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EDITORIAL

Vlastními
slovy
Jsou to už čtyři roky, kdy jsme se rozhodli probudit k životu nápad na časopis věnovaný
téměř výhradně současnému výtvarnému umění. Od začátku jsme ho chtěli dělat po svém.
Ve velkém formátu, s velkými obrázky, na nichž budou mít zobrazená díla šanci velkoryse vyznít. Taky kvalitně vytištěný a hlavně s texty, které nebudou levitovat ve vlastním
vesmíru, takže jim bude rozumět i bez absolvování intenzivních kurzů kurátorské hantýrky. ArtLover se zrodil z touhy mluvit o umění a trhu s ním jasně a výstižně, bez přílišného
patosu a taky dostatečně sebevědomě. Protože jen proto, že vzniká u nás, není tuzemské
umění mimo mezinárodní souvislosti.
Dost výmluvně o tom ostatně svědčí i titulní článek třináctého vydání, který přináší příběh
českého výtvarníka Jiřího Straky. Ten totiž našel svůj jazyk, techniku i publikum v Číně. Pomocí tradiční tušové malby zobrazuje zcela netradičně všední a zbytečné objekty, jako jsou
klubka drátů nebo igelitové pytle a tašky. Na krásné porcelánové nádoby umisťuje motivy
prázdných plat od léků. A nechybí ani detailní výjevy hmyzu či lebky, z nichž ta nejkrásnější
se na vás zubí z titulní strany. Protože symbol smrti i odpadky mohou v jisté konstelaci kromě zmaru a pocitu konce přinášet také katarzi a působit uklidňujícím dojmem.
Dalším pozoruhodným materiálem, který najdete na následujících stranách a nějakým způsobem překračuje hranice, je rozhovor Karla Buriánka s Václavem Dejčmarem. Přestože
původně jsme ho chtěli zařadit do rubriky sběratel, Václav nám to překazil svým přáním,
aby článek nesl název Ne-sběratel. Samozřejmě jsme to vzali, protože to, jakým způsobem
umění nesbírá, jak o něm přemýšlí a s jakou lehkostí a výstižností je schopen formulovat
myšlenky, je v zatěžkaném světě velkých a vážných slov a překombinovaných existenciálních řešení celého světa skrze umění osvěžující.
Jsem rád, že právě takovými články můžeme otevřít čtvrtý ročník časopisu ArtLover, jehož
formát pro vás stále pilujeme. Na letošek pro vás chystáme další dílčí změny v obsahu, ale
náš cíl zůstává stejný. Hovořit o tom nejzajímavějším současném umění vlastními slovy,
bez předsudků a tak nějak... normálně.
Tak ať vás na následujících stránkách něco zaujme!
Honza Vedral
šéfredaktor
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OBSESE
V rubrice Obsese ukazujeme výjimečná tuzemská díla,
tentokrát je v hlavní roli ženská nespoutanost a Miroslav Šeda.

CO SE DĚJE
Přehledně o aktuálních domácích i světových výstavách, které stojí
za pozornost, i úspěších nejen současných tuzemských umělců.

ARTLOVER: DONALD GLOVER
Jeho Grammy oceněný singl This Is America byl písní loňského roku.
A to i díky videoklipu, který je plný odkazů na současné americké
umění. Schválně, kolik jich odhalíte.

ROZHOVOR: JIŘÍ STRAKA
Odjel do Číny, naučil se tradiční kresbě tuší a o té tam i přednáší.
Příběh Jiřího Straky je poutavý stejně jako jeho obrazy, na kterých
zobrazuje odpadní materiály. Více v titulním rozhovoru Hany Slívové.

TÉMA: TI, CO FORMUJÍ UMĚNÍ
Kdo jsou nejvlivnější umělci současnosti a proč?
Podívejte se na vybraná díla těch aktuálně nejprodávanějších
a nejdiskutovanějších umělců světové výtvarné scény.

INTERIÉR
Umění nepatří jen do galerií, ale dotváří každodenní život.
V pravidelné rubrice ukazujeme místa, kde se s uměním skutečně žije.
Tentokrát došlo na byt jednoho pražského právníka.

GALERIE: MLADÝ PICASSO
Švýcarská privátní nadace Fondation Beyeler dala dohromady
unikátní výstavu o rané tvorbě Pabla Picassa. Po nejzajímavějších
dílech vás na stránkách časopisu provede Lenka Lindaurová.

OBSESSION
Co všechno se může skrývat v jediném obrazu?
Tentokrát jsme zkoumali německého malíře, sochaře
a performativního umělce Jonathana Meeseho.

OSOBNOST: VÁCLAV DEJČMAR
Rozhovory nedává často, přesto toho má tolik co říct.
Třeba o tom, jak nic nesbírat. Karel Buriánek s Václavem Dejčmarem
hovořil o centru současného umění DOX i řadě jeho dalších aktivit.

JE TOHLE JEŠTĚ UMĚNÍ?
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V rubrice Obsese ukazujeme výjimečná tuzemská díla,tentokrát jsme
Ivana Pinkavy.

8 SE DĚJE
Přehledně o aktuálních domácích i světových výstavách, které stojí
za pozornost, i úspěších nejen současných tuzemských umělců.

16pěvačka Lady Gaga patří mezi popové divy, ale vzešla z newyorského
dekadentního uměleckého prostředí. Na její slávě se podíleli
Jeff Koons, Marina Abramović a řada dalších.

ROZHOVOR: RICHARD ŠTIPL
22kde se mu tvoří výrazně lépe než v Praze. Inspiruje ho gotika,
renesance, biblické příběhy i němý film. O své tvorbě se Richard Štipl
rozpovídal v titulním rozhovoru Hany Slívové.

TÉMA: UMĚNÍ NIČIT UMĚNÍ
Banksyho eskapáda s napůl zničeným obrazem v průběhu aukce
33uměleckého světa už dlouhá léta. Ondřej Horák se ohlíží za umělci,
kteří si destrukci vetkli do programu.

: PETRBOKOVI ABSOLVENTI
Minule jsme se zeširoka věnovali dílu Jiřího Petrboka. Teď je na čase
představit absolventy jeho ateliéru. Detaily z chystané výstavy
40 kurátor Petr Vaňous.

PORTRÉT: TOMAS RAJLICH
Jeho obrazy jsou kontemplativní, jemné a mají v sobě nebeskou
atmosféru. Proč slaví pozoruhodné dílo Tomase Rajlicha úspěch po
44světě?

OBSESSION
Častým námětem expresivní gestické malby malířky
Kataríny Janečkové je sodomie a zoofilie. Jako na tomto díle.

50
SBÍRKA BUDOUCNOSTI: PAVEL BROŽ
N
ení tak veřejně známý jako jeho bratr Vladimir 518,
jeho sbírka současných uměleckých děl ale stojí za pozornost.
52pro rozmysl a vášeň, se kterými ji Pavel Brož buduje.  

JE TOHLE JEŠTĚ UMĚNÍ?
O Allenu Jonesovi se dnes píše jako o předním průkopníkovi pop artu
v Británii. Tím, že z žen udělal nábytek, ale zvedl puritánům mandle.

62

Zaslouží si být Michael Jackson porcelánovým svatým
obrázkem od Jeffa Koonse? A je to umění?
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OBSESE

MIROSLAV ŠEDA:
SHE DRIVES ME CRAZY
(CYKLUS HOUBITCHKY)

Emblémový jazyk a ústřední postava
nahé ženy obklopené rozzuřenými
chlapci jako odkaz na nevyvinuté muže?
I takto lze charakterizovat obraz mladého
umělce Miroslava Šedy, který se ve své
tvorbě zaměřuje na zvrácenost světa prostřednictvím úzkostných scénářů. I když

sám tvrdí, že není záměrem, aby obraz
působil depresivně. Jde o reflexi toho,
jak se autor vypořádává s vnímáním současného světa. Sexualita, divoká a citově
zabarvená kompozice, nespoutanost
a snaha o nápravu, to vše můžeme pozorovat díky detailům obrysové kresby,

se kterou Šeda pracuje. Nebylo tomu tak
vždy, Šeda vychází z modernistických tradic malby, ale začínal s divokou abstrakcí. Až v roce 2012, po vstupu do ateliéru
Jiřího Petrboka, svůj malířský rukopis
rozvinul do dnešní podoby figurativní
malby. Výběr námětu a jeho promyšle-

ná studie po obrazné i reálné stránce
umožňuje Šedovi sledovat konkrétní
téma v sérii maleb. Obraz She Drives
Me Crazy se řadí do cyklu HouBitchky.
Výstava s názvem Jiří Petrbok a jeho žáci
bude od 23. dubna k vidění v pražské
DSC Gallery.

ŽENSKÁ
NESPOUTANOST

2017
Olej na plátně
190 x 270 cm
Text: Kateřina Chalupová
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CO SE DĚJE
Text: Kateřina Chalupová

SOUČASNOST
SOUČASNÉHO
UMĚNÍ

VÝSTAVY, KTERÉ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU.
ÚSPĚCHY ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ.
CO JE TREND A O ČEM SE MLUVÍ V UMĚLECKÉM SVĚTĚ.

KOLÍBAL BUDE
VYSTAVOVAT NA
BENÁTSKÉM BIENÁLE
VENICE BIENNALE 2019, BENÁTKY
11. 5. – 24. 11. 2019
8

Stanislav Kolíbal, Black relief, 2017, foto: Martin Polák

Československý pavilón na prestižním Benátském bienále bude patřit Stanislavu Kolíbalovi.
Umělec na svou výstavu vybral díla z 60. a 70. let, která se rozhodl doplnit svými současnými
pracemi. Mezi staršími se objeví i ta, která byla v roce 2014 vystavena v New Yorku. Kolíbal
v Benátkách představí také novou, deset metrů velkou plastickou kresbu na stěně, která společně s kresbami, vytvořenými v osmdesátých letech v Berlíně, doplní druhou část výstavy.
Vstup do pavilonu by podle jeho vize měla lemovat pětimetrová instalace, která společně
s vystavovanými díly reaguje na pavilón navržený architektem Otakarem Novotným. Společně
s umělcem na výstavě spolupracuje i rakouský historik umění, sběratel a kurátor Dieter Bogner.
Loni Českou republiku reprezentovala výtvarnice Kateřina Šedá.
9

CO SE DĚJE

Andrej Dúbravský: Bathers on the rock and the factory. Obraz z letošní Armory Show.

