plátně, 4800 × 300 cm, soukromá sbírka.  
© Georg Baselitz, 2018. Foto: Jochen Littkemann, Berlin

Georg Baselitz, The Gleaner, 1978, olej a tempera na plátně, 330 × 250 cm. 
© Georg Baselitz, 2018. Foto: Solomon R. Guggenheim Museum, New York
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Koncem sedmdesátých let si pořídil studio 

ve Francii, kde se soustředil na tvorbu li-

norytů. Začal učit umění v Karlsruhe, kde 

získal v roce 1978 profesuru. Jeho tvorba 

se stala více abstraktní, uvolněná, stále 

v ní ale rozeznáme figury hlavou dolů. 

Vznikly rovněž nové plastiky, kterými se 

Baselitz pochlubil v roce 1980 na Bienále 

v Benátkách. Tehdy ho obvinili, že jeho 

socha vypadá, jako kdyby hajlovala.

V roce 1989 získal od francouzského mini-

stra kultury Řád umění a literatury.

Po pádu železné opony se Baselitz koneč-

ně představil výstavou také ve východním 

Berlíně. Jako mezinárodní osobnost byl 

přizván k mnoha projektům – výstav-

ním i například hudebním (spolupráce 

s operou v Amsterdamu). Že byl přijat do 

zlatého pokladu euroamerické kultury, 

stvrdila jeho retrospektiva v newyorském 

Guggenheim muzeu, ve Washingtonu 

a Los Angeles. V roce 2009 uvedla jeho 

samostatnou výstavu i pražská Galerie 

Rudolfinum. Obdržel řadu významných 

ocenění včetně členství v Královské aka-

demii umění v Londýně.

Svého uznání dosáhl v éře konceptuál-

ního a postkonceptuálního umění jako 

malíř, který navíc není konzervativní, 

ale spíš provokující a neuchopitelný. 

Když jako mladičký uviděl v západním 

Berlíně, co se dělá na Západě, byl vlast-

ně zaskočený. Nechtěl být moderním 

umělcem, chtěl zkoumat, co znamená 

být Němcem v zemi, která prohrála 

světovou válku. Učitelé mu ale tvrdili, že 

umění má být od tehdejší chvíle hlavně 

internacionální. 

Baselitz si nakonec stejně dělal, co chtěl. 

Zůstal tvrdohlavým Němcem a to mu 

vyšlo. V šedesátých letech nevěřil, že se 

dá uměním živit. Dnes se ceny jeho děl 

pohybují v závratných výškách. Právě 

proto se jednou zmínil v rozhovoru, jak je 

možné, když umělci jako on nebo Gerhard 

Richter (jehož díla jsou ještě dražší) platí 

státu daně, nejsou pak peníze na nákup 

umění pro instituce? 

BASILEJSKÝ TIP

U příležitosti oslav Baselitzových  

80. narozenin přichystal Fondation 

Beyeler v Basileji významnou retro-

spektivní výstavu jeho maleb, soch 

i printů přímo ve spolupráci s autorem. 

Výjimečnou expozici, z níž pochází 

i všechna díla doprovázející tento člá-

nek, potrvá až do 29. dubna. Paralelní 

výstava v Kunstmuseu Basel se soustře-

dí na Baselitzovy práce na papíře. 

Georg Baselitz, The Brücke Chorus, 1983, olej na plátně, 280 × 450 cm, soukromá sbírka.  
© Georg Baselitz, 2018. Foto: © 2014 Christie’s Images Limited

NECHTĚL BÝT MODERNÍM 
UMĚLCEM, CHTĚL ZKOUMAT, 
CO ZNAMENÁ BÝT NĚMCEM 
V ZEMI, KTERÁ PROHRÁLA 
SVĚTOVOU VÁLKU

VÝROČÍ
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6 TIPŮ
PRO DIGITÁLNÍ 
SBĚRATELE
PŘIŠLA GENERACE MLADÝCH „SCROLL AND SWIPE“ SBĚRATELŮ. JE JIM MEZI TŘICETI 
A ČTYŘICETI, JSOU AKTIVNÍ ON-LINE A MAJÍ PŘÍSTUP K VÍCE INFORMACÍM. KDYSI 
BYLO NEMOŽNÉ KOUPIT OBRAZ, ANIŽ BYSTE HO VIDĚLI „NAŽIVO“, DNES TO JDE  
PŘES WEB BEZ MRKNUTÍ OKA. MÁME NĚKOLIK TIPŮ, KTERÉ SE U TOHO BUDOU HODIT,  
AŤ UŽ DO TOHO PŮJDETE SRDCEM, NEBO ROZUMEM JAKO INVESTOR. OBOJÍ JE FAJN 
A OBOJÍ VÁS OBOHATÍ.

Text: Olga Trčková
Foto: DSC Gallery

Jiří Černický, Vnitřní malba, 2017, 
kombinovaná technika, 120 × 130 × 10 cm.
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1. NEPODCEŇTE PRŮZKUM
Pokud začínáte, je jednoduché propad-

nout dílům, která vypadají úžasně, speciál-

ně na sociálních sítích. Rada zní: dozvědět 

se o autorovi maximum, aby volba byla 

skutečně vaše, ne nějakého zblblého stáda 

nebo důsledkem něčího marketingového 

talentu. Dejte si na čas, minimálně rok 

se klidně jenom rozhlížejte a nic neku-

pujte. Možná to zní extrémně, ale každý 

by si měl chvíli cvičit oko a zkoumat svůj 

vkus. Je to lepší než kupovat dílo jenom 

na základě tvrzení, že to bude budoucí 

Basquiat. Málokdy to takhle zafunguje.

2. KVALITA, NE KVANTITA
Kupujte méně děl, ale vybírejte taková, 

která mají vyšší kvalitu. Umění je na celý 

život, je lepší sbírat pomaleji a soustře-

děně než spěchat a hromadit kousky, jež 

časem omrzí, protože nejsou tak kvalitní.

Příkladem umělkyně úspěšné v digitálním prostředí je Denisa Hřičiščová.  
Viz její dílo S Diskobolem, 2009, digitální tisk, 100 × 77 cm.

Dílo Adama Štecha se vyplatí sledovat. 
Latte, 2014, akryl, olej, pastel, papír, plátno 145 × 120 cm.

