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JE HEZKÉ,
KDYŽ SE DAŘÍ PENĚZŮM.
JEŠTĚ HEZČÍ, KDYŽ SE DAŘÍ LIDEM.
Společenská odpovědnost od roku 1819

EDITORIAL

Potřeba
ulice
Většinou to poznáte podle očí. Když se potkáte s člověkem, který v sobě má tvůrčí pnutí,
ten zápal i nadšení v nich je. Jako u Jiřího Georg Dokoupila, když jsme spolu mluvili
poprvé, tak nějak jsem tušil, že bych mohl prožít jeden z těch rozhovorů, které spadají do
kategorie podivuhodné. „To ale není rozhovor,“ komentoval ho sám neúnavný inovátor
výtvarných technik u autorizace. „Spíš taková imprese,“ krčil jsem rameny, protože už
když jsem odcházel domů, věděl jsem, že výsledek normální být nemůže. Stejně jako to,
jak se naše setkání z hospodského posezení živelně změnilo v návštěvu ateliéru, protože
potřeboval vyzkoušet nový barevný odstín, který použije na svoje ikonické bubliny.
Těžko říct, kde bude obraz, který ten večer dostal základy, nakonec viset. Nezáleží na
tom, zda to bude v muzeu nebo nějaké instituci, v designové kanceláři nebo u někoho
v obýváku. Vždycky to bude dílo, které v sobě ponese svého autora, tu atmosféru horkého
vzduchu propršených zákoutí Prahy, sitár Raviho Shankara. I ten postoj, že konvence jsou
tu od toho, aby se nahlodávaly a porušovaly.
Téma, které se line druhým vydáním časopisu ArtLover, je ulice. Protože bez ní by ani na
těch důležitých ani na těch zbytečných místech žádné umění, které stojí za řeč, neviselo.
Dozvíte se, jak se Dokoupil na svojí vůbec první výstavě pomocí zrcátek a slunce naboural
do ctihodné newyorské galerie a ještě tam pozval kamarády na vlastní opening. Jak dnes
uznávání umělci minulosti začínali na ulici. I jak se ze společenských komentářů vyjádřených street artem stal zajímavý byznys.
Pokud chcete obdržet
i další vydání časopisu,
vyplňte formulář na
www.artlovermagazine.cz
nebo použijte tento QR kód.

Na tomto místě se patří poděkovat za zájem a ohlasy, které jsme od vás dostali po vydání
prvního čísla. Stále platí, že ArtLover si nemůžete předplatit ani koupit. Musíte si ho prostě
jen hodně přát a nejlépe použít formulář na adrese www.artlovermagazine.cz nebo tento
QR kód. On už si vás pak najde sám.
Tak jako toto vydání, které zdobí Dokoupilovy zelené bubliny, od kterých zkrátka nelze
odtrhnout zrak. Přeji vám, ať se Vám ArtLover líbí a ať vám alespoň některé z těch úžasných děl od domácích i zahraničních autorů, se kterými se v něm setkáte, taky zažehne
vášeň v očích.
Honza Vedral
šéfredaktor
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Podívejte se, jak vypadá pět nejdražších uměleckých děl evropských
autorů. Kolik jsou sběratelé ochotni utratit za krásu?

Režiséra a herce Jakuba Koháka nadchnul Vladimír Skrepl. Jaký obraz
si pořídil do jižní komnaty svého bytu?

Co všechno řekl Tomáš Sedláček na své přednášce
na Art Lovers Academy?

Netradiční průlet Prahou, výstavou i ateliérem s autorem ikonických
Bublin. Ukazujeme, kde bere svou inspiraci.

Jak a proč se náš nejzajímavější street art umělec pustil do práce se
sklem? Byli jsme s ním v ateliéru.

Společnost Penta ví, že s uměním se pracuje lépe. Podle toho to
vypadá i v jejích kancelářích.

Ukazujeme historické kořeny a příběhy street artu i jak se stalo, že se
z umění ulice stalo galerijní zboží.

Stanovte si pravidla, podle kterých začnete stavět svoji
sbírku s uměním.

A ještě jednou Banksy. Ve vydání o street artu prostě
obdivujeme jeho dílo.

Tentokrát jsme se vydali za exotikou. Sběratel Juan Yaur vypráví, jak
mu ukradli Hirsta i jak ho portrétoval David LaChapelle.

Je tohle ještě umění?
Roman Týc jezdí po galerii v pouťových autíčkách. To se dělá?
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VÁCLAV CIGLER:
ČIRÁ SFÉRA
2011
Čiré optické sklo
27 x 28 x 38 cm
Foto: Michal Motyčka, Martin Vičan
Cena: 1 500 000 Kč + DPH

Od konce padesátých let se Václav Cigler
ve své výtvarné práci věnuje skleněné
plastice. Od objektů vycházejících
z tvarosloví optických čoček, oblázků
a přírodních valounů přes stylizovaný
mužský a ženský princip bylo velmi
blízko k dokonalému vejčitému tvaru.
První sférické půlvejce Cigler vystavoval
již v roce 1975 v rámci své samostatné
výstavy v Museu Boymans-van Beuningen
v Rotterdamu. Tento dechberoucí kus je
o šestatřicet let mladší.