THE ARMORY SHOW 2019, NEW YORK
7.–10. 3. 2019

MANHATTAN ŽIL UMĚNÍM

BANKSY
ŽALUJÍCÍ

Holčička s balónkem, skartovaný obraz a absolutní nevyzpytatelnost. Tím vším proslul
streetartový bůh Banksy. Ačkoli o jeho skutečné identitě stále víme jen málo, připisuje
se mu výrok „Copyright is for loosers“. Nyní ale tajemný umělec otáčí o 180 stupňů a tak
trochu si protiřečí. S milánským muzeem MUDEC, které momentálně hostí výstavu
s více než 80 jeho díly nazvanou The Art of Banksy – A Visual Protest, se totiž umělec
soudil o svůj vlastní copyright. Muzeum obvinil, že prodává neautorizovaný merchandise
a profituje tak z jeho jména a práce. Soudní proces nakonec Banksy, který sám postavil
kariéru na porušování a nerespektování práva, paradoxně vyhrál.

Březen v New Yorku patřil současnému umění. Veletrh umění Armory Show, který letos oslavil
25. výročí, přichystal velkolepou přehlídku současného umění, na kterém už v minulosti
figurovala také jména českých a slovenských umělců. Letos přehlídka nabídla dílo slovenského
umělce Andreje Dúbravského, který se na veletrhu pod záštitou Berlínské DITTRICH &
Schlechtriem Gallery objevil i loni. 25. ročník Armory Show představil 198 galerií z 33 zemí světa
reprezentujících moderní a současné umění. Současně s veletrhem umění Armory Show proběhla
přehlídka umění SCOPE, na které se představili také dva čeští umělci – Jan Vytiska a Michal Cimala.
I Banksy si chrání svá autorská práva. Foto: Profimedia
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CO SE DĚJE

Pohled do instalace. Foto: Galerie Gmurzynska

POCTA
KARLU LAGERFELDOVI
GALERIE GMURZYNSKA, CURYCH
21. 2. – 15. 5. 2019

Karl Lagerfeld: Homage to Lyonel Feininger, pigmentovaný print, 50 x 51,5 cm, 1997.
(c) Galerie Gmurzynska.

12

Švýcarská galerie moderního a současného umění uctí památku nedávno zesnulé
světové módní ikony, jedinečného Karla
Lagerfelda. Galerie Gmurzynska, která
s módním vizionářem od roku 1996 spolupracovala, se rozhodla uspořádat retrospektivní výstavu umělcových fotografií.

Všestranně nadaný návrhář se z pozice
uměleckého ředitele módní značky Chanel věnoval také malířství a fotografii. Od
své první fotografické výstavy v roce 1996
se zaměřoval především na avantgardní
fotografii, kterou stejně jako jeho návrhářskou a malířskou tvorbu významně

ovlivnila jeho obsese dějinami umění.
Lagerfeld si na fotografii cenil momentu,
který už nikdy nelze zopakovat. Mezi vystavovanými narazíme nejen na portréty
slavných osobností a návrhy střihů, ale
také na to, jak Lagerfeld vnímal architekturu Paříže.
13

CO SE DĚJE

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM, VÍDEŇ
12. 3. – 30. 6. 2019

Mark Rhotko: Room in Karnak, 1946. Foto: Kunsthistorisches Museum Wien

RHOTKOVA
BAREVNÁ POLE
MÍŘÍ DO VÍDNĚ

Majestátní kompozice i plovoucí barevné
plochy. Díla světoznámého malíře Marka
Rhotka zamíří vůbec poprvé do Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni. Rothkova tvorba je v evropských galeriích málo
zastoupena, rakouské muzeum se tak
může právem pyšnit výstavou více než
40 zásadních děl. Muzeum nabídne umělcovu tvorbu napříč kariérou od figurativní
malby 30. let přes průkopnická díla
50. a 60. let. Na expozici se významně
spolupodílely i Rothkovy děti, Kate
a Christoper, které muzeu propůjčily řadu
děl z rodinné sbírky.

26. 4. – 15. 6.

Systematické umění
Alberto Biasi / Viktor Hulík / František Kyncl / Marcello Morandini / François Morellet
Antonio Scaccabarozzi / Klaus Staudt / Aleš Svoboda / Jorrit Tornquist

galerie petr žaloudek: pasáž černá růže, na příkopě 12, praha 1
otevřeno: úterý–sobota 13.00–18.00, www.galerie-zaloudek.cz
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ARTLOVER
Text: Vojtěch Tkáč
Foto: Ibra Ake (RCA Records)

TOHLE JE
AMERIKA

Donald Glover
RAPOVÉ ALTER EGO CHILDISH GAMBINO, SERIÁL ATLANTA NEBO FILM SOLO.
MÁLOKDO HÝBE AMERIKOU TAK JAKO MULTITALENTOVANÁ HVĚZDA DONALD GLOVER.
TVORBA NEPŘEHLÉDNUTELNÉHO AMERICKÉHO HERCE A HUDEBNÍKA JE PŘITOM PROŠPIKOVANÁ VÁŠNÍ PRO
SOUČASNÉ UMĚNÍ. CO VŠECHNO SE SKRÝVÁ V JEHO GRAMMY OCENĚNÉM KLIPU K MEGAHITU THIS IS AMERICA?
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ARTLOVER

merismu, jímž je protkaná mainstreamová
kultura. Podobná témata explicitně využívá mimo jiné i umělec a univerzitní profesor Tony Cokes. Ať už jde o výstavu Black
Celebration z roku 1988, nebo loňskou On
Non-Visibility, Cokes pracuje s převážně
pesimistickými veřejnými výroky, které
vytahuje z kontextu, aby upozornil na
celospolečenskou náladu.
Umělcovo jasné stanovisko je přitom
v chaosu desítek slov přepsaných jednotným strohým fontem ukryto podobně
jako muž na koni v pozadí klipu This Is
America. Ten připomíná nejen biblický obraz apokalyptických jezdců, ale
i bezútěšný obraz smrtky s kosou cválající
v sedle bílého oře od Alberta Pinkhama
Rydera, představitele amerického symbolismu počátku 20. století.
Masivní úspěch hip hopu, ale i filmů jako
Black Panther podle Donalda Glovera
pouze stvrzuje současný fenomén americké populární kultury. Tedy že se bílí
Američané chtějí na svět dívat černošskou
optikou. „Černý styl je na vrcholu, proto se
k nám teď bílá Amerika obrací, aby věděla,
co je vtipné a cool,“ tvrdí Glover, který loni
zazářil i coby hlavní hrdina seriálu Atlanta,
nebo jako Lando Calrissian ve snímku Solo,
jednom ze spin-offů Star Wars.

ČERNÝ STYL JE
NA VRCHOLU, PROTO SE
K NÁM TEĎ BÍLÁ AMERIKA
OBRACÍ, ABY VĚDĚLA,
CO JE VTIPNÉ A COOL

Své dílo Dvojí Amerika vytvořil Glenn Ligon v roce 1960. V Gloverově díle rezonuje i dnes. Foto: Profimedia

Když loni v květnu vydal Donald Glover
kontroverzní videoklip k singlu This Is
America, internet neřešil nic jiného. Nejchytlavější skladbu jeho alter ega Childish
Gambina doprovodil zneklidňující vizuál
plný nečekaných zvratů a doslovných
popisů temných stránek života ve Spojených státech. Videoklip, kterým provází
hystericky tancující polonahý Gambino,
v sobě má politiku, nesmiřitelnost, sociální komentáře i odkazy na umělecká díla.
Klip režíroval Japonec Hiro Murai, naplnil
ho popkulturními odkazy, oproti jiným
18

hudebním videím mu dal přesah. A zřejmě
i proto si ho jen na internetu pustilo přes
půl miliardy lidí. Vizuální mistrovské dílo
v sobě kloubí odkaz afroamerické kultury
s obrazy tekuté modernity, které vévodí
všudypřítomná globalizace, konzum a silná individualizace.
Hned v první minutě videa evokuje kroutící se Donald Glover obdobu nechvalně
proslulého Jima Crowa. Kontroverzní
fiktivní charakter omezeného afrického
otroka z roku 1828 se stal symbolem
rasismu amerického zábavního průmyslu.

Takzvaná „blackface“ postava, při jejímž
divadelním ztvárnění si bělošští herci
natírali tvář načerno, stále provokuje
i dnes. Nejednomu současnému umělci
posloužila jako symbol rasismu, se kterým
jako s motivem pracují. I když z Evropy
nepůsobí tak silně, pro Glovera je to přirozeně silné téma. A také první důležitý
motiv klipu This Is America.
Afroamerický malíř Michael Ray Charles
ve své tvorbě využívá motiv Jima Crowa
ke konfrontaci rasismu a stereotypů o černošské menšině. Charlesovu nejznáměj-

šímu obrazu dominuje ironicky veselá
zpívající „blackface“ postavička oblečená
do rudých kraťasů a bílých rukaviček
Mickey Mouse, vše přitom doplňuje
rezolutní slogan Beware – Mějte se na
pozoru. Glover posouvá tuto analogii na
ještě úchylnější level, když v This Is America se zkroucenými pohyby Jima Crowa
vytahuje revolver a zezadu popravuje
sedícího člověka s pytlem na obličeji. Smrtelnou zbraň, která je napříč videoklipem
glorifikovaná na úroveň svatého grálu,
pak jeho sluha opatrně odnáší v červeném
hedvábném hadříku. Extrémní násilí s ra-

sistickými podněty podobným způsobem
kombinuje kalifornská soudobá umělkyně
Kara Walker. Její ponuré siluety, jež se vzájemně absurdně vraždí srpem nebo kosou,
rezonují především v její porážce nevinných alias Slaughter of the Innocents.
Rasovou segregaci Spojených států přirovnává Donald Glover k jihoafrickému
apartheidu druhé poloviny 20. století,
když v populárním videoklipu představuje tradiční tanec Gwara Gwara. Na krku
mu přitom celou dobu visí dvojitý zlatý
náhrdelník, symbol nenasytného konzu-

Jeho myšlenku nejlépe reflektuje dílo konceptuálního umělce Glenna Ligona v čele
s neonovou instalací AMERICA. Zrcadlově
přetočený černobílý nápis zdůrazňuje
protichůdnost Ameriky rovnou z několika úhlu pohledů. Zkoumá propast mezi
chudými a bohatými, progresem a zpátečnictvím, ale i bělošskou a černošskou
komunitou. Polarizovaný svět v Trumpově
éře plný násilných protestů a útoků dodává Ligonovu dílu pro podobně naladěné
publikum ještě pádnější význam.
Stejně nadčasový je přitom i singl This Is
America a jeho klip. Ostatně jako skoro
vše, na co poslední dobou nezastavitelný
Donald Glover sáhne.
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DRIVE TOGETHER

Kombinovaná spotřeba 4,1–5,6 l/100 km, emise CO2 107–128 g/km.