3. NAJDĚTE SI SBĚRATELSKOU PARTU 
V každém městě někoho najdete, nejčastě-

ji kolem nějakých kvalitních galerií, které 

dávají sběratele dohromady, dodávají jim 

impulsy, seznamují je s kurátory, pořá-

dají rozhovory s umělci nebo organizují 

návštěvy ateliérů. Vyberte si takovou 

skupinu, jež vyhovuje vašemu výtvarné-

mu vkusu, ale určitě se neuzavírejte ani 

před jinou estetikou. I věcem, které se 

vám zpočátku zdají nesrozumitelné nebo 

nepěkné, můžete časem přijít na chuť.

4. ZAJÍMEJTE SE O ÚPLNĚ MLADÉ AUTORY
Na webu lze podchytit talent již v zá-

rodku, můžete objevit budoucí hvězdu 

a v neposlední řadě udělat mimořádně 

výhodný nákup, jenž je oslazen pocitem, 

že právě vaše koupě formuje autorovu 

kariéru a že si s ním vytváříte do bu-

doucna i osobní pouto. Samozřejmě, je 

tady i riziko, že z něj nikdy zářivá hvěz-

da nebude, ale přátelství a dílo, které  

se vám líbí, i tak zůstane. Pokud si ne-

jste jisti, poraďte se ve své galerii a ptej-

te se na názor jiných autorů či sběratelů.

5. MENŠÍ BUDGET? ZKUSTE EDICE
Pokud máte omezený rozpočet, a přesto 

nechcete slevit z kvality, tady je řešení. 

Některé muzejní obchody, jako například 

London's Institute of Contemporary, 

nebo nezávislé weby s uměním, jako 

Exhibition A, nabízejí díla umělců, která 

vystavují v edicích. Dílo již zavedeného 

umělce v nich může stát už sto dolarů. 

Galerie White Cube nebo Gagosian nabí-

zejí limitované edice díla za cenu, která 

je mnohem dostupnější. V DSC Gallery 

můžete takhle získat třeba tvorbu Václava 

Cíglera z šedesátých let nebo současnou 

grafiku v edici patnácti kusů od Jakuba 

Matušky aka Maskera.

6. SLEDUJTE VÝZNAMNÉ UMĚLECKÉ AKCE 
Pokud jste on-line, události jako Greater 

New York Exhibition nebo New Museum 

Trieennial jsou vaše zdroje informací, 

aniž byste se jich účastnili. Mladé a ještě 

neznámé umělce na ně vybrali kurátoři, 

kteří mají čuch na trendy a cesty, jimiž 

se umění bude ubírat. U nás jejich roli 

suplují výstavy v neziskových institucích, 

ale i mladých galeriích, bienále či art se-

mestry na akademiích. Pokud chcete být 

víc investor, tedy s díly se časem rozloučit 

a výhodně je prodat, odpovězte si na otáz-

ku, nakolik se v investování chcete sami 

emocionálně angažovat. Platí, že z hledis-

ka dlouhodobého úspěchu vaší investice 

nikdy není rozhodující cena, nýbrž kvalita 

díla. Máte-li se rozhodnout mezi dvěma 

díly, z nichž jedno je jen o trošku lepší, 

ale o hodně dražší, neváhejte ani vteřinu. 

I když teď jsou dražší, ve výsledku jsou 

lepší díla vždycky levnější. Uvidíte, že 

v budoucnu budete jásat. 

Z HLEDISKA DLOUHODOBÉHO  
ÚSPĚCHU VAŠÍ INVESTICE NIKDY  
NENÍ ROZHODUJÍCÍ CENA,  
NÝBRŽ KVALITA DÍLA

INVESTICE
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ZAŽÍVÁME 
ELDORÁDO 
ČESKÉ MALBY
Petr Vaňous

O SOUČASNÉ ČESKÉ MALBĚ TOHO VÍ JAKO MÁLOKDO. STEJNĚ JAKO O POVAZE VZTAHŮ 
MEZI UMĚLCI A TEORETIKY. S KURÁTOREM PETREM VAŇOUSEM JSME SE OSTATNĚ KVŮLI 
ROZHOVORU SETKALI PŘÍMO NA PRAŽSKÉ AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V ATELIÉRU 
KRESBY JIŘÍHO PETRBOKA, KDE PŮSOBÍ JAKO ODBORNÝ ASISTENT. 

Text: Honza Vedral

Jakub Janovský: Svatá Trojice, 
200 × 200 cm, akryl, sprej a silikon na plátně, 2016.
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se stát špičkovým vědcem někde na 

německé univerzitě. Jinak bych se jen 

těžko uživil. Rozhodl jsem se tedy pro 

svůj druhý dlouhodobý velký zájem, 

pro současné umění. Vždy mě bavilo 

pracovat s lidmi, kteří ještě žijí, se kte-

rými se můžete sejít, diskutovat s nimi, 

vytáhnout je z izolace ateliéru a mluvit 

společně o věcech, které oba zajímají. 

V roce 2000 jsem byl zpátky v Praze 

a věděl jsem, že právě tohle chci do 

budoucna dělat.

S jakými autory jste si porozuměl? 

Dlouhodobě určitě s Lubomírem 

Typltem. S ním jsem dělal první vý-

stavy, ostatně byl to můj spolužák ze 

střední školy. Jinak jich je celá řada. 

Podstatné bylo, když mě v roce 2003 

Karel Srp nepřímo přizval k projektu 

Perfect Tense / Malba dnes v Jízdárně 

Pražského hradu. Dostal jsem tehdy 

prostor k tomu napsat text do katalogu 

průlomové bilanční výstavy současné 

malby. Důležité bylo také kurátorování 

prvního ročníku mezinárodního pro-

jektu Intercity: Berlin–Praha věnova-

ného současné malbě nebo navázání 

pravidelné kurátorské spolupráce 

s pražským Topičovým salonem. 

Jaký je vlastně vztah teoretika umění 

a samotného umělce? Potřebují se 

navzájem?  

Pro mě je základní vzájemná důvěra 

s umělcem. Často totiž musí kurátora 

vpustit i do svého soukromí. Kurátor 

potom naopak musí mít cit pro to, jak 

s touto důvěrou zacházet, aby ji neztra-

til. Je to vždy velmi individuální záleži-

tost. Jiná je práce s nezpochybnitelnou 

autoritou v oboru. A jiná s někým, kdo 

právě končí školu a potřebuje uvést 

do umělecké praxe. Ale zajímavé je to 

vždy pro obě strany, protože umělec 

a kurátor se odlišným jazykem dotýkají 

téhož. V dialogu se jim vyjevuje spo-

lečná zkušenost. Hledání a nacházení 

společné řeči jednotlivým projektům 

často pomáhá, ať už ve výsledné podo-

bě realizované výstavy, nebo dopro-

vodných textů. 