6

PRŮZRAČNÁ
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OČIMA EDMUNDA ČUČKY

OČIMA EDMUNDA ČUČKY
Private Exposure Installation sansicht installation view 2016
© me Collectors Room Berlin
Photo: Bernd Borchardt
Adresa: Auguststraße 68, Berlin

ARTLOVER

KDE SE SCHÁZEJÍ
SBĚRATELÉ?

RADÍ, KDE NAPLNIT
SVÉ UMĚLECKÉ VÁŠNĚ
GALERISTA EDMUND ČUČKA PŘINÁŠÍ TIPY
NA UMĚLECKÉ ZÁŽITKY, KTERÉ NABÍZÍ SOUČASNÝ BERLÍN

Co vůbec znamená pracovat v galerii?
Je to každodenní činnost od rána do
pozdních hodin, často včetně víkendů.
Role galeristy v sobě spojuje mnoho
profesí a znalostí dohromady od právníka, ekonoma, psychologa, bankéře až
po kunsthistorika. Vidím většinu výstav
v Praze a průřezové výstavy v Brně, Ostravě
či Plzni. Ze zahraničních výstav podle
toho, kam zrovna cestuji. Z toho vyplývají
i aktuální berlínské tipy. Často si plánuji
své zahraniční cesty podle toho, jaká se
zrovna koná výstava. Pravidelně jezdím na
Art Basel či na Freeze do Londýna.
Co považujete za svůj největší „úlovek“
nebo obchod, který jste zprostředkoval?
Do jedné významné sbírky v Lucembursku se podařilo umístit po bok Picassa,
Warhola, Kiefra či Cragga díla českých
autorů Maskera, Hase, Ciglera, Černého
či Jiřího Dokoupila. Bylo pro mě skutečným zážitkem věšet díla těchto autorů
vedle takových velikánů. Tím, že zahraniční sběratel zařadil díla českých autorů
do své sbírky, projevil nejen nutnou dávku odvahy, ale i vytříbeného vkusu. Sbírá
umění již přes padesát let, sběratelství
se v jejich rodině dědí z generace na generaci. Kromě děl od autorů, které naše
galerie zastupuje pro klienty, vyhledávám
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vhodná díla do jejich sbírek na aukcích
v Čechách či v zahraničí.
Jak si podle vás stojí současní čeští umělci
v porovnání se světovou konkurencí?
Myslím, že české výtvarné umění je na
světové úrovni, co mu však chybí, je
mezinárodní prezentace. Financování
zahraničních veletrhů je v řádech stovek
tisíc. V tomto směru schází umění větší
podpora ze strany státu, tak jak je tomu
u sportu či kinematografie. Aby se český
autor skutečně prosadil v zahraničí, měl
by tam dlouhodobě žít. Tak se to povedlo
například Jiřímu Dokoupilovi.
Zpracováno studiem Düttmann + Kleymann Součástí je kavárna, lounge i galerijní obchod

Podle čeho se rozhodnete nakoupit
nějaký umělecký objekt?
Pokud kupuji umělecké dílo do své sbírky,
rozhoduji se srdcem. Jde o emocionální
investici. Kromě díla jako takového je pro
mě důležitá i osobnost autora. S některými
autory mám až rodinný vztah. Mojí chloubou je průřez dílem Jiřího Černického za
posledních dvacet let, mám od něj i několik
prací, které vznikaly ještě za dob jeho studií.
Můj oblíbený autor je...
Z českých to je určitě Masker, Černický či
Jiří Dokoupil. Ze zahraničních pak Damien
Hirst, Albert Oehlen či Maurizio Cattelan.

KDO JE EDMUND ČUČKA
Specialista DSC Gallery se k umění dostal
překvapivě přes studium Právnické fakulty
v Praze. Byl totiž jedním z právních zástupců skupiny Ztohoven, jejíž člen Roman Týc
ho následně přivedl k práci v galerii, která
Týce zastupuje. „Umění jsem ale začal sbírat už ve škole, byla to pro mě tedy přirozená věc,“ vysvětluje Čučka. Ke sběratelství
se dostal díky hodinkám značky Swatch.
„Řadu z nich ztvárnily takové legendy jako
Keith Haring, Yoko Ono či Name Jun Pike.
Musel jsem je samozřejmě mít.“

Nazývá se jednoduše My Collectors
Room a jde o velkorysou platformu,
v jejímž rámci se přímo v srdci berlínského Mitte mohou prezentovat sběratelé
umění ze všech koutů světa. Ostatně,
založil ji jeden z nich, soukromý sběratel Thomas Olbricht. Na 1300 metrech
čtverečních zde vystavuje svou sbírku,
která obsahuje průřez díly od renesance
po současné umění. Navíc ale prostory
nabízí ostatním sběratelům, kteří ve dvou
velkých výstavních síních i přilehlých
prostorech často připravují tematizované

exhibice artefaktů napříč dobou i styly.
Všechny mají navíc bohatý doprovodný
program, jenž stojí za pozornost. Ještě
před návštěvou si galerii můžete projít
i virtuálně, prostřednictvím Googlu. Stačí
se zalogovat na internet.