ROZHOVOR
Text: Hana Slívová
Foto: Štěpánka Paseková

Jiří Straka

ŘÍKALI MI
ČCHI PAJ-Š’
DĚTSKOU FASCINACI ČÍNSKÝM MALÍŘSTVÍM DOTÁHL JIŘÍ STRAKA DO DOKONALÉ PRAXE.
V PEKINGU STUDOVAL JAKO JEDEN Z MÁLA CIZINCŮ TUŠOVOU MALBU, KTEROU DNES KONTRASTNĚ
POUŽÍVÁ K ZACHYCENÍ TÉMAT KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA V NEJLIDNATĚJŠÍ ZEMI SVĚTA.
SVÉ OBRAZY PŘEDSTAVIL PRAŽSKÉMU PUBLIKU PO DVOU LETECH V BŘEZNU
V DSC GALLERY NA VÝSTAVĚ POJMENOVANÉ ECO-INK.
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V očích kurátora výstavy Jiřího Černického je Jiří Straka mistrem čínského
tušového industriálu. Technikou, která
historicky vychází z přírodních inspiračních zdrojů, se pouští do reflexe témat,
jež s lyrikou nemají nic společného. Měkkou linkou maluje detaily dnešní Číny, kde
už třináct let žije. Natrvalo se usídlil i na
čínské výtvarné scéně: někteří tradičněji
zaměření výtvarníci se na jeho tvorbu dívají s podezřením, dalším se naopak zase
líbí, že tématem uměleckého díla může
být pouliční kamera nebo klubko drátů.
‚‚I když kompoziční rovina mých obrazů
čerpá ze západních vlivů, pořád počítám
s čínským publikem,“ řekl v rozhovoru
před zahájením pražské výstavy.
V reportáži z jedné z předchozích
výstav jste říkal, že tématem vašich
maleb jsou věci, které vidíte kolem sebe.
Prý si vás často najdou samy. Jaké téma
jste tedy zpracoval na výstavě pojmenované Eco-Ink?
Původní název zněl Tušové externality.
Externalita je ekonomický termín pro

odpad během průmyslové výroby. Zdálo
se mi, že je to trefné, že to dobře vystihuje
dnešní dobu (ukazuje na obrazy, na kterých jsou zachycené plné igelitové pytle).
Jsou to nežádoucí předměty, věci na okraji
společnosti, které by každý nejraději odsunul pryč. Nakonec jsme se ale rozhodli
pro divácky přitažlivější název Eco-Ink.
Není to proto, že by moje malba narážela na ekologické aspekty. Trochu tím
navazuji na čtyři roky starou výstavu ve
Špálovce pojmenovanou Tušová staveniště. Přeskočil jsem figurální malbu a zase
se vracím k jednoduchým předmětům
denního života.
Jak dnes dělíte život mezi Českem
a Čínou?
Syn studuje v Praze střední školu, mí rodiče
už mají svůj věk, a tak pendluju sem a tam.
Dost možná, že jsem teď častěji v Česku.
Ale raději bych žil převážně v Číně.
Proč?
Kvůli inspiraci. V celé obnaženosti jsou
tam daleko zřetelněji vidět problémy typu

životního prostředí nebo kontroly společnosti. Je to drsná země, která se mění ze
dne na den, probíhá tam obrovský stavební boom. Poslední dva roky maluju hlavně
kabely, které jsou v Číně na ulicích úplně
všude. Detaily městského života převádím
do čistého jazyka tušové malby, čímž ztratí
svou hrozivost a dostanou nový, modernistický kontext. Zkrátka láká mě kombinace
tradičního, zastaralého média se současným industriálem. Zdá se mi, že když to
spojím, získá obraz zvláštní napětí.

MALUJI NEŽÁDOUCÍ
PŘEDMĚTY, VĚCI
NA OKRAJI
SPOLEČNOSTI

Jste Evropan, přesto se dlouhodobě
věnujete čínské výtvarné metodě. Jak se
na vaši práci dívají ostatní čínští malíři?
Ti tradicionalističtější jsou trochu podezřívaví, ale znám i lidi, kterým se to, co
dělám, líbí. Na Ústřední akademii výtvar-

Moucha (detail), 2019, tuš na papíře, 140 x 96 cm.
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ných umění v Pekingu vedu čtvrtým rokem
třítýdenní workshop tušové malby. Tamní
ateliér vede ultratradicionalista, milovník
staré krajinomalby, který i své studenty
vede tímto směrem. Když jsem se s ním
setkal, řekl mi, že si koupil můj starší obraz
s pírkem. To pro mě byla velká satisfakce –
člověk se zcela jinou představou o čínské
malbě ocenil můj přístup!
Možná, že obraz s pírkem mu připomínal přírodu, a proto si ho koupil.
Jistě to tak pro něj bylo schůdnější. Ale
zjistil jsem, že i ty dráty se líbí. Lidem
přijde zábavné, že se někdo odváží
namalovat tak banální věc. Maluji také

na porcelán a řemeslník v porcelánce se
mě zeptal, jestli bych mu něco malého
nenakreslil. Už měl i připravený papír.
Čekal jsem, že bude chtít nějakou tradiční květinu, ale on chtěl právě dráty.
Zaskočilo mě to, ale měl jsem samozřejmě radost, že si vybral právě tohle téma.
A smotek jsem mu namaloval.

ku, jednou třeťáky, pak doktorandy…
Vybudím je k novému pohledu na tušovou
malbu, ale pak už se s nimi nepotkám.
Chybí návaznost, vždycky začínáme úplně
od nuly. Navíc to není nikterak dobře honorované. Ale jsem jediný cizinec, který
teď na pekingské akademii učí, a je to pro
mě zajímavá příležitost.

Zmiňoval jste workshop na pekingské
akademii. Je pro vás pocta, že vedete
něco tak bytostně čínského, jako je kurz
tušové malby?
Samozřejmě, proto to také dělám. Trochu
totiž pochybuju o jeho smysluplnosti.
Každý rok mám studenty jiného roční-

Sám jste na té škole tušovou malbu kdysi
studoval. Jak se na vás spolužáci a učitelé dívali?
Se mnou studovalo poměrně dost
cizinců, hlavně Korejci a Japonci. Také
jsem potkával několik Afričanů a Jihoameričanů, ti se ale nevěnovali tušové

Váza, 2018, porcelán.
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malbě. Cizince, kteří se chtějí naučit
tušovou malbu, ale třeba i pekingskou
operu nebo bojová umění, tam vnímají
trochu jako kuriozitu. Člověk v těch
oborech může dosáhnout dobrých
výsledků, vyrovnat se vzorům, ale
vždycky tak trochu zůstane cvičenou
opičkou, na kterou si ostatní budou
ukazovat a říkat: On to dokázal! Mohl
bych se samozřejmě věnovat dvacet let
tomu, abych maloval jako malíř z doby
dynastie Ming v patnáctém století, to ale
v žádném případě nechci. Mně šlo o to,
abych metodou tušové malby maloval
něco, co mi přijde smysluplné a co má
přímý kontakt s mými prožitky a problémy, o kterých přemýšlím v souvislosti
s existencí na tomto světě. Ze své pozice
člověka rozkročeného ve dvou světech

přemýšlím třeba nad tím, že stále častěji
bude třeba řešit otázku, co to vlastně
znamená kulturní identita a do jaké míry
lze převzít různé kulturní modely.

ALE JSEM JEDINÝ CIZINEC,
KTERÝ TEĎ NA PEKINGSKÉ
AKADEMII UČÍ, A JE TO PRO
MĚ ZAJÍMAVÁ PŘÍLEŽITOST

Umění jste se do Pekingu přijel
věnovat se šesti lety sinologie na
pražské filozofické fakultě. To musela
být velká výhoda.
Tušová malba je specifické médium,
prostoupené zásadami čínské filozofie,
myšlení a estetickými kategoriemi, které

tvořili právě tehdejší čínští autoři. Cizinci
se do toho tedy vstupuje daleko hůř než
Číňanovi. Moje předchozí studia docela
výrazně určila cestu, jak jsem k tušové
malbě přistoupil. Kdybych studoval
nejprve v Praze na Akademii výtvarných
umění a do Číny přijel jako malíř bez
sinologického vzdělání, měl bych asi
bezprostřednější, originálnější přístup.
Nebyl bych tolik zatížený starými představami o malbě.
Co vás na tušové malbě tak přitahuje?
Vlastně to nedokážu vysvětlit. Už když
jsem byl kluk, velmi silně mě přitahoval
štětec a všechna ta díla čínských mistrů.
Spousta lidí se mě ptá, proč nezkusím
taky něco nového, proč se pořád hrabu
jenom v tušové malbě. Mně to ale takhle

Kamera, 2018, tuš na papíře, 177 x 115 cm.
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vyhovuje. Jsem tím stylem posedlý a chci
ho využívat dál a dál. Ostatně i proto
jsem si vymyslel, že budu tušovou malbou zobrazovat současná témata. V napětí, které mi z té kombinace vychází,
vidím smysl.
Pamatujete si, kdy jste na čínské malířství narazil poprvé?
Tatínek měl poměrně velkou knihovnu,
kde jsem jako školák objevil dvě knížky.
Ta první byla monografie z roku 1970 od
Josefa Hejzlara věnovaná významnému
čínskému malíři Čchi Paj-š’ovi. Druhá
se jmenovala Současné čínské malířství
a vyšla někdy v padesátých letech. Působilo to na mě jako zjevení. Z té krásy mě
úplně mrazilo.
Když pak došlo na přihlášky ke studiu,
zvažoval jste, že byste se věnoval i něčemu jinému?
Hodně jsem kreslil, takže jsem si zvolil
Střední uměleckou školu Václava Hollara. Už tam jsem pořád myslel na Čínu
a chtěl tam odjet studovat tušovou malbu. Na Hollarce jsem dostal posměšnou
přezdívku Čchi Paj-š’, protože jsem tu
jeho knihu nosil pořád s sebou. Myslel jsem si, že se do Číny dostanu přes
studium na Akademii výtvarných umění.
Ale když mě na ni nevzali, pan profesor
Král, sinolog, který bohužel loni zemřel,
mi doporučil, ať zkusím čínštinu. Že
jestli chci do Číny opravdu odjet, budu
potřebovat znalost jazyka a taky povědomí o kultuře.