Ty jsou pro řadu lidí ale stále dost 

nesrozumitelné... 

... příliš odborné, příliš zacyklené, 

psané pro elitáře... Myslím, že ambicí 

každého kurátora by mělo být dělat 

výstavy tak, aby byly srozumitelné 

a zároveň v sobě měly i onen druhý 

kód hlubšího sdělení. 

Jak na tom vlastně současné české 

umění je? 

Myslím, že úplně stejně jako společ-

nost. Umění bylo vždy a všude lakmu-

sovým papírkem toho, co se děje a jaká 

je atmosféra ve společnosti. Paradoxní 

jev: když atmosféra houstne a směřu-

je k extrémům a excesům, umění se 

restartuje a revoltuje proti způsobům 

manipulace a proti normalizaci myš-

lení. Negativní společenské jevy často 

probouzejí imaginaci, která jinak někde 

pospává, ukrytá jako pověstní blaničtí 

rytíři. Z tohoto důvodu mám třeba v ob-

libě pro dnešek poučné období němec-

ké Výmarské republiky před nástupem 

nacismu. Politika tam byla, jak bych to 

řekl, z různých hledisek nastavená do 

budoucna neudržitelně. Čím více se 

země řítila do apokalypsy nezvladatelné 

inflace a čím víc se předpřipravovala 

půda pro nástup totalitního systému, 

tím více bujelo umění všemi směry  

– od filmu přes literaturu, architekturu 

až po výtvarné umění. Tento paradox 

umění je pro mě něčím vzrušujícím 

i varujícím zároveň.

A jaké je umění, když se má společnost 

dobře? 

Čím je společnost stabilizovanější, 

tím víc se umění odklání od revolty 

a experimentů, směrem k seberefle-

xi, k sebezkoumání, k diskurzivitě. 

Přemíra teorie nad uměleckou praxí 

je jednou z indicií toho, že se společ-

nost všeobecně nemá špatně. 

Zatím jsme mluvili jen o Lubomíru 

Typltovi, které tuzemské autory 

podle vás stojí za to ještě sledovat? 

Respektive koho sledujete? 

Myslím, že se mi do uměleckého 

provozu povedlo za dobu svého 

působení dostat několik dnes nepře-

hlédnutelných jmen. Určitě mezi ně 

patří Jiří Petrbok, v jehož ateliéru 

nyní působím jako asistent. 

Dále například Jaromír Novotný, Zby-

něk Sedlecký, Miroslav Polách, Vladimír 

Véla, Adam Štech, Jakub Janovský, Silvia 

Krivošíková a mnoho dalších. Sleduji 

celou řadu umělců střední, mladé a nej-

mladší generace, Danu Sahánkovou, 

Daniela Pitína, Josefa Bolfa, Jonáše Cze-

saného, Davida Pešata, Jakuba Tomáše, 

Jana Poupě, Ondřeje Basjuka, Argišta 

Alaverdyana a další. Těch jmen je tolik, 

že raději nebudu pokračovat. Když 

opustím pole malby, jsem rád, že mě 

před časem přizval ke spolupráci foto-

graf Ivan Pinkava, s nímž jsme doposud 

připravili k vydání dvě jeho monogra-

fie, zrealizovali společně v roce 2012 

velkou bilanční výstavu ve Washingtonu 

a máme rozjednanou další spolupráci. 

Jsem za tuto zkušenost velmi rád. Pro 

každého kurátora je totiž dobré, když 

čas od času poodstoupí z ranku své 

specializace. V mém případě od malby 

k fotografii. Znamená to změnit způsob 

myšlení. A to je vždy osvěžující. 

Proč vás vlastně nejvíc zajímá  

zrovna malba? 

To je jednoduché, chtěl jsem se jí sám 

věnovat. Moje ambice se nenaplnily, ale 

dějiny malířství mě nepřestaly zajímat, 

ba právě naopak. Nejsou to však pouze 

dějiny. Obraz jsem si vždy spojoval 

s přirozenou lidskou potřebou, která se 

s každou generací opakuje a obnovuje. 

Úvahy o smrti malby se odehrávají v „ji-

ném podlaží“, než je lidská přirozenost. 

Mě ale v umění zajímá především lidská 

přirozenost, a to i v případě jejího ohro-

žení či modifikace. Obraz se v každé 

době opakuje a zároveň proměňuje, to 

znamená, že nemůže nikdy zaniknout. 

Je to zároveň jedno z nejsvobodněj-

ších výrazových médií. Nepotřebujete 

k němu žádné produkční týmy, nepotře-

V současnosti pracuje na celé řadě 

projektů. V březnu přichystal v Ga-

lerii Vyšehrad výstavu Josefa Bolfa 

ALL CATS ARE GREY, pro Galerii 

U Betlémské kaple kurátoruje společ-

nou výstavu šesti současných malířů 

nazvanou Mechanismy imaginace, 

dalším větším projektem bude výsta-

va Ivana Pinkavy a Eliáše Dolejšího 

nazvaná Napřed uhořet pro ostravský 

Dům umění či kurátorská spolupráce 

na projektu Pavla Mrkuse a Daniela 

Hanzlíka Vidět čas pro GASK v Kutné 

Hoře. „Jsem přeučený introvert,“ říká 

přesto Petr Vaňous hned na začát-

ku skoro omluvně, když navrhuje, 

jestli bychom během našeho povídá-

ní v rámci volného cyklu rozhovorů 

s kurátory nemohli raději stát, protože 

se mu tak lépe mluví.

Jak se vlastně stalo umění vaší profesí? 

Ve čtrnácti jsem nastoupil na střední 

výtvarnou školu a chtěl jsem se stát 

umělcem. Většina teoretiků umění, 

pokud tuto ambici v minulosti měla, 

ji skrývá, ale já se k ní veřejně hlásím. 

Udělal jsem maturitu, a protože jsem 

v zimě předtím neudělal přijímačky na 

VŠUP do malířského ateliéru prof. Pavla 

Nešlehy, potřeboval jsem vyřešit vojnu, 

která mi hrozila. Co se mi jako první 

nabízelo, bylo studium výtvarné teorie 

a dějin. Přihlásil jsem se do Olomouce 

na dějiny umění. Byla to rozsahem „ro-

dinná“, poměrně konzervativní katedra, 

zaměřená především na období gotiky 

a baroka, se současným uměním to bylo 

slabší, ale naučil jsem se tam metodicky 

myslet a systematicky pracovat. Vedle 

mediavelistiky, které jsem se v Olo-

mouci věnoval, mě to stále více táhlo 

k umění 20. století a k současnosti, a to 

mimo jiné i díky olomouckým přednáš-

kám Aleny Nádvorníkové. 