OD CINDY SHERMAN
PO MARLENE DUMAS
I když vás zrovna neosloví aktuální
výstava, vždy je tu privátní sbírka od
Thomase Olbrichta, která je plná umění
od 16. století po současnost. Lákadlem je
také trvalá expozice Kunstkamera, jakýsi
kabinet kuriozit, jenž obsahuje nejen vzácné poštovní známky, roztodivné předměty,
ale i hračky. Ve své současné sbírce má
Olbricht taková jména jako John Currin,
Cindy Sherman nebo Marlene Dumas.
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OČIMA EDMUNDA ČUČKY

OČIMA EDMUNDA ČUČKY
Adresa: Auguststrasse 28, Berlin
Photo credit: © Achim Hatzius
Interior design: Greige.

Soho House Berlin
Photo credit: Kirchner Kutt
Adresa: Torstraße 1, Berlin

ČAS NA ČTENÍ!
HOTEL PRO
MILOVNÍKY
UMĚNÍ

Když vyrazíte do Berlína za uměním,
je příjemné se také stylově ubytovat.
I když ale přespáváte jinde, stojí prostory
Soho House Berlin za návštěvu. Je to zřejmé už od prvního pohledu do vestibulu,
kterému dominuje jeden z mála obrazů,
sprejem vytvořený žralok od Damiena
Hirsta. Celkově vás zdejší prostředí
navnadí. V přízemí se nachází několik
barů s restauracemi servírujícími organické jídlo, o zvukovou kulisu se stará DJ hrající minimalistické techno. Do ostatních
pater si můžete jít zacvičit i zaplavat.

POUZE LIMITKY

Do You Read me?!, Magazine und Lektüre
der Gegenwart

Pokud milujete krásné časopisy a dokážete
trávit hodiny a hodiny čtením, nemůžete
vynechat stylový obchod s časopisy nazvaný jednoduše Do You Read Me?! Jde o jedno
z největších podobně pojatých míst na
světě. A jeho zdmi prochází unikátní atmosféra plná klidu i nikdy nekončící inspirace.
Pokud sháníte nějaký časopis z jakéhokoli
koutu světa, s největší pravděpodobností ho
tu najdete nebo ho pro vás seženou.
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NECHOĎTE, POKUD NEMÁTE ČAS
Do You Reed Me?! nabízí výběrový
sortiment časopisů a fanzinů z celého
světa. Jde o jeden z největších prodejen
časopisů svého druhu na světě, ať už
vás zajímá móda, fotografování a umění,
architektura, interiér, či design. Jen
počítejte s tím, že tu strávíte opravdu
hodně dlouhou dobu.

Pozornost si zaslouží zejména concept
store, v němž najdete nejen high streat
fashion počínaje limitkou od Adidasu přes
již legendární japonskou značku Comme
Des Garcons. Hned vedle se nabízí vybrané knižní tituly. Součástí je i obchod
s gramofonovými deskami. Mají zde
i limitované a sběratelsky ceněné desky
(součástí je originální grafika) od Mariny
Abramovič či Chapman brothers, jejichž
cena se pohybuje okolo 500 eur.
To vše se nachází v památkově chráněné
budově z roku 1920, která je postavena ve
stylu nové věcnosti architekty Georgem
Bauerem a Siegfriedem Friedlanderem.
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NEJDRAŽŠÍCH
AMERICKÝCH
UMĚLCŮ

Text: Edmund Čučka, Honza Vedral

JAK VYPADÁ A KOLIK STOJÍ
NEJDRAŽŠÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ?
SERVER ARTNET NA ZÁKLADĚ
SVÝCH STATISTIK ZA POSLEDNÍCH
DESET LET SESTAVIL UNIKÁTNÍ
ŽEBŘÍČEK NEJCENNĚJŠÍCH
SOUČASNÝCH AMERICKÝCH
UMĚLCŮ. ROZHODLI JSME SE
BLÍŽE PODÍVAT NA JEJICH SLAVNÉ
UMĚLECKÉ KUSY.

Banka Gutmann
Private Banking – Made in Austria
ROBERT RYMAN:
TWIN (1966)
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BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT
P O B O Č K A Č E S K Á R E P U B L I K A
VÁ C L AV S K É N Á M Ě S T Í 1 9 , 1 1 0 0 0 P R A H A 1
T E L .
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Olej na bavlně
192,4 x 192,6 x 7,6 cm
Cena odhadem: 600 tisíc dolarů
Foto: Profimedia

Cena obrazů Roberta Rymana v aukcích
roste postupně. Loni se jeho díla prodávala za jedenáct i patnáct milionů dolarů.
Jejich autor se původně chtěl stát jazzovým hudebníkem. Pracoval jako noční
hlídač v newyorském Muzeu moderního
umění, kde se seznámil se Sol LeWittem
či Danem Flavinem. Nejenom pod jejich
vlivem, ale i pod vlivem dalších již
legendárních amerických expresionistů,
jako jsou Willem de Kooning, Clyfford
Still či Jackson Pollock, začal v roce 1955
vytvářet první malby. Často je klasifikován jako minimalista, ale sám se označuje
za realistu. Celoživotně experimentoval
s médii, maloval na ložní prádlo, ocel,
hliník, plexisklo, skleněná vlákna, vlnitý
papír, noviny, tapety či jutové pytle.
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CHRISTOPHER WOOL:
PORTRAIT (FOR M.A.)
(1999)

JASPER JOHNS:
FLAG (1983)
Hedvábná vlajka na plátně
29,5 x 44,4 cm
Cena: 36 milionů dolarů
Courtesy Sotheby’s ©

Smalt na papíru
91,4 x 58,4 cm
Cena: 1 milion dolarů
Image courtesy of Phillips / Phillips.com

Obraz s prostým názvem Vlajka namaloval
Jasper Johns poté, co se mu zdálo o americké zástavě. Díky svému specifickému
přístupu a tomu, že maluje hotové věci, je
coby autor považován za novodobého dadaistu. Tomu odpovídá i to, že se dokonce
objevil v kultovním seriálu Simpsonovi.
Vlajek nakonec namaloval celou sérii. Cena
jeho díla stoupá. Aukční síň odhadovala, že
tuto vlajku prodá za 15 až 20 milionů dolarů. Nakonec to bylo za více než 36 milionů.