UŽ KDYŽ JSEM BYL
KLUK, VELMI SILNĚ
MĚ PŘITAHOVAL ŠTĚTEC
A VŠECHNA TA
DÍLA ČÍNSKÝCH MISTRŮ

Zkušenosti ze studií v Číně jste pak
zúročil i jako restaurátor asijských sbírek Národní galerie na Zbraslavi, ještě se
tomu někdy věnujete?
Nevěnuju, nemám na to čas. Restaurování
starých čínských obrazů je velmi náročná
práce. Ale bavilo mě to, je to řemeslo, které
v Evropě takřka nikdo neovládá. V Národní
galerii jsem pracoval od roku 1999 do roku
2004. Měli jsme spoustu plánů, ale do čela
galerie přišel Milan Knížák a všechny ši30

JIŘÍ STRAKA
Narodil se v roce 1967 v Praze. Už jako malý kluk miloval čínské výtvarné umění.
Vystudoval Střední uměleckou školu Václava Hollara, pak studoval sinologii na pražské
filozofické fakultě. Studia ale kvůli možnosti odjet do Číny nedokončil. Na Ústřední
akademii výtvarných umění v Pekingu se pak věnoval dvouletému studiu tušové malby,
dnes na té samé škole vede třítýdenní workshopy. Než se přestěhoval se svou čínskou
manželkou, s níž se setkal ve škole, do Číny, pracoval pět let jako restaurátor asijských
sbírek Národní galerie.
Od roku 2006 žije střídavě v Číně a v České republice. Stále se věnuje technice tušové
malby, maluje na papír i na porcelán. Obrazy Jiřího Straky najdeme v National Arts Museum of China, zastoupený je ve sbírkách českých i čínských sběratelů. V Pekingu měl
několik sólových výstav v 798 Art District, Times Art Museum a Today Art Museum.

kovné lidi vyházel. Najednou se tam nedalo
vůbec nic dělat. Zkoušel jsem to trochu
prošťouchnout, ale zjistil jsem, že je to
zbytečné, že nic nezmůžu. Uvědomil jsem
si, že tudy cesta nevede, a rozhodl jsem se,
že se s manželkou přestěhujeme do Číny
a že budu už jenom malovat.

PŘI MALBĚ NA STŘEP
SI NEMŮŽU DOVOLIT
TAKOVÉ FINESY JAKO
PŘI MALBĚ NA PAPÍR

Součástí výstavy v DSC Gallery je i sada
malovaného porcelánu. Jak se liší malování na papír od malování na střep?
Je to velký rozdíl, ale zároveň i spojitost.
Oboje je monochromní. Porcelán ale na
rozdíl od papíru hodně saje a také štětcová technika je trochu jiná, je potřeba
táhnout rychle a přesně. Při malbě na
střep si nemůžu dovolit takové finesy
jako při malbě na papír, kdy lze štětcem
zrychlit nebo zpomalit. Zvykat si musím
vždycky i na fakt, že pracuji s povrchem,
který je vypouklý.
Co vás po pracovní stránce letos
ještě čeká?
Teď na jaře se vrhnu na další sérii porcelánu. Mám nějaké objednávky a zároveň volnou ruku, co se motivů týče, na to se tedy
moc těším. Pak pojedu na sympozium
keramiky a porcelánu do jižní Číny a na
podzim mě v pekingském 798 Art District
čeká další samostatná výstava.

Igelitový pytel, 2018, tuš na papíře, 136 x 93 cm.
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Jakub Janovský, The End, 2019, akryl na plátně, 150 x 120 cm, foto: Marcel Rozhoň

Text: Kateřina Chalupová
Foto: Profimedia

JAKUB JANOVSKÝ
ONDŘEJ

TI, CO
FORMUJÍ
UMĚNÍ
SVOU TVORBOU V SOUČASNOSTI PŘEKRAČUJÍ RŮZNÉ HRANICE, VČETNĚ TĚCH
FINANČNÍCH. SVOU KREATIVITOU ŠOKUJÍ, ALE TAKÉ INSPIRUJÍ NÁSLEDOVNÍKY.
ŘEČ JE O VÝRAZNÝCH UMĚLCÍCH, KTEŘÍ V UPLYNULÉM ROCE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM
PROMĚNILI PODOBU SVĚTA UMĚNÍ. ZAZÁŘILI, A NEJEN PODLE SERVERU ARTNET
PROTO PATŘÍ K NEVLIVNĚJŠÍM UMĚLCŮM SOUČASNOSTI. JAK TO DĚLAJÍ A PROČ?
A STOJÍ ZA TO JE SLEDOVAT A SBÍRAT?

FILÍPEK

1 /6 - 2 8 /6
DSC GA LLERY | D LOUHÁ 5, P RA HA 1
www.dscgallery.com
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Portrét bývalého prezidenta Baracka Obamy vystavuje National Portrait Gallery ve Washingtonu. Olej na plátně.

Kehinde Wiley

Alex Da Corte

OBAMŮV MALÍŘ

UMĚLEC PESTRÝCH BAREV

Kehinde Wiley pochází z New Yorku,
čerpá z tradičního portrétování a spojuje
klasické formáty a motivy s moderními
způsoby reprezentace. Často kontroverzní
zobrazení postav v nadživotní velikosti přerušují tradiční kánon a rozmazávají hranice
mezi tradičními a současnými způsoby
portrétování. Wiley se zaměřuje na kritické
zobrazení mužství a fyzičnosti, neboť se týkají zobrazení „černých a hnědých“ mužů,
jak sám Wiley uvádí. V praxi to vypadá tak,
že maluje obyčejné Američany afroamerického původu a navazuje přitom na styl
mocenských portrétů šlechticů a politiků
s evropskými vazbami. Největší pocty se
Wileymu dostalo na začátku letošního
roku, kdy představil své oficiální portréty
bývalého amerického prezidenta Obamy.
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Instalaci nazvanou Easternsports vytvořil Alex da Corte s Jaysonem Mussonem. Vystavena byla v roce 2016 v newyorském Whitney Museum.

Ponechal si v nich svůj malířský rukopis
a rozbil tradiční nudné konvence portrétování amerických prezidentů. Obamu
umístil na dřevěnou židli s květinami, které
symbolizují Obamovy kořeny. Africké modré lilie reprezentují místo původu – Keňu,
chryzantémy připomínají Chicago a jasmín
je tu jako narušitel mužského tónu, naznačuje mírnější model vedení. Wiley tak
v obraze boří mýty prezidenta jako představitele moci a vlády, ten zde sedí s ohnutými
zády na chatrné židli obklopený houštinou
vinice. Výjev může připomínat boj s výzvami země. Wiley, jehož prezidentův portrét
bořil rekordy v návštěvnosti Washingtonské národní galerie, se nyní chystá využít
svého vlivu a zaměřit se na nigerijskou
uměleckou scénu.

Vycházející hvězda mezinárodní umělecké scény anebo antropolog bezprostřední
minulosti? I takto lze nahlížet na novou
tvář, která vzbudila pozornost svou
výstavou C-A-T Spells Murder v newyorské galerii Karma. Spolupracoval na ní
se spisovatelem Samem McKinnessem,
na jehož stejnojmenné knize se naopak
umělecky podílel. Jeho promyšlená instagramová návnada podle plánu vzbudila
pozornost nejen uměleckých kritiků.
Alex Da Corte pracuje s konzumními
předměty, které zbavuje jejich původní funkce a dává jim symbolicky nový
význam i formu. Ať už se jedná o láhev

od kečupu, nebo kávový kelímek, tyto
předměty pro něj představují jiný jazyk,
kterým vytváří své příběhy. Da Corte
záměrně vytváří různé kombinace, aby
se odpoutal od logického uvažování a přiměl pozorovatele k hlubšímu zamýšlení
nad souvislostmi. Reaguje na přísně konzumní americkou společnost, která má
strach z neznámého. Zhusta čerpá z pop
artu, vyniká svou láskou a citem pro
barvy, které dodávají instalacím příběh.
K Da Cortovým ohromujícím instalacím
neodmyslitelně patří prvky designu,
architektury, filmu a sochařství, kterými
vytváří ten pravý „fantasyland“.
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Hockneyho Portrét umělce, o kterém je v článku řeč, jsme vám přinesli v minulém vydání ArtLoveru. Zde se můžete podívat na jeho starší dílo.
Hotel l'Arbois z roku 1968 měl už před osmi lety odhadovanou hodnotu 1,5 milionu britských liber.

David Hockney

Bruce Nauman

VELIKÁN SOUČASNÉHO UMĚNÍ

NEONOVÝ KRÁL

Listopadová aukční porážka Jeffa Koonse
učinila z Davida Hockneyho nejdražšího žijícího umělce. Ikonický Portrait
of an Artist se prodal za rekordních
90,3 milionu dolarů včetně poplatků.
Dílo vyvolávající emoce klade otázku,
kdo jsou záhadní muži u bazénu. Může
se jednat o samotného umělce, který
pohledem dolů pozoruje svého bývalého
milence anebo milovníka vyhlížejícího
nového partnera. Dva týdny a v průměru
18 hodin denně maloval Hockney v roce
1971 tento obraz, který vznikl na základě
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Bruce Nauman se nevěnuje pouze neónům. Na snímku jeho instalace na 53. benátském bienále v roce 2009.

fotografie pořízené ve francouzském
městečku Saint-Tropez. O tom, že věk
není v umění překážkou, nemá smysl diskutovat, ale v případě Davida Hockneyho
je důležité připomenout, že rád experimentuje s digitálním uměním, přestože
v nedávné době přišel o sluch. Můžeme
říct, že díky kultovnímu obrazu se dvěma
záhadnými postavami u bazénu zažívá
komerční vrchol své kariéry. Obraz
reprezentuje dva z nejznámějších žánrů
Hockneyho kariéry – dvojité portréty
a krystalické bazény.

Známý perverzní sochař a performativní
umělec příliš neuznává limity. Ve svém
životopisu má uvedeno světelný umělec.
A jeho hlavním výrazovým prostředkem
je neon, pátý nejhojnější prvek v našem
vesmíru, jehož zářící oranžové světlo připomíná universum. Ve svých instalacích
hledá povahu o pravdě i původu moci.
Typická je pro něj práce s lidským tělem
a jazykem, vymyká se jakýmkoli výtvarným tendencím a využívá nová média.
Nejen blikající neonové nápisy otáčející
se kolem běžných slov, ale také agresivnější díla jako Dia Beacon a Sex and
Death by Murder and Suicide, kde propo-

juje pozemskou rozkoš s otázkami života
a smrti, utvářejí Naumanovo umělecké
portfolio. Nauman pracuje také s řadou
audio instalací, které ještě vyzdvihují
jeho multimediální přístup. Naumanovo
zkoumání nových médií, zachycování
existencionální úzkosti, bolesti a askeze
pomocí extáze se objeví v umělecké
retrospektivě nazvané Disappearing
Acts, která byla počátkem roku otevřena
v Schaulageru v Basileji ve Švýcarsku.
A následně putovala do muzea moderního umění MoMA PS1 v New Yorku. Což
Naumanovu pověst jednoho z nejvlivnějších současných umělců jen potvrdilo.
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Maurizio Cattelan ve své instalaci Toiletepaper Paradise se špagetami a masovými koulemi. The Gallery at Cadillac House, New York.