Jak jste se dostal ke kurátorování prv-

ních výstav? 

Diplomovou práci jsem obhájil ze stře-

dověké architektury. Týkala se širšího 

tématu reformy gotické katedrály. Tehdy 

jsem ale zjistil, že kdybych se tomu 

měl opravdu věnovat dál, musel bych 

Lubomír Typlt: Mladí bozi II., 2016, olej na plátně, 200 × 260 cm.

ÚPLNĚ NEJHORŠÍ JE, KDYŽ SE OBJEVÍ NĚKDO, NAPŘÍKLAD TEORETIK UMĚNÍ,  
KTERÝ ZAČNE KÁZAT, CO SE MÁ A CO SE NEMÁ, CO JE DOBRÉ A CO ŠPATNÉ,  
CO JEŠTĚ JE A CO JIŽ NENÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ

UMĚNÍ BYLO VŽDY A VŠUDE 
LAKMUSOVÝM PAPÍRKEM TOHO,  
CO SE DĚJE A JAKÁ JE ATMOSFÉRA  
VE SPOLEČNOSTI

KURÁTOR
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Pořádá:

I N T E R A K T I V N Í  P Ř E D N Á Š K A 

S  W O R K S H O P E M  N A  T É M A

D O B R O  V S  Z L O  V  2 1 . S T O L E T Í 

Máme se víc bát vzpoury robotů nebo každodenních změn, které 
sotva vnímáme? Je víc sil na straně dobra nebo zla? Jak funguje 
darknet? Jak z morálního kolapsu? 

Připravte se na večer plný zajímavých osobností a témat 
z moderního světa, networking se super mozky. Bonusem pro 
Vás bude právě probíhající výstava v prostorách galerie DSC 
a pocit, že veškerý výtěžek z této akce jde na dobro a pomoc 
těžce postiženým dětem! 
 
Místo: DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha

7. 6. 2018 v 17:00 – 19:30
 
Starring: prof. Michal Pěchouček, Roman Týc, Aleš Michl,  
Pavol Lupták, Dana Bérová, doc. JUDr. Aleš Rozehnal  
a mnoho dalších! 

Lístky: cena 5 000 Kč, zakoupíte přes info@becharity.cz 

Partnerem cateringu je Zátiší Catering Group. 

Partner:

bujete žádný kapitál. Jen si koupit pa-

pír, plátno a barvy a někam se zavřít.

A jak coby divák poznám, že je ta 

namalovaná věc dobrá? 

To prostě musíte mít v sobě. To se 

nedá naučit tříměsíčním kurzem při 

zaměstnání. Je to dlouhodobý vývoj 

k citlivosti, kterou v sobě člověk při-

rozeně má nebo nemá.  

Někdo si opravdu musí nechat 

poradit, protože určité věci nejenže 

nevidí, ale hlavně necítí. Zrak jako by 

byl v lidském organismu napojený na 

daleko složitější mechanismus, který 

rozpozná, pokud trénuje, i nepatr-

né posuny a nuance tvorby. Úplně 

nejhorší je, když se ale objeví někdo, 

například teoretik umění, který za-

čne kázat, co se má a co se nemá, co 

je dobré a co špatné, co ještě je a co 

již není současné umění. Tato auto-

ritativní rétorika je vždy podezřelá 

a vybízí ke kritické analýze.

Může ale souviset s vytvářením po-

ptávky. Co si myslíte o cenách na trhu 

se současným umění? 

Já pouze zírám na eskalaci cen v pro-

deji současných obrazů. Myslím, že 

zažíváme doslova Eldorádo, zlatý věk 

nejen české malby. Jsem za to rád, 

protože patřím mezi kurátory, kteří 

se snažili malbu na konci devadesá-

tých let rehabilitovat. Ty začátky byly 

tristní, skutečně si pamatuji doby, kdy 

byl ten, kdo vzal do ruky štětec a za-

vřel se v ateliéru, terčem posměchu. 

Dnes je malba tržně velmi úspěšná. Ať 

už z důvodu, že si lidé budují vlastní 

sbírky ze sběratelské vášně, nebo jsou 

to pro ně jenom dobře uložené peníze 

na způsob investice. Přejme si, aby 

tento stav vydržel.

Proč k tomu zlomu podle vás došlo? 

Částečně je to zaznamenatelný vliv 

zahraničí. Malba je úspěšná v Londý-

ně, Berlíně i v New Yorku. Zároveň 

se domnívám, že lidé, kteří u nás 

mají peníze, pomalu vyčerpali pro-

stor tzv. hurákonzumu. Už si pořídili 

všechno, co mohli. A teď hledají 

další možnosti, které by je mohly 

nejen pobavit, ale třeba i osobnostně 

rozvinout. Jinými slovy. Můžete si 

koupit tři nebo čtyři auta, ale pořád 

jsou to jenom auta. Můžete zcesto-

vat celý svět, ale když máte na stěně 

originál slavného autora a ten obraz 

je navíc dobrý, tak se k němu můžete 

pořád vracet. A pořád v něm něco 

nacházet. Umění jsou dveře do světa, 

který láká a svádí. 

OBRAZ JSEM SI VŽDY SPOJOVAL 
S PŘIROZENOU LIDSKOU POTŘEBOU, 
KTERÁ SE S KAŽDOU GENERACÍ  
OPAKUJE A OBNOVUJE 

Kurátor a teoretik výtvarného umění Petr Vaňous v ateliéru kresby Jiřího Petrboka na pražské AVU.  
Foto: Nina Bumbálková
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ATELIÉR

Text: Honza Vedral
Foto: Nina Bumbálková

KOHOUTI A KALHOTKY

Andrej Dúbravský

„JSTE NA CESTĚ? TAK AŽ BUDETE U KASINA, ZAVOLEJTE,“ OZVE SE Z TELEFONU HLUBOKÝ A IRONICKY POBAVENÝ 
HLAS ANDREJE DÚBRAVSKÉHO. JEDEN Z NEJTALENTOVANĚJŠÍCH SOUČASNÝCH SLOVENSKÝCH UMĚLCŮ MÁ SVŮJ 

DOČASNÝ BRATISLAVSKÝ ATELIÉR KOUSEK ZA NEVÁBNOU NOVOSTAVBOU OBCHODNÍHO CENTRA PALACE. ZASTIHLI 
JSME HO UPROSTŘED DOKONČOVACÍCH PRACÍ NA VÝSTAVĚ BIRDS & WINDS 2 PRO PRAŽSKOU DSC GALLERY.