Christopher Wool vytváří textové obrazy od konce 80. let.
Začal s tím, když na zbrusu nové bílé dodávce viděl graffiti, které
hlásalo slova „sex“ a „luv“. Autor ve své práci často namísto štětce
používá komerční malířský váleček. Tento obraz nepatří k jeho
nejdražším, ale jeho nápis Riot se loni v květnu v Sotheby’s prodal
za 29,9 milionu.

2
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ED RUSCHA:
SMASH
1963
Olej na plátně
182,2 x 170,1 cm
Cena: 30 milionů dolarů
© Ed Ruscha. Courtesy the artist and
Gagosian Gallery

Jak je z tohoto žebříčku vidět, pop art
je ve světě současného umění jednou
z nejcennějších komodit. Ed Ruscha
začínal podobně jako Andy Warhol či Roy
Lichtenstein, počátky jeho tvorby jsou
tedy zakořeněny v užitém umění. Převážnou část jeho díla tvoří slova či typografie.
První z nich vytvořil technikou malby
v Paříži začátkem roku 1961. Slova pro svá
díla často hledal ve slovníku.
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Princ dnešního trhu s uměním Jeff Koons
připravil na téma Balloon Dog pět originálních soch, každou v jiné barvě. Kromě
oranžové existuje v modré, červené, žluté
a magnetové variantě. Při prodeji měl autor
zaručeno, že se jeho dílo prodá za minimální cenu. Záruku, že bude sdílet náklady
v případě, že se dílo neprodá, mu poskytl
aukční dům Christies. Nakonec se dílo
prodalo za více než 58 milionů dolarů.

JEFF KOONS:
BALLOON DOG (ORANGE)
(1994–2000)
Leštěná nerezová ocel s průhledným
barevným nátěrem
307,3 x 363,2 x 114,3 cm
Cena: 58,4 milionu dolarů
© Jeff Koons
Foto: Tom Powel Imaging
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ARTLOVER
Text: Honza Vedral
Foto: Benedikt Renč

MÁM RÁD
KONĚ
„NEJSEM ŽÁDNÝ VELKÝ SBĚRATEL, ALE KDYŽ JSEM VIDĚL TY ZVLÁŠTNĚ
PSYCHEDELICKÉ OBRAZY OD VLADIMÍRA SKREPLA, NAJEDNOU MĚ
PŘEPADLA CHUŤ VLASTNIT,“ ŘÍKÁ REŽISÉR JAKUB KOHÁK O OBRAZU,
KTERÝ SI NEDÁVNO POŘÍDIL DO BYTU.
Přestože ho dnes většina lidí zná z reklam
i různých skečů, má Jakub Kohák k umění
blízký vztah. O Vladimíru Skreplovi
dokonce v současnosti točí dokumentární
medailonek. „Často mu položím nějakou
otázku, která ho rozčílí. Třeba: Co to je
krása? Kouká na mě a kroutí hlavou. Já
bych chtěl nějakou zvláštní, netradiční,
šílenou, divnou... prostě jinou odpověď,
jenže to je moje představa. On mě má za
ufona," říká pobaveně.

Jakub Kohák

Se Skreplem, který je jednou z nejvýraznějších postav tuzemské výtvarné scény,
a to jak vlastní tvorbou, tak díky své
pedagogické činnosti, se Kohák seznámil
prostřednictvím obrazů. „Přišel jsem do
galerie a prostě mě zaujaly. Nemám žádnou velkou sbírku, tak do desíti kusů, ale
věděl jsem, že tohle chci mít doma,“ vypráví. Obraz, který je inspirovaný Černým
jezerem od Jana Preislera, si vybíral přímo
v ateliéru. „Nejdřív jsem Vladimíra slyšel
mluvit na nějaké přednášce. Bylo to ulítlý,
ale dobrým směrem. A nesmírně zajímavý.