Maurizio Cattelan
NÁVRAT UMĚLECKÉHO RENTIÉRA
Po pomyslném odchodu do důchodu
z uměleckého světa se tenhle italský
mistr kontroverze vrátil ve velkém stylu.
Po retrospektivní výstavě v Guggenheimu v minulém roce byl Maurizio Cattelan
zaneprázdněn spíš propojováním hranic
mezi uměním a obchodem. Známý kritik
italských stereotypů, který se proslavil
satirickými sochami papeže Jana Pavla II.
udeřeného meteoritem La Nona Ora
nebo sochou Hitlera Him, se v uplynulém roce spojil s kreativním ředitelem
Alessandrem Michelem, aby vytvořil
blockbusterovou výstavu pro Yuz Museum
v Šanghaji. Svůj comeback oslavil také
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v rodné Argentině, kdy na veletrhu Art
Basel v Buenos Aires nechal postavit za
spolupráce místních obyvatel hřbitov
plný pomníků na počest lidí, kteří ještě
nejsou mrtví. Drsná kritika takzvaných
falešných důchodců: „Je to národní sport
a vážná finanční rána: Lidé předstírají postižení, aby mohli vybírat důchody nebo
odcházet do důchodu za jediným účelem,
aby byli vyplaceni, zatímco dál pracují
nelegálně.“ Sám Catellan je přitom někdy
označován za „vzácný příklad líného nadšence“. V uplynulém roce navázal na svou
předchozí uměleckou tvorbu a dokázal,
že do důchodu ještě určitě nepatří.
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INTERIÉR

EMOCIONÁLNÍ
INVESTICE

Text: Kateřina Chalupová
Foto: Marek Musil

Jiří Černický
Vnitřní malba, 2017
Kombinovaná technika
120 x 130 x 10 cm

Krištof Kintera
Postnaturalia Drawings
2015–18

Miroslav Navrátil
Židle

PROSVĚTLENÝ INTERIÉR, REGÁLY PLNÉ
KNIH O UMĚNÍ A HLAVNĚ OBRAZY,
TY JSOU VŠUDE A NEJEN NA ZDI.
BYT ČESKÉHO PRÁVNÍKA
A GALERISTY EDMUNDA SKRÝVÁ HNED
NĚKOLIK DĚL PŘEVÁŽNĚ MLADÝCH
ČESKÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ. PRÁVĚ
TA DOTVÁŘÍ DOJEM ÚTULNÉHO
A VELMI SVĚTLÉHO INTERIÉRU. JAK UŽ
TO TAK U UMĚNÍ BÝVÁ.
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INTERIÉR

Lubomír Typlt
Rapid Eye Movement
2017, olej na plátně, 180 x 240 cm

Ztohoven
Decentralizace moci
Fragment standarty, 2016

Olgoj Chorchoj & Jiří Černický
Double Light
2014, sklo, světlo

Viktor Frešo
Pičus
2013, 30 x 90 x 30 cm

i plastiku Viktora Freša – Pičus. Své místo
v interiéru mají také vážky, které z nalezených nábojnic vyrobil Roman Týc.
V chodbě pak vyniká lustr navržený Krištofem Kinterou, obraz Vladimíra Houdka
a redesign klasického křesla Halabala.
Výčet jmen umělců, jejichž díla se
v tomhle bytě nachází, utvrzuje v tom,
že tady bydlí sběratel, který se zaměřuje
převážně na mladé tvůrce. „Zajímají mě
primárně díla, která vznikla po roce
1979, což je i můj rok narození. Starší
dílo nevlastním ani jedno,“ říká Edmund,
jenž rád polemizuje nad uměleckými
díly třeba s architekty Rudolfem Netíkem
a Michalem Froňkem.

Emocionální sběratel, jak sám sebe označuje, investuje zejména do umění, které se
mu líbí, a zároveň si zakládá na přátelském
vztahu s umělci, jejichž díla nakupuje.
„Se všemi umělci mám kamarádský vztah
a díla rád obměňuji, ideálně tak jednou do
roka a vždy podle nějakého momentální42

ho klíče. Někdy jsou pouze geometrické,
někdy zase více tělesné,“ dodává milovník
aktuálního tuzemského umění.
Právě teď Edmundově ložnici dominuje
asambláž umělce Jiřího Černického ze
série Vnitřní malby, která harmonizuje

s celým prostorem. Bílému interiéru
pak kontrastuje tvorba dalšího českého
tvůrce Krištofa Kintery z cyklu Post Naturalia. Stejně může působit i depresivní
malba Josefa Bolfa, která symbolicky
odděluje část ložnice od pracovního stolu. Na tom se nachází plastika Point od

mladého českého umělce Jana Kalába,
který se zpravidla věnuje streetartu, graffiti a mural artu. Apartní bílá pohovka
pak vytváří pomyslnou oázu k odpočinku. V prostoru nelze opomenout ani
červená židle z tramvaje T3 designéra
Miroslava Navrátila.

Příchozí světlo pak vyděluje část odpočinku od kuchyně a jídelny, které vévodí
pestrá malba Lubomíra Typlta, jež z jídelny díky výraznému kontrastu vytváří
dominantní část celého prostoru. Ačkoli
může vedle obrazu Lubomíra Typlta
působit nenápadně, nalezneme zde

Architektonické řešení interiéru ovšem
v tomto případě zůstalo čistě v rukou
sběratele. Celý prostor díky kontrastu
zdánlivě poklidných a na druhou stranu
depresivních děl mladých českých
umělců působí vyrovnaně. Je to další
ukázka toho, jak i docela obyčejný byt
dokáže umění proměnit v místo s duší
a charakterem. Stačí si uvědomit, že
nepatří jen do galerií a muzeí, ale spíš
do běžného života.
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GALERIE
Text: Lenka Lindaurová

THE YOUNG PICASSO

Blue and Rose Periods, Foundation Beyler, Basel

3. 2. – 26. 5. 2019

PŘÍBĚH
ŽENY Z BEYELERU
VYSTAVOVAT KLASIKU A PŘITOM PŘEDLOŽIT NÁVŠTĚVNÍKŮM AKTUÁLNÍ INFORMACE
O UMĚLECKÝCH DÍLECH – TO JE SOUČASNÝ TREND ŠPIČKOVÝCH VÝSTAVNÍCH INSTITUCÍ. DÍKY NOVÝM TECHNOLOGIÍM
JE TO MOŽNÉ A TAKÉ ZODPOVĚDNÉ. ŠVÝCARSKÁ PRIVÁTNÍ NADACE FONDATION BEYELER JE ZAVEDENOU GALERIÍ,
KTERÁ SE O SVÉ SBÍRKY PŘÍKLADNĚ STARÁ A ZÁROVEŇ PÉČI O NI UMÍ ZATRAKTIVNIT PRO SVÉ PUBLIKUM. SOUČASNÁ
VÝSTAVA MLADÝ PICASSO, MODRÉ A RŮŽOVÉ OBDOBÍ PATŘÍ K VRCHOLŮM LETOŠNÍ EVROPSKÉ VÝSTAVNÍ SEZÓNY.
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Pablo Picasso, Autoportrét, 1901. Olej na plátně, 81 x 60 cm. Musée national Picasso-Paris. © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich.
Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau
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GALERIE

Pablo Picasso, La Mort De Casagemas, 1901. Olej na dřevě, 27 x 35 cm. Musée national Picasso-Paris. © Succession Picasso / 2018, ProLitteris,
Zürich. Foto: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Picassovy rané práce, které vyústily
v naprosto přelomový způsob malby, jsou
v dějinách umění katalyzátorem nové éry.
Zrodil se kubismus a od té doby se v malbě už nic tak radikálního nestalo.
Kolekce Picassových obrazů z let
1901–1906 je nejkomplexnější prezentací
v Evropě vůbec. V tomto období Picassovi bylo pouhých dvacet let a v rychlém
sledu měnících se stylů hledal nové formy.
Výstava klade důraz na osobnost Picassa
jako umělce století, který právě v modrém
a růžovém období předjímal velké formální změny malby. Tyto obrazy vznikaly
ve Francii a Španělsku, odráží se v nich
existenciální témata, jako jsou život,
láska, sexualita, osud a smrt. Nacházejí
své ztělesnění v jemné kráse mladých žen
a mužů, ale také v zobrazení dětí a starých
lidí, kteří v sobě nesou štěstí a radost,
doprovázené smutkem.
Modré a růžové období v Picassově díle
představuje také sběratelsky velmi cenný
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soubor, protože je encyklopedickým
příkladem výrazného zlomu v moderním
malířství. Tento malý zázrak se uskutečnil
v rozmezí pouhých šesti let.
Výstava začíná obrazy z roku 1901, které
vznikly v Madridu a během druhého
pobytu v Paříži. Picassa zajímala sociální
situace obyčejných lidí, jeho barvy se
ztlumily do smutné modré. Zdrojem jeho
dalších motivů se stává prostředí cirkusu jako metafory celé společnosti – do
obrazů začala pronikat růžová. Maluje ve
stylu primitivismu, zjednodušuje a jeho
experimenty vrcholí v nástupu kubismu.
Ve věku pětadvaceti let se Picasso stal doslova revolucionářem moderního umění.
Ve výstavních sálech jsou vedle portrétů žen, tanečnic a harlekýnů vystaveny
i autorovy autoportréty. Přehlídka vrcholí
zásadním plátnem Femme (Époque des
„Demoiselles d'Avignon“), jehož poslední
průzkum se stal součástí tohoto Picassova
příběhu o velkém třesku.

Obraz – jeden z hlavních kamenů sbírky
– byl v roce 2015 zkoumán a restaurován
mimo území sbírky. Se svým restaurátorem
Markusem Grossem putoval přes oceán do
Los Angeles do Muzea Getty, kde je jedno
z nejmodernějších restaurátorských oddělení vybavené skvělou technologií. Gross zde
spolupracoval se špičkovými odborníky.
Plátno vzniklo v období, kdy malíř pracoval na slavných Avignonských slečnách
(které jsou považovány za první kubistický obraz). Žena je portrétem prostřední
modelky, která má ale nasazenu Picassovu
oblíbenou africkou masku. Obraz vypadá
jako studie, barva je nanesena jen částečně, velké plochy tvoří pouze bílá. Na horním okraji je jakási paletka barev, jako by
si mistr zkoušel štětcem různé možnosti.
Obraz Foundation Beyeler získala v roce
1965 z italské sbírky – provenienci měl výbornou, ale jinak o něm mnoho informací,
především technických, nebylo. Průzkum
směřoval k cíli zjistit, co se vlastně s obra-

Pablo Picasso, Femme (Epoque Des Demoiselles D’Avignon), 1907. Olej na plátně, 119 x 93,5 cm. Fondation Beyeler, Riehen / Basel.
© Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich. Foto: Robert Bayer, Basel

zem dělo posledních sto let. Pod mikroskopem byl prozkoumán každý milimetr
čtvereční plátna a došlo na mnoho dalších
analýz. Restaurátor měl možnost studovat
v newyorské MOMA další Picassova díla
ze stejného období a porovnávat jejich

techniku i kondici. Stejně tak mohl obraz
porovnávat s historickou skicou k obrazu –
tato kresba byla mnohem později nalezena
v Paříži. Našla se rovněž fotografie, kterou
udělal zřejmě sám Picasso v době, kdy měl
obraz Ženy ještě rozdělaný v ateliéru.