ATELIÉR
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Tehdy mě napadlo, že bych mohl dělat 

kohouty. Jenže pak jsem celý rok nema-

loval. Připravoval jsem různé koláže, měl 

jsem tři společné výstavy v New Yorku, 

lepil jsem klobásy na papír a podobné 

voloviny,“ začíná Andrej Dúbravský 

s vyprávěním, jak k aktuálnímu motivu, 

kterým na obrazech nahradil nahé muže 

se zaječími oušky či růžky, dospěl. „Pak 

jsem loni přijel do Berlína a tam jsem 

tu myšlenku začal rozvíjet. Když byla 

tak silná, že mě nepustila ani po roce, 

rozhodl jsem se, že ji začnu malovat. 

Když německý galerista viděl první ob-

razy, říkal: Kohouti jsou super, ale na tu 

výstavu v září asi ne, viď. Souhlasil jsem 

s ním, že samozřejmě ok. A udělal jsem 

totálně kohoutí výstavu, ze které byli na-

konec všichni nadšení,“ říká pobaveně 

a sebejistě. Všechny vystavené obrazy 

se totiž prodaly a Dúbravský začal záhy 

pracovat na pražském pokračování. 

„Až teď jsem v tom námětu tam, kde 

jsem chtěl být. Mám pocit, že až teď je 

to ono. Chtěl jsem radikální výstavu, ne 

že tam bude krajinka a tam nahotinka. 

Připravil jsem asi dvanáct agresivních 

kohoutů, kteří spolu bojují. A k tomu ta-

kové něžné autoportréty,“ popisuje plát-

na, na která se spolu koukáme, a krom 

páry, která mu u toho jde od pusy, je 

vidět i to, že je vážně spokojený. 

„Kohout je pro mě taková maskulinní, 

narcistická síla, která může být vnímá-

na až negativně. Má v sobě velké ego, 

které se uplatňuje všude – od trhu až 

po politiku. Mám z toho radost, protože 

k tomuhle jsem se dostával rok. Je mi 

jedno, jestli ten můj cíl měl nebo neměl 

smysl. Snažil jsem se omezit kreativitu. 

Brutálně mi pomáhalo, že jsem věděl, co 

budu malovat, protože jsem dělal jen ně-

kolik kohoutích póz. Ta omezenost mě 

nejvíc inspirovala. Je to lepší než přijít 

do ateliéru a říkat si: Kokos, co já budu 

dneska malovat...“ popisuje vznik svých 

aktuálních pláten. I když šlo všechno 

lehce, s blížícím se termínem výstavy 

si začal dávat dvojsměny. Mezi šestou 

a desátou večerní se věnoval hlavně 

malbě, ráno s čistou hlavou k obrazům 

přistupoval víc racionálně a soustředil 

se na detaily. 

U dalšího vyprávění Andreje Dúbravské-

ho se hodně smějeme, ale je z něj zřejmé, 

jak přes všechen humor, nadsázku a zne-

važování ke svému malování přistupuje. 

„V létě jsem si jednoho kohouta koupil, 

abych viděl, jak vypadá zblízka, ale byl 

to dost fail. Chtěl jsem nastudovat, jak vy-

padá v pohybu, a zachytit jeho útočnost. 

Jenže on jenom chodil. Neměl s kým 

bojovat. Ale zato jsme navázali super 

vztah. Neměl slepice, tak si začal myslet, 

že já jsem jeho slepice, každý den vstával 

v jedenáct, ponocoval se mnou, když 

jsem vařil, tak mi skákal po hrncích, když 

jsem psal, tak se mi procházel po počí-

tači, pořád za mnou chodil do ložnice,“ 

popisuje Andrej Dúbravský. Nakonec se 

mu kohoutího kamaráda zželelo a pořídil 

mu dvě slepice. „On byl chudák tak fru-

strovaný, že než jsem rozbalil tu krabici, 

ve které byly, tak se na ně vrhnul, až 

peří lítalo,“ vypráví. V jeho domě, který 

si pořídil hodinu cesty od Bratislavy, se 

mu drůbeží populace rychle rozrostla 

a kohout pro něj přestal definitivně být 

pouze negativním symbolem. „Ale vrať-

me se k umění, to s tím zas tak nesouvi-

sí,“ pokračuje Dúbravský a zase ukazuje 

na obrazy. 

„Vždycky jsem maloval spíš černobílé 

nebo temné věci. To byla moje jistota. 

Ale teď jsem se rozhodl pro změnu – 

totálně romantickou barevnost, která 

bude v kontrastu s agresivním námětem. 

Možná je to formalistický přístup, že ma-

luju pořád ty samé motivy, piluju formu 

a zkoumám barvy. Hodně jsem sledoval 

třeba Marka Rothka a to, jak s nimi pra-

cují abstraktní malíři,“ vypráví a pohled 

mu přitom spočine na jednom modří 

zářícím obrazu kohouta. „Mám pocit, že 

třeba takovou tyrkysovou by tedy ale ne-

použil,“ shodí zase jedinou větou hrozící 

pocit nějaké velké umělecké vážnosti. 

„Vyloženě jsem se pokoušel používat 

typicky kalhotkové barvy. Inspirovalo 

mě dámského spodní prádlo.“ 

Andrej Dúbravský, Ultramarine cock, 2018, 200 × 150 cm, akryl na plátně, a Monumental cock, 2018, 200 × 150 cm, akryl na plátně.

ATELIÉR

„Já jsem úplně šťastný, že mám u atelié-

ru nákupní centrum! Koupím si tarhoňu 

a kávu, wau, a jdu pracovat!“ směje se, 

když vcházíme do nízkých, na pohled 

ošuntělých budov na Zlatých píscích, 

kde Dúbravský tráví letošní zimu zdo-

konalováním svých kohoutích výjevů, 

které jako svoje nové téma představil 

poprvé loni v Berlíně. „Jestli se chcete 

napít, tak leda tady, nahoře není nic,“ 

sám srká vodu z kohoutku kousek od 

vchodových dveří a vede nás do patra 

budovy, která vypadá spíš opuštěně a za-

nedbaně než jako umělecké centrum. 

A tam nahoře, tam je především zima. 