Je to člověk s úplně jiným pohledem na
svět, s vlastním nazíráním na veškeré dění,
a to je mi nesmírně sympatické! Koupí díla
si totiž pořizujete především kus toho tvůrce, jeho práci, a tudíž i jeho vnímání věcí,
jeho cit, jeho myšlení,“ vzpomíná,
co předcházelo rozhodnutí koupit.
Návštěvu Skreplova ateliéru pak
Kohákovi zprostředkoval galerista.
„Byly tam desítky, stovky obrazů,
a to člověku zahltí hlavu. Pak jsem ale
najednou uviděl ten svůj a okamžitě jsem
věděl, že jo. Že to je ono,“ říká Kohák.
„Mám rád koně a figurální věci. Tady je
tak zvláštně, neortodoxně nakreslený,
má přízračnou postavu. Říkal jsem si:
Sakra, to se mi hodně líbí, to si umím
představit u sebe v bytě!“
Ten se právě rekonstruuje, proto je zatím
dílo, za které zaplatil kolem sto osmdesáti
tisíc, uložené v galerii. „Pak ale půjde do
jižní komnaty. Už vím přesně, kam se mi
hodí,“ těší se Jakub Kohák.
17
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NEUŽITEČNOSTI
ZNAČKA ARTLOVER NEPATŘÍ JEN NAŠEMU ČASOPISU, ALE I AKADEMII,
V RÁMCI NÍŽ SE V PROSTORÁCH DSC GALLERY SCHÁZEJÍ VÝZNAMNÍ
UMĚLCI I TEORETICI, ABY ÚČASTNÍKY ZÁBAVNOU FORMOU SEZNÁMILI
S NEJNOVĚJŠÍMI TRENDY V UMĚNÍ I V INVESTOVÁNÍ. JEDNÍM
Z PŘEDNÁŠEJÍCÍCH BYL I EKONOM TOMÁŠ SEDLÁČEK. CO SI MYSLÍ O UMĚNÍ?

Otevíráme ročník 2016/2017.
Jste vítáni.
ART LOVERS ACADEMY je unikátní roční program
pro milovníky umění a ty, kdo chtějí umění sbírat
anebo do něj investovat. Vhodné i pro začátečníky.
Během 10 přednášek se setkáme s významnými umělci,
sběrateli, renomovanými kurátory a dalšími odborníky,
aby nás inteligentní a zábavnou formou provedli
současným uměním.
Přednáška se koná vždy ve večerních hodinách jednou
za měsíc od září 2016 do června 2017 v DSC Gallery.

„Genialita umělce spočívá v tom,
že vytrhne věci z jejich běžného
kontextu užitečnosti a učiní je
neužitečnými.“

„Ekonomika je produktem a podmnožinou
naší kultury, ne naopak, jak věřili marxisté.
Role umění je proto mnohem podstatnější,
než si obyčejně myslíme.“

„Dříve se filmy točily tak, aby vypadaly
jako ze života, dnes žijeme tak, aby to
vypadalo jako z filmu.“

„Umění tu není proto, abyste pracovali
lépe nebo tvrději. Naopak, umění by mělo
mít sílu ten kolotoč zastavit.“

„Umění je jedinou oblastí lidského života,
které se nevěnujeme za nějakým účelem,
nemá sekundární funkci, nepotřebujeme
ho, nemusí být podřízeno imperativu
užitečnosti.“

„Hodnoty minulosti, mezi které
patří i umění, jsou naší společností
uznávány, jen pokud se dají interpretovat
ekonomicky.“

„Z ekonomie se stává náboženství,
žijeme v době, kdy nám hodnoty udává
ekonomika.“

TOMÁŠ SEDLÁČEK (1977)
Více informací a program naleznete na:
www.artloversacademy.cz
Přihlaste se do 15. 7. 2016
do ART LOVERS ACADEMY 2016/2017 na:
klara.mokra@dscgallery.com

Je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla
přeložena do sedmnácti jazyků, v mnoha zemích se stala bestsellerem
a získala významná mezinárodní ocenění. Ve věku 24 let se stal
ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, později také ministra
financí. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších
myslitelů planety. V současné době působí jako hlavní makroekonomický
stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii na Karlově univerzitě.

19

REPORTÁŽ
Text: Honza Vedral
Foto: Deyan Pavlov, Jakub Macháček

DEJTE ŠANCI
STUPIDITĚ!
„DONAHA! PŘEVLÉCT! VŠICHNI! FÉN A JEDEM,“ ŘÍKÁ JIŘÍ GEORG DOKOUPIL PÁR OKAMŽIKŮ POTÉ, CO ZA NÁMI
ZAKLAPNOU DVEŘE GARÁŽE. JSME V CENTRU PRAHY, PŘED NĚKOLIKA HODINAMI SKONČILA JEHO SVĚTOVÁ
PREMIÉRA, TŘÍDENNÍ VÝSTAVA FURNITURE FOR FOTOS, A JÁ DO POSLEDNÍ CHVÍLE NEVÍM, CO MÁ JEDEN
Z NEJUZNÁVANĚJŠÍCH SOUČASNÝCH ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ ZA LUBEM. „JDEME DĚLAT BUBLINY,“ ŘÍKÁ A UŽ
MÁ NA SOBĚ PRACOVNÍ KALHOTY.

Jiří Georg
Dokoupil

Za posledních deset dní, co se spolu snažíme domluvit na rozhovoru, vím jistě jednu
věc. Nejenže nejde předvídat, co přijde příště v jeho tvorbě, u Jiřího Georg Dokoupila
nejde dost dobře předvídat ani to, co se
bude dít za deset minut. Neposedně těká
pohledem po lidech a věcech a je vidět,
že se mu hlavou honí minimálně dva tisíce myšlenek a nápadů za vteřinu, přičemž
všechny jsou nějak propojené a o každém
je schopen zapáleně vyprávět. Dokud ho
to baví. Hlavně se nezastavit. Nenudit.
Nezatěžkávat. Překvapit.
Taková ostatně byla i jeho výstava
Furniture for Fotos v DSC Gallery, kterou
sám popsal tak, že se „druhá dimenze
rozhodla stát třetí, ale úplně jí to nevyšlo“. Když k ní dostal návrh tiskové