Podle odborníků byl Picasso částečně
ovlivněn Cézannem i Rousseauem, ale
rovněž africkým uměním. Byl velmi
ambiciózní, chtěl dosáhnout zcela nečekaných výsledků a to se mu podařilo
v Avignonských slečnách (v MOMA),
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Pablo Picasso, Nu Sur Fond Rouge, 1906. Olej na plátně, 95,3 x 94,6 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, Ankauf Herr und Frau Ira
Haupt, Schenkung 1950. © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich. Foto: © 2017, The Metropolitan Museum of Art / Art Resource / Scala, Florenz

jejichž odnoží je právě malba Žena
v Beyeleru.

Pablo Picasso, Le Repas De L’Aveugle, 1903. Olej na plátně, 81 x 54 cm. Paris, Musée de l'Orangerie, Sammlung Jean Walter und Paul
Guillaume. © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich. Foto: © RMN-Grand Palais (Musée de l'Orangerie) / Hervé Lewandowski
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Analýzy v Betty došly k závěru, že barvy
obrazu se značně změnily, a proto byla
doporučena další ochranná opatření.
Všechny použité pigmenty byly vyšetřeny
pomocí rentgenové fluorescenční analýzy
(RFA). Byla identifikována standardní
paleta barev z tohoto období Picassovy
kariéry: olovnatá běloba, kobaltová modř,
rumělka, svinibrodská zeleň, čerň kostní,
oxid železitý a dva kadmiové pigmenty. Dvě další barvy byly nalezeny pouze
na „paletě“ na horním okraji obrazu. Toto

zjištění vedlo k hypotéze, že vzorky barev
nepocházely ze stejné doby jako obraz, ale
že je tam Picasso otřel později. Dalším argumentem pro jejich pozdější použití byla
rovněž absence této „palety“ na zmíněné
fotografii ateliéru z roku 1908.
Analýzou infračervené spektroskopie bylo
objeveno použití pigmentu sulfidu kademnatého, který známe z děl Matisse či Van
Gogha; na tomto obraze však reakcí na
světlo a vlhkost změnil barvu na hnědou.
Vrstva přírodní pryskyřice byla zřejmě na
obraz nastříkána později – posunula tak
kontrast jednotlivých barev. Z literatury

však víme, že Picasso v tomto období lak
nepoužíval. Bylo doporučeno pomocí rozpouštědla snížit vrstvu laku na minimum.
Kdo čekal s napětím, že se dozví něco
pikantního o osudu dalšího portrétu
ženy z nejslavnějšího kubistického obrazu, bude možná zklamán. Je to pravý
Picasso, má skvělou provenienci, ale pod
lakem maličko změnil barvu. Že je to
málo? Nesmíme zapomínat, že i skvosty
z našich sbírek budou za sto let potřebovat odbornou péči, a mysleme tudíž na
jejich dalekou budoucnost s velkorysostí
Nadace Beyeler.
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OBSESSION

NÁPRAVA
UMĚNÍM
JONATHAN MEESE:
MEIN KINDERMAEDCHEN MEESYS (MOJE CHŮVA MEESYS)
2004
Olej na plátně
210 x 140,3 cm
Foto: Repetto Gallery, London
Text: Kateřina Chaloupková

Provokace a skandály, i takto si mnozí představí tvorbu německého malíře, sochaře a performativního umělce Jonathana Meeseho.
Idea umění jako antisvěta a pomyslná diktatura umění se prolínají celou Meeseho tvorbou již od jeho počátků. Coby tvůrčí člověk je
přesvědčen, že by umění mělo být osvobozeno od veškerých náboženských a politických vyznání. Určitou spojitost pak můžeme nalézt
i u obrazu My nanny Meesys (moje chůva Meesys), na němž Meese symbolicky namísto rukou použil kříže jako chapadla církve prahnoucí
uchopit svobodu světa. Postava připomínající duchovního myslitele pak zdánlivě stojí u oprátky jako pomyslná náprava všeho. Ten, kdo
vede svět ke svobodě. Meese současně umění propojuje se svobodou ve společnosti, která funguje v jakémsi symbolicky vymezeném
prostoru, a úkolem umění je přinést do tohoto světa ideologii. Co všechno se může skrývat v jednom obrazu...
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OSOBNOST
Text: Karel Buriánek
Foto: Benedikt Renč

Václav Dejčmar

(NE) SBĚRATEL
CZECHOSLOVAK MODELS. NADAČNÍ FOND NEURON. RSJ INVESTMENTS. HOTELOVÝ KOMPLEX ZURI ZANZIBAR, PARALENÍ POLIS
A KRYPTOANARCHIE. MEETFACTORY. MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEK, ZTOHOVEN, ECCENTRIC CLUB.
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX. TO JE JEN VÝČET SUBJEKTŮ NEBO AKTIVIT, KTERÉ SPOJUJÍ OSOBNOST VÁCLAVA DEJČMARA.
A NA VŠEM ULPÍVÁ – JAKO NEODDISKUTOVATELNÝ FINGERPRINT – JAKÁSI HRAVÁ DIVERZITA.
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OSOBNOST

Nad galerií DOX levitující vzducholoď Gulliver od architekta Martina Rajniše oceňuje nejen veřejnost, ale i odborná architektonická obec.
Toto unikátní pražské centrum současného umění nedávno oslavilo 10 let od svého založení.

Rozhovory nedává často. A přestože ve
světě umění žije, o svém sbírání tak úplně
mluvit nechtěl. Tohle je bezesporu jeden
z nejzajímavějších rozhovorů, které jsem
kdy dělal.
Ostentativně se vyhýbáte tomu být nazýván sběratelem, přesto ale v podstatě
umění sbíráte...
Není sběratelství tak trošku obsedantně-kompulzivní porucha? Sběratel se snaží
rozšířit svoji identitu skrze vlastnění toho
či onoho, všechny ty věci naštosované
v albech, v regálech nebo na zdech jsou
vlastně on. Když sám neumíte namalovat
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obraz nebo napsat báseň, tak alespoň zanecháte stopu skrze selektivní hromadění
cizích uměleckých objektů. Já mám sice
doma stovky věcí, ale nijak spolu navzájem
nesouvisí, v podstatě je nic nespojuje, a tak
tu hromadu uměleckého haraburdí můžu
těžko vydávat za sbírku. Navíc už třeba
nikdy nic nového nekoupím, kdo ví? Anebo
zítra polovinu všeho prodám. Nemůžu se
považovat za sběratele, protože záměrně
nemám žádný koncept ani vodítko, jak by
sbírka měla vypadat, kam se má rozrůstat
a o čem má svědčit. Pouze si čas od času
přinesu domů artefakt, který mě osloví,
zcela bez kontextu se vším ostatním.

Osloví něčím, co není vidět
v prvním plánu, nebo je to otázka
vizuální estetiky?
Nikdy to není jen vizuální estetika. Navíc –
estetika je ve spojení s uměním podle mě
špatně zvolený pojem. Tak může přemýšlet
dekoratér nebo malíř pokojů, zda mu ladí
barva stěny s křeslem. Pro mě je umění
něco, co ve vzácných případech dokáže
lépe než slova zakódovat svědectví o světě
a bytí, něco, co člověka zastaví, zneklidní
a otevře mu průhled jinam. Jestliže je do
něčeho taková schopnost podivným magickým způsobem vtělena – a může se jednat
o objekt, ale také například o performance

nebo pouhý moment – tak jde pro mě
o kvalitní umění, které se snažím hledat.
Někdy nemá hmotnou podobu a pak už
ho vůbec nelze zařadit do žádných sbírek.
Takové umění mám nejradši.
Řekl jste, že to může být i moment?!
Jistě. Copak jste v životě nezažil náhodné
chvíle, které se vás dotkly víc než pohled
na sebeúžasnější umělecký objekt? Pokud
máte rádi umění, tak se ptáte, jak takové
zážitky vznikají a kde je hledat. Osobně
je nenacházím ani tolik v galeriích, byť
se o tento svět zajímám, ale vnímám je
všude. Když jsem navrhoval svůj dům na

Zanzibaru, vytvořil jsem nejprve v centrální části ohromný obdélník, do kterého
jsem zarámoval moře s horizontem, a dům
se pak postavil kolem toho rámu. Znáte
lepší uměleckou instalaci? Mnozí sběratelé
hromadí umění, které pochází od někoho
jiného a které obvykle hodnotí přes
kontext a interpretace, které jsou také vytvořeny někým jiným. Často se nechávají
přesvědčit názory cizích lidí, aby si pak
zhypnotizováni kombinací vlastních komplexů a příslibů neznáma něco pořídili.
Někdy navíc mívají pocit, že cena objektu
v galerii má vztah s jeho kvalitou. Já toto
kritérium naprosto popírám. Myslím si,

že fantastické umění může být něco, co
stojí miliony dolarů, ale klidně také věc,
kterou najdete vyhozenou na skládce.
V tom je zároveň svět umění fascinující,
protože pro něj neexistují absolutně žádná
objektivní kritéria. Jediným kritériem je
nakonec sám divák. Protože jen on je tím,
kdo z věcí nebo situací umění udělá. Bez
diváka vlastně žádné umění není.
Dá se tedy vůbec touto optikou umění
nějak ohraničit a definovat?
Špatně. Samozřejmě známá definice
říká, že umění je cokoli, co se za umění
považuje. Jde o zábavnou a v konečném
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důsledku pravdivou zkratku, ale pojďme se pokusit jít trochu hlouběji. Mě
na umění zajímá to, co už jsem zmínil,
a sice objekty, momenty a situace, do
kterých se, řekněme, podaří zakódovat
střípek pravdy o světě a bytí. Jinými
slovy pak cítíte, že váš život je díky té
situaci nebo objektu bohatší. Vaše bytí
je plnější. Pokud žádný podobný pocit
nepřichází, je pro mě daný umělecký
artefakt definován pouze interpretací
okolí nebo reklamou, ale pak je prázdný
a bezcenný. Protože co se dnes běžně
děje? Pilný umělec se svůj čas snaží
primárně využít k tomu, aby pozornost cizích lidi strhával na svoji práci,
která je ovšem většinou úplně zbytečná
a kdyby neexistovala, nestane se vůbec
nic. Géniů je málo, zatímco marketing
ovládá mnohem víc lidí.