Ve dvou místnostech, které tu má 

Dúbravský dočasně k dispozici, plandají 

nenapnutá plátna, z nichž se vesměs 

koukají naštvaní kohouti, a další leží 

na zemi. Mezi dveřmi visí hadr, který 

supluje izolaci, a tak, když je potřeba, 

jedna místnost se tak líp vytopí. Z po-

čítače hraje Young Thug. Zkrátka, není 

to žádný vypiplaný ateliér, ale syrové, 

účelné místo, které ale podle Dúbrav-

ského povznesené nálady v tuhle chvíli 

úplně vyhovuje. „V létě jsem maloval na 

napnuté plátno, ale takhle na stěně je 

to pro mě neporovnatelně lepší. Mám 

k tomu bez úcty pocit. Když se mi něco 

nelíbí, prostě to sundám a hotovo,“ uka-

zuje na obrazy, jejichž hodnota jistě brzy 

vyšplhá do tisíců eur. Krom kohoutích 

motivů na nich překvapuje i použitými 

barvami. Skicovitost a jistá neurvalost 

těch maleb v sobě má určitě i něco 

z prostředí, ve kterém vznikaly. 

„V roce 2016 jsem byl na Filipínách 

a tam jsem poprvé viděl kohoutí zápasy.

KDYŽ SE VEČER DOSTANU K PLÁTNU,  
ŘEKNU SI: JAKÉ POŽEHNÁNÍ, ŽE MÁM DNESKA  
ČAS A HLAVNĚ SÍLU MALOVAT!

V NEW YORKU JE UMĚNÍ CELÝ ŽIVOT, 
VŠECHNO JE SUPER. A NAJEDNOU 
PŘIJEDETE NA DĚDINU A TAM JSOU 
DŮLEŽITĚJŠÍ RAJČATA
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ATELIÉR

Andrej Dúbravský si podobné kontrasty 

evidentně užívá a nerad by spočinul 

v jedné šabloně. Proto si pořídil dům na 

vesnici, kde si čistí hlavu z uměleckého ži-

vota ve velkoměstě. A proto z toho domu, 

když nastane zima, utíká pro změnu do 

města. „V New Yorku nebo Berlíně se 

neustále něco řeší: Ježíš, tahle vernisáž je 

trapná, tenhle umělec je skvělý... Umění je 

celý život, všechno je super. A najednou 

přijedete na dědinu a tam jsou důležitější 

rajčata. Malování je najednou strašně těž-

ké, nejdřív je třeba nakrmit statek, uvařit, 

uklidit, udělat milion jiných věcí. Když 

se večer dostanu k plátnu, řeknu si: Jaké 

požehnání, že mám dneska čas a hlavně 

sílu malovat!“ vypráví pobaveně. 

Ale i to je evidentně jedním z klíčů k me-

zinárodnímu úspěchu, který je v Dúbrav-

ského případě nepřehlédnutelný. Zimu 

v Bratislavě letos trávil kvůli výstavám 

poprvé po čtyřech letech, ale už krátce 

po vernisáži pražské výstavy zamířil do 

New Yorku, aby se přichystal na prestižní 

veletrh současného umění Armory a ná-

sledně se plánuje přesunout do Německa, 

kde bude letos pro změnu zastoupený na 

Art Cologne. 

Kdo se mezitím postará o jeho slepice 

a kohouty, jsme během krátké návštěvy 

v Bratislavě neřešili. Ale je zřejmé, že 

niterná potřeba být v pohybu Andreje 

Dúbravského jen tak nepustí. „V létě 

maluju venku, ale vlastně je to hrozné. 

Furt musím něco přenášet dovnitř, ven, 

fouká vítr. Teď už si konečně vybavím 

ateliér, protože zatím je můj dům spíš 

improvizovaný hostel. Ale do října je to 

vždycky super. Ale pak začnou kvést 

chryzantémy a mně začne hrabat, a tak 

zase utíkám do města. Chvíli to tak asi 

ještě bude,“ říká předtím, než se vypra-

víme přes obchodní středisko, které 

připomíná spíš palác duchů, zpátky ke 

kasinu. Právě tam, na hranici dvou světů, 

v průsečíku umění a komerce, dlouhodo-

bých a krátkodobých úspěchů, totiž tahle 

krátká, ale intenzivní návštěva tvůrčího 

prostoru jednoho z největších talentů 

současné generace slovenského umění 

musí skončit. 
Andrej Dúbravský, Mauve cock (detail), 2018, 200 × 150 cm, akryl na plátně.

Andrej Dúbravský, Two roosters in the fields, 2018, 200 × 300 cm, akryl na plátně.

V LÉTĚ JSEM MALOVAL NA  
NAPNUTÉ PLÁTNO, ALE TAKHLE 
NA STĚNĚ JE TO PRO MĚ 
NEPOROVNATELNĚ LEPŠÍ
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Naturantypie 
Stopy mravenců kolem jablka 

Papír
147 x 122 cm

Foto: Maximilian Prüfer 
Text: Lenka Lindaurová

MAXIMILIAN PRÜFER:
APPLE I, 2015

Kdo by si nepamatoval na své dětské průzkumy života hmyzu a dlouhé chvíle při 

pozorování života mraveniště. Výzkumem zanechaných stop a jejich svědectvím se 

německý umělec Maximilian Prüfer nezabývá jako vědec, ale jako okouzlený pozo-

rovatel. Jeho autorská metoda Naturantypie vychází z fotografických technik, kde 

za pomoci tenké emulze vytváří plátno – pole působiště pro pohyb primitivních 

živočichů, kteří bez autorova přičinění vyprávějí své příběhy autenticky přímo na 

plátně. Tuto metodu uplatnila i řada jiných umělců v různých formách náhodného 

pohybu živých i neživých aktérů, každý však sledoval jiný záměr a vždy stanovil 

estetický rámec akce. 

Podobně jako Prüfer pracuje u nás například fotograf Jiří Šigut, který ale dlouhé 

měsíce nechává na plátnech působit pouze botanický materiál. Maximilian Prüfer 

pracuje s živou přírodou – oblíbil si můry, mravence, hlemýždě i jinou drobnou 

havěť. Tato „naturantypie“ představuje několikahodinovou pouť mravenců kolem 

jablka. Jistě, každé konceptuální umění je trochu hra, náhoda i obsese. Prüfer je ale 

přece jen objevitel nových technik, které mu umožňují zachytit nejjemnější vzkazy 

živé přírody.