zprávy, která glorifikovala jeho výtvarné
úspěchy a technické inovace, se kterými
přišel, naštval se, jak to zní nechutně seriózně. A že přece není žádný zasloužilý
umělec, ale kovboj. „Dejte tam prostě,
že ta výstava je fufofová!“
V samotné galerii bylo rušno, fotit se na
stylizovaný trojrozměrný nábytek, který
objektivem polaroidu vypadá jako nakreslený, sem chodili milovníci umění, jiní
současní umělci i rodiny s dětmi.
„Já už nechci další rozhovor, už jsem
všechno řekl. Nemůžeš to opsat z těch, co
už jsem dal?“ opáčí Jiří na můj v pořadí asi
čtvrtý dotaz, kdy si najde čas. Ten dotaz,
pravda, přichází zcela nevhodně mezi podepisováním fotek a kontrolováním, aby
byly skutečně dostatečně „fufofové“ a lidé

z nich nevystupovali do třetího rozměru,
takže skoro zapadl. Ale protože jsem před
chvílí dokoukal interview pro Českou
televizi, které Dokoupil celé bez mrknutí
oka vedl ve své vlastní vymyšlené řeči,
kroutím hlavou, že to nepůjde. „Ale kašlete na moje otázky, můžeme mluvit, úplně
o čem budete chtít,“ vyzývám ho. „Ok, tak
budeme mluvit o Leibnizovi a Newtonovi.
Připrav se na to, v pondělí zavolám,“ kývne Jiří a urovná si kšiltovku.

GRAVITACE NÁPADŮ
Sedíme a pijeme pivo. Je pondělí, u stolu
s námi je také Dokoupilův kamarád, bývalý
asistent a výtvarník Vojta Pavlíček, a také
kurátor a publicista Christian Dominguez.
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Následujících dvacet minut by se dalo
spíš než jako rozhovor, na který mě před
půlhodinkou zavolal, popsat jako hromadná
neřízená asociace. Neplatí v ní role tazatele,
odpovídajícího, i jazyky se nevypočitatelně
a živelně střídají, takže jedna věta může začít v češtině, odbočit do němčiny a skončit
anglicky nebo španělsky. Může stejně tak
obsahovat brilantní myšlenku jako naprostý
nesmysl. Odmítám mezi nimi rozlišovat.
„Moje první otázka je, kdy jsi měl naposled sprchu,“ hlaholí na mě Christian
z druhého konce lokálu. A já se snažím
přece jen držet Newtona, přesněji řečeno
jdu s barvou ven, že jsem ho moc nenastudoval, a ptám se Jiřího Georg
Dokoupila, proč chce mluvit právě o něm.
„Kvůli gravitaci,“ zpozorní. „Díky ní přece
my na Zemi vůbec přežíváme. Protože je
to jedna z hlavních energií, které nás tu
udržují,“ říká a ukazuje na skleničkách
na stole, jak se vzájemně přitahují, i když
minimální silou. „Newton byl ale hlavně
jeden z posledních alchymistů. Pořád
něco zkoušel a zkoušel. Až na to přišel.
Nejvíc se mi na něm líbí právě ten způsob
myšlení a přemýšlení o problémech.
Newton měl takovou pohovku a na ní
ležel ve stavu polospánku a ten problém,
který zrovna řešil, měl jako by nad sebou.

Svým myšlením ho ze všech stran nasvítil.
Mohlo to trvat i dny, ale právě to světlo
bylo vlastně řešením problému.“

TA SUBSTANCE SE
NEROZPIJE, ALE KDYŽ JE
JÍ PŘESNÉ MNOŽSTVÍ,
VYTVÁŘÍ ILUZE SVĚTLA

„Experimentování,“ vpadne do toho
Christian.
Na otázku, jestli je to u něj stejné, když
vymýšlí nějakou z té více než stovky
technik, které má na kontě, jako je malování kouřem svíčky nebo mateřským mlékem, Dokoupil rychle kývne. „Podobné,
podobné,“ a začíná vyprávět o umělých
diamantech, které teď drtí a přimíchává
do barev na své ikonické obrazy z mýdlových bublin. „Je tam jedna látka, která se
jmenuje tyrisma. A já ji dlouho ignoroval,
vůbec jsem si jí nevšiml. Ta substance se
nerozpije, ale když je jí přesné množství,
vytváří iluze světla,“ vypráví, pak se
zamyslí a zase pokračuje. „Je zajímavé,
že většina těch mých vynálezů pochází
z chyb. Že něco špatně udělám, nevidím
nebo se někdy opiju a někam spadnu
a vyřeším to.“

Dokoupilovy ikonické bubliny. I o nich říká, že možnosti jsou nekonečné.
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Existuje samozřejmě ještě jeden důvod,
proč se bavíme právě o Newtonovi.
Dokoupilův otec byl zanícený a úspěšný
vynálezce. Potřeba přicházet s něčím
novým a překvapivým lemovala jeho
dětství a dospívání přirozeně a bez
větších otazníků předtím i potom, co
rodina emigrovala z totalitního Československa. „S tátou jsme se často bavili,
co je to kreativita...“

Dokoupil: „Experimentování je dobrý,
ale na druhou stranu. Umíte si někdo
představit společnost na kreativitu?
To je složité, nemožné! Zásadní jsou podmínky. Podmínky! Goethe si utahoval
z Friedricha Schillera za to, že je schopen
svoje zásadní díla tvořit jenom, když cítí
shnilé hrušky!“
„Obsesivní neurotik. Konec diskuse!“
křikne rázně Christian. „Řekněme si to
popravdě. Neexistuje opravdový umělec,
který by nebyl alespoň trochu šílený.“
Dokoupil: „Thomas Alva Edison, další
z hrdinů mého otce a další velký umělec.
Když ho ještě nikdo neznal, udělal přes
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Za barvami, které Dokoupil používá pro svoje bubliny, se skrývá velká chemie. Používá pro ně umělé diamanty i jiné substance.