FANTASTICKÉ UMĚNÍ
MŮŽE BÝT NĚCO, CO STOJÍ
MILIONY DOLARŮ, ALE KLIDNĚ
TAKÉ VĚC, KTEROU NAJDETE
VYHOZENOU NA SKLÁDCE

To je ale tedy v kontradikci s veškerým
uměním, sběratelstvím...
Není. Ať si každý dělá, co chce. Já vám jen
popisuju svůj pohled. Navíc z objektu,
který já považuju za prázdný a bezcenný,
si někdo jiný může sednout na zadek.
A tak je to v pořádku. Pokud něco kritizuji, tak neschopnost pozorovatele vytvořit
si s uměním přímý a soukromý vztah, který nepotřebuje obhajobu ani cizí interpretace. Já pochopitelně i trochu rozumím
konvenčnímu světu současného umění.
Z dlouhé chvíle chodím na různé veletrhy
a vnímám, jak se k této problematice staví
různí lidé. A pak nemůžu uvěřit, jaké zlaté
tele se z uměleckých objektů občas dělá
a jak ujetou show jsou schopni galerie,
kurátoři i sami umělci kolem něčeho
vytvořit. Nejvtipnější bývají situace kolem
konceptuálních záležitostí, které působí
bez interpretace, tedy psaného výkladu,
úplně nesmyslně. Celá tahle přesmyčka,
že o věci samé je třeba vydat v podstatě
studii, aby vůbec fungovala, je pro mě
osobně selháním toho, o čem by mělo
umění být a k čemu má vlastně sloužit. Na
tento svět proto nahlížím asi jako na televizní pořad Výměna manželek na Nově.
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Nechci říct, že není zábavný, ale opravdu
obohacujícího pro svou vlastní existenci
na něm nenajdu většinou nic.

aby se dnes nějaké současné umělecké
dílo stalo na chvíli slavné, samotné umění k tomu vůbec není třeba.

Co by to muselo být, abyste to jako obohacující spatřoval?
Jak už jsem říkal, ani věci, které sám
považuji za skvělé – a takové bezesporu
existují – nejsou nic samy o sobě. Potřebují diváka. Respektive obvykle přilákají
mnoho diváků, kteří se budou dívat
dlouho, když cítí, že opakovaný kontakt
jejich vlastnímu bytí něco přináší. Proto
není překvapivé, že nejlepší test, co je
a co není kvalitní umění, představuje čas.
Nakonec se spousta lidí, kteří se uměním
zabývají, právě díky testu času shodne na
určitých hodnotných artefaktech, které
přetrvají věky. Upřená pozornosti masy
diváků, která hledá a souzní s myšlenkou,
že život může být při kontaktu s uměním
bohatší, nakonec vydestiluje objekty
a věci, které překvapivě naplňují i moji
definici. Proto se nijak nevyhraňuji vůči
uměleckému světu jako takovému, ale
vůči současné umělecké scéně, která je
založena na rychlém toku času, reklamě,
povrchnosti a v principu se chová jen jako
trh, byznys. Ale vlastně ani proti ní nic
nemám. Jen mě zajímá velmi selektivně.

V kontextu se vším, co bylo řečeno:
Proč DOX?
Pokud vycházíme z pohledů, o kterých
jsme právě mluvili a které jsou – přiznávám – trochu avantgardní, není asi žádné
překvapení, že mi vždy přišlo zajímavější
hledání než sbírání. Proces mě zajímá
víc než výsledek a v tomto kontextu pro
mě vždy bylo centrum DOX nástrojem
zkoumání a zkoušení. Komerční galerii
jsme nechtěli dělat nikdy. Picasso řekl,
že umění smývá z našich duší prach
každodennosti. A vzhledem k tomu, že
mě kromě jiných směrů silně přitahuje
také architektura, od začátku bylo naším
cílem samotnou koncepcí budov DOXu
způsobit, aby se návštěvník ocitl v alternativním světě, kde objekty a děje fungují
jinak, než jsme zvyklí. Rychlá každodenní
realita nemá žádný vztah k magii a iracionalitě, zatímco nás zajímal pravý opak.
Cílíme na magii a iracionalitu, chceme
dělat věci, které nemají žádný pragmatický užitek, ale právě díky tomu nakonec
užitek mají, protože obohacují naše bytí.
To jsou ovšem všechno natolik neobjektivní a řekněme efemérní popisy nebo
kategorie, že jestli se nám to s DOXem
nakonec podařilo, nebo ne, se dá jen
těžko posoudit. Já jen mohu za sebe konstatovat, že ano. A zároveň mohu říct, že
to byla zajímavá cesta. Shrnuto a podtrženo – všichni vědí, že DOX je kunsthalle.
Nemáme žádné sbírky. DOX občas pořádá
konvenční výstavy, ale také ve velké míře
hostí nejrůznější aktivistické projekty,
zvláštní expozice a podivné performance,
kdy je výsledek nejistý a hledání je hlavní
hodnotou. A díky faktu, že jsme ryze
soukromá instituce, máme nesmírnou
pružnost. Když v Paříži před čtyřmi lety
došlo k teroristickým útokům na Charlie
Hebdo, DOX dal například během tří týdnů dohromady výstavu stovek titulních
stran časopisu. Celou budovu tenkrát
hlídala policie. DOX byl také dvakrát jmenován na prestižní architektonickou cenu
Mies van der Rohe a dřevěná vzducholoď
na střeše patří asi k největší avantgardě,
kterou kdy kdo v Praze od revoluce postavil. Což je nesmírně smutné, že město
stále působí jako provinční skanzen. Pro
nás i pro Prahu.

Takže existuje něco jako časové síto,
skrz které protéká, napříč všemi možnými uměleckými platformami jen to, co
má nějakou skutečnou, definovatelnou
hodnotu?
Asi ne vždy, ale hodně často ano, i když
se spousta úžasných věcí bohužel do
toho síta vůbec nedostane. Buďme jen
opatrní s používáním pojmů jako „definovatelný“. Obvykle lze slovy jen obtížně
popsat – tedy definovat – proč nějaké
umění funguje. V čem spočívá jeho
kouzlo. Různí experti v oboru se o to
snaží, ale z jejich textů mívám často husí
kůži a upřímně nevím, zda jsou takové
hrátky se slovy cestou, která někomu
pomůže navázat vztah s uměním. Ale
zpátky k testu časem. Aby na sebe nějaké
současné dílo strhlo pozornost, může se
tak snadno a rychle stát například díky
sdílenému kolektivnímu nadšení z charismatu umělce, díky úžasné reklamě,
nečekaně aktuálnímu kontextu, pobláznění kunsthistoriků, galeristů, znalců,
nebo dokonce i díky módě, protože móda
je nesmírně důležitý aspekt. Jinými slovy,

DOX podporuje mladé umělce. Hostí například Stanislav Libenský Award, mezinárodní ocenění pro mladé umělce bakalářského nebo
magisterského studia z celého světa, kteří ve své závěrečné práci pracovali se sklem.

Považujete se za donátora?
Pokud lze za donátora považovat jednoduše někoho, kdo dává peníze, aniž by čekal
zpátky nějaký finanční zisk, tak ano. Ale
já mám k penězům obecně rozporuplný
vztah. Stejně jako u věcí nepovažuji za
hodnotné jejich hromadění. Pro mě jsou
jen formou energie, a tudíž fakt, že jsme
s partnery zainvestovali stovky milionů do
něčeho, co nakonec stojí jen další peníze
v rámci svého provozu, mě netrápí. Čin,
který na jednu stranu vypadá v dnešním
pragmatickém světě jako bláznivá myšlenka, poskytuje na druhou stranu benefit
přímé zkušenosti, kterou člověk nemůže
jinak udělat, a propojení s příběhy, na
které by jinak nenarazil. Takže ano, něco
člověk dává, ale něco dostává zpátky,
i když to nejsou peníze. A přitom doufá,
že to celé dává smysl i pro ostatní.
A tenhle princip u vás funguje tak, že
jste šťastný, naplňuje vás?
Je to moje vědomá volba. Navíc se angažuji
jen v několika málo podobných projektech,
jsem velmi vybíravý. Popravdě řečeno,

kdybych o svém životě uvažoval striktně
pragmaticky, jistě bych hodiny, které mám
vyhrazeny na této planetě, dokázal zúročit
lépe a na konci by mi zůstalo lepší skóre,
přepočítáno na jednotky korun, dolarů či
jiných měn. Ale nemyslím si, že bych byl
bohatší člověk ve smyslu vnitřního poznání. Pokud pro mě existuje nějaká filozofická kvalita, mohla by se třeba vzletně nazvat
kultivací duše. Která následně může přejít
v kultivaci vnějšku. Nikdy to ale nefunguje tak, že člověk, který nemá sám v sobě
věci srovnané, dokáže něco smysluplného
způsobit vně. Takže v tomhle ohledu mi
styl, který je spojen s určitou vědomou
neefektivitou, myslím funguje.
Pokud se vrátíme zpět k umění, není
naopak jistá znepokojivost vznikající od
lidí, kteří jsou nebo byli mnohokrát psychicky labilní, nositelem skvělých věcí,
které přetrvávají? Nejde to trochu proti
tomu, co jste právě řekl?
To je dobrá poznámka, ale já měl na mysli
praktické působení vně ve smyslu schopnosti vést vlastní naplněný život. Jinak máte

pravdu, že pravda o bytí, světě a realitě se
často neskrývá v mainstreamu, ale na okraji.
Ale to neznamená, že se na zmíněném
okraji dá žít. Já bych tam žít nedokázal, ale
přesto mě ten okraj nesmírně zajímá. S kolegou jsme spustili aktivitu, která se jmenuje
Eccentric Club, kde je členství podmíněno
tím, že jste nějakým způsobem excentrická
bytost. Excentricita mi připadá jako velmi
hodnotný postoj, pokud toužíte po poznání.
Ale optimální je, když se dokážete vydat
z centra na okraj, ale pak se umíte také
bezpečně vrátit do středu, domů. Tak lze
asi popsat i mou životní strategii. Snažím
se kombinovat oba světy, které představují
zdánlivé protiklady, ale jak říkal Jung, člověk
je paradoxní, a to se změnit nedá.
To mě zajímá. Co bylo impulsem stvořit
takovou divnou, nekonvenční a zároveň
lehce vzrušující platformu pro inteligentní a výjimečné misfits? Nebo jinak
– kdo má právo určovat jakýsi směr
zmiňovaných výprav na okraj?
Směr výprav si určujete sám. A podobně
jako u centra DOX i v případě Eccentric
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Do konce letošního  března byla v DOXu k vidění výpravná výstava ke 30 letům kapely Tata Bojs. Práce výtvarníka Milana Caise doprovodila i řada
speciálních koncertů.