JAK ŽIJE 
DROBNÁ 
HAVĚŤ

OBSESSION
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Text: Kay Buriánek
Foto: Marek Musil

SÍLA 
OSOBNÍ VAZBY

SICE JE PRIMÁRNĚ SPOJOVÁN S HUDBOU, RAPEM, LABELEM A VYDAVATELSTVÍM BIGGBOSS,  
ALE TAKÉ S GRAFFITI, ARCHITEKTUROU, GRAFIKOU, ILUSTRACÍ I KOMIKSEM.  

STEJNĚ JAKO OSTATNÍ Z JEHO GENERACE I VLADIMIR 518 PŘESUNUL ČÁST SVÝCH AKTIVIT DO GALERIÍ,  
I KDYŽ NA DUCHA ULICE NENECHÁ DOPUSTIT. I ON SE VĚNUJE SBÍRÁNÍ UMĚNÍ A SVŮJ BYT PROMĚNIL  

V MALOU, ALE O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ PRIVÁTNÍ GALERII.

Vladimir 518

„Nebylo to tak vždycky. Dlouho jsem bydlel 

v bytech, kde neviselo na zdech naprosto 

nic. Záměrně. Čisté zdi inspirují k pře-

mýšlení svým nekonečnem. Ted už ale 

nějakou dobu žiju trochu jiný život, mám 

rodinu a i můj pohled na tohle se změnil 

a náš byt je dnes víceméně tradiční,“ říká 

Vladimír Brož aka Vladimir 518. S foto-

grafem Markem Musilem jsme navštívili 

jeho prostorný a světlý vinohradský byt, 

abychom si sedli na kus řeči právě o jeho 

sbírce a vztahu k ní. „Jsem sice kolektor 

umění, ale sbírám skoro jenom kamarády 

a nemám pocit, že bych se snažil vytvořit 

nějakou tradiční sbírku,“ uvádí hned na 

úvod svůj sběratelský záměr. „Jsou to spíš 

takové střípky umění, které mě zaujme 

a z něhož mám pocit, že by u mě doma 

mělo nějaký smysl. Dalo by se říct, že 

tvoří jakési osobní mezníky a vzpomínky 

na setkání, protínání se s lidmi. Většinu 

věcí jsem dostal nebo vyměnil, něco jsem 

koupil. Ale nepachtím se po tom mít umě-

leckou sbírku. Ta vzniká svévolně a sama 

od sebe. Pokud jsem v něčem byl fanatic-

ký sběratel, byly to knihy, hudba, nosiče, 

filmy, grafika a komiksy. V tom jsem měl 

systematické sbírky, ale musel jsem si to 

zakázat, stejně jako gambler nesmí chodit 

do heren,“ směje se Vladimir. 

Přestože ho baví výtvarné umění plošně 

a s přesahy, v jeho sbírce byste nenašli 

žádné historické věci. Jednak je to proto, 

že sbírá svoje současníky a souputníky, 

a taky proto, že klasické výtvarné umění 

je trochu jiný svět. „Mnohokrát jsem 

zvažoval, že bych si koupil nějakého Šva-

binského, Buriana nebo Jiřího Koláře, ale 

zatím jsem to neudělal, protože všechno, 

co tu vidíme, vyvěrá z osobních známostí 

a z toho, že jsem chtěl mít ty lidi doma 

nějak zaznamenané,“ vysvětluje. I když 

se bavíme povětšinou o kamarádech, 

darech nebo „směnném obchodu kus za 

kus“, přesto si některé věci kupuje, byť od 

svých známých. Důkazem je krásné velké 

plátno od jeho přítele Lubomíra Typlta, 

které je dominantou kuchyňského pro-

storu. Vladimir za něj dal ne zrovna málo 

peněz. Přesto preferuje přístup výměn 

a darů, protože podle něj v momentě, 

kdy si začnou přátelé mezi sebou za svoje 

umění platit, jejich vztah dostane úplně 

jiný rozměr.

 Má to ale prý i vtipné momenty. Ve chvíli, 

kdy dojde na licitování částky a placení, 

většina lidí couvne a z trapnosti situace 

svoje dílo raději věnuje. Podle stejného 

principu i Vladimir věnoval několikrát 

svoje věci, protože mu přišlo nepřístojné 

si za ně brát bankovky. Přesto považuje 

sbírání umění za obrovský fetiš, ale záměr-

ně si ho zakazuje, protože umění miluje 

a ví, že by z toho byla jen další závislost. 

Současná jména výtvarného světa sleduje, 

chodí na výstavy a pochopitelně má pře-

hled. Vzhledem k tomu, že i Vladimir 518 

patří mezi kamarády Pasty Onera, zajímá 

mě, jestli nějakého Pastu vlastní. „Pro 

některé lidi je dnes možná otázka nějaké 

sociální prestiže od něj něco mít, u mě 

ČISTÉ ZDI INSPIRUJÍ  
K PŘEMÝŠLENÍ SVÝM  
NEKONEČNEM

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Pasta Oner – Flash Gordon, Flash Oner (sítotisk, cca 2005).

Evžen Šimera – Horizontal and Vertical (akryl na plátně, 2011). 
Vladimir 518: „I když působí designově, je to poměrně dost konceptuální malba a zajímavé je,  
že je namalována pouze pomocí gravitace, není tam dotek štětcem.“ 

to ale opět bylo trochu jinak. Mám doma 

věc z jedné z jeho prvních výstav v Galerii 

Nábřeží asi v roce 2004. Je to ještě sítotisk 

a mám ho rád, Flash Gordon – Flash 

Oner,“ říká a vyndává z archívu na světlo 

sítotiskové plátno a libuje si, že by se vlast-

ně do vstupní haly náramně hodilo. 

Nejvíc mě ale zajímá skulptura v obýva-

cím pokoji. „Je to poslední model před 

realizací sochy Rovnováha od Josefa 

Klimeše. Tohle by mě bavilo sbírat. Vý-

tvarníky integrálně napojené na vznik 

architektonického díla, čehož je Josef 

Klimeš typickým příkladem. Rovnováha 

se objevila v monumentální realizaci na 

mostu brutalistního, dnes již, žel, zesnulé-

ho architekta Karla Fisaka, který postavil 

například pražský hotel InterContinental. 