280 tisíc pokusů, co má být v žárovce, aby
neprasklo vlákno a zůstala svítit. Žárovka
už existovala dvacet let, ale fungovala tak
pět minut, než vyhořela. Edisonovi z toho
už bylo špatně, protože vyzkoušel všechno možné. Aby se uvolnili, šel s kamarády
na ryby, měli na ně bambusové pruty
a někdo z nich povídá: Hele, třeba je to
řešení, tenhle podělanej bambus! Byl to
vtip, ale když se vrátili, skutečně udělali
vlákno z bambusu. A to vydrželo několik
dní. A z toho vznikla revoluce!“

THOMAS ALVA
EDISON MĚL
VIZI, ŽE DOKÁŽE
ZREPRODUKOVAT
LIDSKÝ HLAS

Tok Dokoupilových myšlenek začíná
připomínat stále se rozšiřující vodní vír,
který pohltí všechno v dosahu a nedává
šanci uplavat. I když Leibnize vystřídal
Edison, popravdě netuším, k jaké pointě
se právě řítíme a jestli nějaká vůbec
24

je. Když Jiří vzrušením ještě přidá na
hlasitosti. „Tohle mi řekl můj táta, když
mi bylo sedm let. Když v sobě nosíte
problém a hledáte jeho řešení, díváte se
pořád a všude. Ráno vstanete a přemýšlíte, jestli se vám o něm nezdálo. Musíte
se jím zabývat obsesivně. Důležitá je ta
vize,“ bezděky vysvětluje, co je zásadní i pro jeho vlastní umělecký přístup.
„Thomas Alva Edison měl vizi, že dokáže
zreprodukovat lidský hlas. Do té doby
nic podobného nebylo možné. Nikoho
ani nenapadlo, že je to možné, zopakovat hlas! A on postavil fonograf. Umíte
si to představit?!“ rozhlíží se po všech
kolem stolu, zatímco Christian objednává
další rundu. „Můj přítel Theo Altenberg
navštívil Olgu, vdovu španělského malíře
Francise Picabii. Oba si ho strašně vážíme,
pro mě je na stejné úrovni jako Newton
nebo Marcel Duchamp. Zkrátka je to
bůh. Měla byt plný jeho věcí, které dnes
stojí miliony, a on se jí zeptal, co pro ni
v životě bylo nejdůležitější. Odpověděla,
že vynález elektrického osvícení.“
„Umění je vždycky ohlasem něčeho, co
mění svět. Dneska to může být ekologie

nebo internet,“ třískne Christian o stůl
půllitry, jako že rozumí. „Umění je pro mě
kreativita. Když si člověk vezme, kolik je
v něm možností, forem a materiálů, zjistí,
že je to nekonečné množství. Není problém, že by došly nápady. Nechápu, když
někdo o něčem takovém vůbec mluví.
Když máme silné vize, může docházet
k neuvěřitelným kombinacím forem,“
kočíruje organickou změť vyprávění
a myšlenek sám Dokoupil.

NEATRAKTIVNÍ ŽENY
A MATEMATIKA
Uplynulo teprve nějakých sedmnáct minut
a už mám pocit, že mi z těch inspirativních zákrutů, kterými Jiří Georg Dokoupil
uhýbá od světa umění a zpátky, začne
třeštit hlava. Je čím dál zřejmější, že teď je
potřeba vrátit celý ten příběh na začátek:
Jak se stalo, že se syn úspěšného vynálezce
dal na umění? „My jsme to měli v rodině.
Můj dědeček byl inženýr, stavěl mosty.
A k tomu maloval, stejně jako všichni moji
prarodiče. I můj táta chtěl na Akademii,
ale rodiče mu to vymluvili, že musí uživit
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rodinu. A tak šel na strojařinu,“ popisuje,
jak se umění kolem jeho rodiny od počátků
motalo. „Já ale byl první z rodiny, kdo do
toho opravdu šel. Stal jsem se tím, čím
chtěl být už můj otec. Jenže dodneška při
uvažování o tom, co umění je nebo není,
velké rozdíly nedělám. Umění jsou i přírodní vědy,“ řekne Dokoupil. A někdy v tuhle
chvíli naše sezení začne na krátkou chvíli
připomínat normální rozhovor.

TO NENÍ DĚDEČEK,
TO JE EINSTEIN!