Tátomam I, 2006, tisk na plátně, 130 x 94 cm. Foto: Salim Issa
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Clubu nebo třeba Prague Fashion Weeku
funguji hlavně jako iniciátor, který
uspořádává vnější podmínky a uvádí
v chod procesy tak, aby se určité věci
mohly stát. Ale jinak se praktickými
stránkami těch činností příliš nezabývám. Rád sleduji, jak se projekty rozvíjí,
mám radost, když fungují a můžu být
obklopen něčím, co mě baví. Konvenční
prostředí mě obvykle nudí, tak si vlastně
musím vytvářet vlastní vesmír, aby
mě těšil. Eccentric Club je v principu
utajené místo, které již sdružuje stovky
členů, kde se kromě popíjení a typické
zábavy, kterou si člověk představí pod
pojmem klub, odehrávají i poměrně
zajímavé přednášky a akce. Dnes tam
jsou již k mému údivu ochotny přednášet i nečekané kapacity. Nebo zrovna
před pár dny jsem tam zažil fantastický
koncert kapely Kittchen, jen pro dvacet
lidí. To jsou milé momenty, které si
člověk pamatuje dlouho. Když o tom tak
vyprávím, možná se jedná o dost trefný
leitmotiv mého fungování. Snažím se

svět zkoumat, prosívat a nacházet v něm
určité autentické situace či zážitky, které se těžko hledají, ale když se najdou,
řeknete si, ejhle, o tomhle je život!
Není mírně skličující být odkázán
pouze na to vytvářet si svůj vlastní
vesmír, protože okolní svět není
dostačující k tomu, aby člověka nějakým
způsobem naplňoval?
Samozřejmě, že záměrně trochu přeháním. Děláme přece rozhovor do uměleckého časopisu. Snažím se jen říct, že určitým
lidem s nápady a energií, které by dnešní
pragmatická doba vůbec neocenila, občas
pomůžu, aby jejich energie mohly na
povrch a materializovaly se. Následně mě
příběhy s tím spojené, neprůměrné a někdy excentrické, baví pozorovat. Ale já
sám v podstatě nepotřebuji nic. Mám rád
buddhismus a jsem schopný být zavřený
v jedné místnosti klidně týden, jen si číst
a meditovat. Domnívám se, že štěstí je
přirozenost vyrovnané mysli. Jen bývá
často zavaleno haldou balastu a špinavého

prádla. Když se ty hromady odstraní –
a to je zcela v kontextu s názory mnoha
východních filozofií – objevíme tam stav,
kterému například védanta říká ananda,
tedy blaženost. Křesťanští mystikové to
nazývali láska.
Znamená to, že vás hodně zajímají
duchovní cesty?
Mě nesmírně zajímá psychologie. A součástí širšího pohledu na psychologii je
samozřejmě zkoumání vědomí a s ním spojený nejstarší praktický průzkum těchto
teritorií, což jsou různé spirituální směry,
které vznikaly zejména na východě tisíce
let zpět. Například původní buddhismus je
v podstatě nauka o práci s vědomím, technika používání mysli. Nikoli náboženství.

ABY SE DNES NĚJAKÉ
SOUČASNÉ UMĚLECKÉ DÍLO
STALO NA CHVÍLI SLAVNÉ,
SAMOTNÉ UMĚNÍ K TOMU
VŮBEC NENÍ TŘEBA
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Své narozeniny v DOXu oslavila architektka Eva Jiřičná, jejímuž dílu je věnována aktuální výstava. Na snímku Eva Jiřičná, Klenotnictví Boodles na
Albemarle Street, Londýn, 2008. Foto: archiv AI-DESIGN

To je mimochodem velmi zajímavé téma.
Nicméně se pojďme vrátit ještě jednou na
začátek. Utkvěla mi věc, spojená s tím sbíráním, nebo řekněme, pořizováním si uměleckých děl. Mluvíte o tom, že pokud vás něco
osloví, klidně si to koupíte, ale pak to se
stejnou lehkostí pošlete dál do světa. To je
dost netypické. Obvykle, když se do něčeho
člověk zamiluje, nerad se toho zbavuje...
Úplně stejně obtížné jako věci budovat,
bývá opouštět je. S psychologií úzce souvisí psychedelika. O jednom z nich jsem
natočil celovečerní film a podporuji dokonce český psychedelický výzkum v Národním ústavu duševního zdraví. Hlubší
psychedelickou zkušenost lze popsat jako
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malé setkání se smrtí, kdy pochopíte,
nebo spíš zažijete, že jako poslední odchází vaše totožnost čili identita. Identita
je konečná výspa vlastnění a ulpívání.
Během experimentů s psychedelickými
látkami je běžné projít stavem, kdy vědomí kontinuálně existuje, ale vaše identita
i ego zmizí a pak se zase složí zpátky.
A právě zde, řekl bych, narážíme na elementární princip bytí, který buddhismus
nazývá principem impermanence. Panta
rhei jako základ všeho. Věci vznikají, pak
zase zanikají, ale lidé mají velmi často problém s tím, když odchází a mizí. Proto nemám rád konvenční koncept sběratelství,
kdy se člověk rozhodne zesílit svoje ego

skrze vlastnění, hromadění a ulpívání. Pro
mě je ideál nikoli ego zesilovat, ale právě
naopak: učinit ho průsvitným a lehkým.
Sbírka jako ego booster?
Ano, tak to přece často bývá. Avšak
nakonec vždy záleží na opravdových
pohnutkách, na stavu ducha, v jakém
člověk věci dělá. To znamená, že pokud
je důvodem k pořízení skvělého díla
touha pověsit ho jako mocný artefakt
na zeď, abych svou sofistikovaností
ohromil sofistikované návštěvy, jde
o prostý způsob, jak své ego naboostovat. Ale také můžete kupovat umění
s naprostou lehkostí, bez připoutanosti

Mezi jednu z mnoha aktivit Václava Dejčmara patří Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Foto: (c) MBPFW, Martin Faltejsek

k samotné myšlence vlastnit. Pak lze
mít spoustu věcí a přitom neztratit svobodu. Postoj je vždy hlavní kritérium,
nikoli aktivita sama.
Dá se jistý odstup udržet?
Myslím, že to není snadné. Proto v přeneseném smyslu nechodím příliš často do
cukrárny, abych následné odpoutávání
nemusel řešit. Ale na druhou stranu je
přece třeba také praxe a tréning!
Máte na české výtvarné scéně nějaké
oblíbené jméno?
Vlastně ne. Snažím se zcela oddělovat
osobnost umělce od jeho umění. Vlastně

jste otevřel velmi zajímavou otázku. Má
se umění vnímat v kontextu s osobností,
která ho tvoří? Nebo ne? Pokud byl Michael
Jackson pedofil, jak naznačuje aktuální
dokument, je správné zakázat jeho songy?
Pokud víme, že Sid Vicious zabil svou
ženu, co o člověku vypovídá, že rád poslouchá Sex Pistols? Má odpověď je, že mě
tento druh propojování souvislostí vůbec
nezajímá. Osobnost autora se přeceňuje.
Jsem přesvědčený, že pokud umění, ale
třeba i myšlenky nebo vynálezy za něco
stojí a skrz někoho se zmaterializují,
dotyčný byl často pouhým nástrojem.
Posloužil jako průtokový ohřívač proudu
kolektivního nevědomí. Pokud následně

nezvládne slávu a jeho ego uvěří, že je
Bůh stvořitel, výsledkem bývá osobní
tragikomedie. I když výjimka potvrzuje
pravidlo. Třeba v případě Franze Kafky
sice lze život autora odtrhnout od jeho
díla, ale celkový umělecký odkaz je potom
překvapivě chudší.
Všechny vaše aktivity, DOX, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Paralelní
Polis, Eccentric Club a další projekty,
ke kterým jsme se ani nedostali, zdá
se, díky vaší osobě, spojuje jakási hravá
diverzita. Vnímám to správně?
Odhalil jste mě, asi je to tak. Čím jiným se
bavit, než si trochu hrát?
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JACKSON
Text: Kateřina Chalupová
Foto: Profimedia
Foto:

JE TOHLE
JEŠTĚ
UMĚNÍ?

JEFF KOONS:
MICHAEL JACKSON A BUBBLES
Porcelán
106,7 x 179,1 x 82,6 cm
1988

V souvislosti s dokumentem Leaving
Neverland, který je čtyřhodinovou
obžalobou ze zneužívání dětí, se Michael
Jackson znovu stává nejvíce skloňovaným jménem pop music. Vzrušení ve své
době vzbudilo i dílo jednoho z nejznámějších současných umělců Jeffa Koonse
z roku 1988, zobrazující popovou hvězdu
Michaela Jacksona a šimpanze Bubblese. „Kdybych si měl vybrat, kým bych
chtěl být, zvolil bych si nejspíš Michaela
Jacksona,“ prohlásil kontroverzní umělec,
který se netají tím, že zpěváka vnímá
jako spirituální autoritu. Co ale Koonse
na popovém králi tak zaujalo? Popularita
nebo peníze? Někteří kritici tvrdí, že se
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umělec rád přiživoval na slávě druhých,
Jacksona tedy nevyjímaje.
Porcelánová socha v nadživotní velikosti
zobrazuje Michaela Jacksona s milovaným šimpanzem Bubblesem. Koons se
inspiruje Michalengelem, připomíná totiž
jeho historické zobrazení Madony a Ježíše.
Odkazuje tedy na vnímání Jacksona jako
Boha. Kontrast zářivě bílého porcelánu
zdobeného plátkovým zlatem se zvýrazněnou oční linkou a slastnými rudými rty
tehdy vzbudila kontroverzi u kritiků i fanoušků popové hvězdy. Vizáž ani kompozice porcelánové sochy se jim nelíbila. Jeff
Koons kritiku odvrátil a naopak upozornil

na podobnosti popové hvězdy s antickým
bohem Apollónem, který je spojován
s harmonií a hudbou. Řecký bůh podle
něj odkazoval k tomu, že se při hudbě
lidské tělo transformuje a působí zženštile.
Umění v tomto smyslu překračuje gender,
stejně jako Jackson svou tvorbou překonával hranice hudebního světa. Podobně
jako kontroverzní socha popového krále
se šimpanzem reagují téměř všechny
Koonsovy práce na konzumní kulturu
a kult uctívání mainstreamových celebrit
v současném prostoru. Na mnohé tak
mohou působit jako symbolické relikvie
současného konzumního světa i jako
bohapustý kýč.
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