Hned vedle stojí hotel President, původně 

hotel Budovatel, který je také dílem Karla 

Fisaka a byl vyzdoben snad nejznámější 

mohutnou betonovou plastikou právě 

od Josefa Klimeše, jež patří mezi jeho 

vrcholná díla. Na další budově povodí 

v Holešovicích je také plastika Josefa 

Klimeše. Tohle je směr, který mě hodně 

zajímá, propojení výtvarníků a archi-

tektů před rokem 1989, protože většina 

z nich je dnes nedoceněných,“ vypráví 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Josef Klimeš – Poslední model sochy Rovnováha před realizací na úpatí Barrandovského mostu. 
Samotná socha z litého betonu vznikla v roce 1989.

Vladimir. I model sochy Rovnováha patří 

do kategorie darů. Josef Klimeš sice před 

několika dny zemřel, ale za jeho života 

s ním Vladimir často trávil čas, poslouchal 

jeho vyprávění a společně popíjeli víno. 

Hodně vína. 

Podobná socializace s umělci pro něj byla 

vždycky nejvíc. Dává totiž člověku mož-

nost nahlédnout za všechny rozhovory, 

knížky a články v odborných časopisech, 

protože ty často neumí zachytit pravdu 

v úplnosti. Je to vlastně zcela raritní druh 

obsese, Vladimir 518 cíleně vyhledával 

zmíněné umělce a navazoval s nimi 

osobní vztah, protože ho jejich práce 

fascinovala. Život a práce. Hledání a sběr 

informací Vladimira 518 provází už od 

dětství. Místo aby ztrácel čas studiem, jde 

přímo za subjektem a zeptá se ho. Fascinu-

jící a přitom tak jednoduché. 

Většina materiálů a poznatků je skoro 

vždy shrnuta do nějakých výstupů, takže 

už teď Vladimir 518 pracuje na knize, kte-

rá by měla zmapovat propojení architektů 

a výtvarníků v období mezi Expem 58 

a revolucí v roce 1989. 

Důvodem je hlavně to, že informace 

z dané doby de facto neexistují. Ti lidé 

většinou před rokem ’89 nemohli publi-

kovat a po roce ’89 se dočkali opovržení, 

protože svoje věci realizovali za komu-

nismu. Vladimir ideologicky-informační 

vakuum vyplnil navazováním zmíněných 

úzkých vazeb a přátelství a díky osobnímu 

svědectví se mu podařilo dostat mnohem 

hlouběji do daných témat, než kdyby je 

studoval z nějakých skript, knih nebo 

článků publikovaných v tehdejších odbor-

ných časopisech. 

A Vladimirův pohled na sbírání umění 

coby investici? „Dokážu si to předsta-

vit, určitě. Je to další disciplína. Pokud 

se bavíme o umění obecně, dokážu si 

představit téměř cokoli, pohled z jakékoli 

strany. Dokážu si dokonce představit i to, 

že mi někdo dá peníze a já mu za ně na-

shromáždím tu nejlepší možnou sbírku. 

I to, že začnu sbírat sám pro sebe s vi-

dinou toho, že to za dvacet let výhodně 

prodám. Ale nic z toho nedělám jenom 

z toho důvodu, že na to nemám čas. Ale 

bavilo by mě to. Vidím to u svého bratra, 

který je byznysmen a ekonom, a byť má 

umění ohromně rád, je sběratel s totálně 

pragmatickým pohledem. Myslím, že i to 

je naprosto v pořádku. Přečetl jsem si 

pár knížek o sběratelích a chápu jejich 

vášeň. Sbírání aspekt narůstající hodnoty 

díla vyžaduje. Koupit za dvacet tisíc a za 

dvacet let prodat za tři milióny. V tom 

je přece ten fór. Třeba Banksy, který 

prodával svoje věci za šedesát dolarů 

s tím, že nikdo netušil, že to je skutečně 

jeho dílo. Nebo když před nějakou dobou 

objevili pravého Gauguina, který několik 

desetiletí zakrýval jakousi díru v kurní-

ku. Humor k umění a sběratelství prostě 

patří.“ Tak pravil Vladimir 518. 

Antonín Kratochvíl – David Bowie.
Vladimir 518: „Pro mě osobní, důležitá věc. Už proto, že to byl takový vícefázový dárek. A i proto, že můj vztah  
k Davidu Bowiemu se postupně měnil od chladného zájmu přes zahoření až po obrovský, fatální obdiv.“ 
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Zatímco příroda má své zákonitosti, v jejichž rámci 

vznikají paradoxy, umění žádná pravidla nemá, tudíž 

je teoreticky bez paradoxů. Paradox však hraje 

v umění často roli katalyzátoru řetězce asociací, 

které vyvolávají v lidské mysli výbuchy emocí. 

A neumíme-li definovat pojem umění, určitě 

umíme popsat pomocí psychologie, co se 

děje v mozku diváka. 

Marek Kvetan ve své tvorbě uplatňuje 

celou škálu paradoxů, které dokonce 

fungují, i když jsou tak přímočaré jako 

v případě Trofeje. Hrdý důkaz lovcovy 

kredibility nepodlehl zkáze, ale začal si 

žít vlastním životem podle vlastních zá-

konitostí. Z běžného lidového kýče, který 

je pro mnohé neviditelný, se tímto lapsem 

stává artefakt hodný údivu. Je trochu cynický, 

ale také trochu ekologický. Je stále krásný, možná 

až bolestně krásný. A to je právě ta chemie, která 

vznikne při střetu s uměním. 

JE TOHLE 
JEŠTĚ 
UMĚNÍ?

2015 
Objekt 
Lovecká trofej  
Dřevěná podložka  
90 × 60 × 30 cm

MAREK KVETAN: 
TROFEJ II

Text: Lenka Lindaurová
Foto: Marek Kvetan
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V roce 1886 William Grant spolu se svými sedmi 
syny a dvěma dcerami začali budovat palírnu 

ve skotském městečku Dufftown. A právě 
tato palírna, která stále patří potomkům 

zakladatelů, přinesla v roce 1963 první single 
malt whisky na světě, a ustanovila tak zcela 

novou whisky kategorii. glenfiddich znamená 
ve Skotské gaelštině údolí jelenů a dnes 

tato whisky kraluje všem skotským single 
malt whiskY na světě. Pro svou jemnou 

a vyzrálou chuť je nejoceňovanější 
skotskou single malt whisky. 

Ochutnejte úspěch. 
Ochutnejte whisky Glenfiddich.

 Single Malt Whisky Glenfiddich získaly od roku 2000 ve dvou nejprestižnějších světových soutěžích International  
Wine & Spirit Competition a International Spirits Challenge více ocenění, než jakékoliv jiné skotské single malt whisky.
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SVĚTOVĚ  
NEJOCEŇOVANĚJŠÍ

skotsk á
single malt whisky