Už na začátku mě překvapilo, když jste
mluvil o Newtonovi jako o umělci...
Ale já ho přesně tak vidím. V pracovně
mého otce visela černobílá fotka a já
jsem si až do desíti let myslel, že je to náš
dědeček. Pak mi otec vysvětlil: To není
dědeček, to je Einstein. Tyhle věci byly
prezentní, umění a věda se u nás prolínaly. Náš společný hrdina s tátou byl Henri
Matisse. Takhle já vyrůstal, tohle mě
nejvíc ovlivnilo.
Pořád je to ale spojení světa vědy, který
je exaktní, se světem umění, který má
k exaktnosti daleko.
S tou přírodní vědou a exaktností to není
zdaleka tak jasné. Začátky matematiky
jistě takové jsou. Ale dnešní fyzici nebo
matematici?! Ti jsou úplně mimo, vždyť
to jsou surrealisti! Možná ještě víc než to.
Někteří z nich říkají třeba: Kosmos, ve
kterém žijeme, je konečný. Ale těch vesmírů je vedle sebe nekonečné množství.
Když to tak je, tak z toho vyplývá,
že někde v nějakém kosmu existuje
stejná konstelace a přesně tak, jako
my sedíme tady, ta stejná situace se
odehrává i v dalším paralelním vesmíru.
A co je to nekonečnost? To si přece nikdo
neumí představit...
Dobře. Tímhle pohledem není exaktní.
Přesto vás vědecký přístup při tvorbě
provází. Bylo to tak vždycky? Pamatujete
si první setkání s uměním?
Bylo to tak od začátku. První, co si
z umění pamatuji, byl Picassův kubistický portrét obchodníka Vollarda. Bylo
mi tak pět, šest let. Vzal jsem do ruky
nějakou knihu o výtvarném umění, byl
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to katalog z Ermitáže. Byl v ní Tyzian,
Correggia a další a já si chtěl některý
z těch obrazů překreslit. Tak jsem zkusil
Correggio. To nešlo! Byl jsem dítě! Ale
Picasso! To bylo jednoduché! Bylo mi pět
let a rozhodl jsem se, že rozhodně chci
být moderní umělec.
Skvělá historka! Ale pořád to byla
dětská hra. Kdy to u vás s uměním začalo
být vážné?
Já nejdřív dělal různé blbosti. Jezdil jsem
po kraji a hrál závodně ping-pong. Reprezentoval jsem školu v matematických soutěžích, protože matematiku jsem miloval
a byl to můj koníček. Vyhrával jsem různé
ceny. A skutečně jsem se připravoval, že
budu žít jako matematik.
Kde to sklouzlo?
Tohle jsem ještě nikomu neřekl. Já jsem
dokonce začal studovat matematiku
v Kolíně nad Rýnem! Jenže mně se vůbec
nelíbili ti lidi. To bylo strašlivé! Byli nudní.
Byli špatně oblečení. Neatraktivní ženy.
Bylo to vlastně celé neatraktivní. Bylo mi
dvaadvacet a umění mi zkrátka připadlo
přitažlivější. Ale bral jsem ho přitom od
začátku stejně vážně jako matematiku
nebo fyziku. Vždycky jsem ho posuzoval
historicky a v jeho kontextu.

O MOJÍ PRVNÍ
VÝSTAVĚ
GALERISTA
VŮBEC NEVĚDĚL

Což se podepsalo i na vaší první výstavě.
To jsem byl ještě žák Akademie, kde
na mě největší vliv měl Hans Haacke.
Je to sice komunista, ale byl to oddaný
učitel. Moji první výstavu jsem zosnoval
v New Yorku v katedrále umění,
na West Broadway 420, kde byli Mary
Boone, Leo Castelli, Ilenoa Sonnabend
a Andre Emmerich. Naproti té galerii
byl prostor, ze kterého jsem si udělal
základnu. V New Yorku jsou na střechách takové dřevěné cisterny,
ve kterých je voda. Já jsem si to vyměřil
a nainstaloval jsem pod tím správným
úhlem zrcátka velikosti pivních tácků.
A ta zrcátka v určitou dobu svítila přímo
na obrazy v galeriích.

Takže jste se prostě naboural do uznávané instituce?
A jako student jsem tam dokonce měl otevření. Rozeslal jsem navštívenky a pozval
asi třicet lidí. A to na výstavu, o které ten
galerista vůbec nevěděl ani nerozhodoval. Prostě jsem se tam vystavil sám. Lidi
přišli v určitou hodinu a najednou viděli,
jak přes vystavené objekty přechází velké
kotouče světla z těch mých zrcátek. Ten
konec byl konceptuální.
To vás tehdy bavilo?
Ano, ale kdybych u konceptualismu
zůstal, zřejmě by výsledkem byla nějaká
brutální záležitost, protože začátky konceptualismu v Kolíně takové byly. Jeden
takový koncept třeba byl unést ředitele
muzea, zavřít ho do sklepa a dát mu
smlouvu, že jestli nás nevystaví, tak tam
umře hladem. Prostě guerilla a k tomu
hodně extrémní. Jiný koncept se jmenoval
Rembrandt. Šlo o to, že budu měsíc chodit
do muzea v Amsterodamu, kde je vystavený Rembrandt. A budu mít miniaturní
štěteček a každý den změním pohled na
nějakém jeho obrazu, ale tak minimálně,
že to nikdo nepozná. Jenom takový ďobeček, až začne třeba za měsíc mírně šilhat...
A to jste provedli?
O tom nechci mluvit! To musíme autorizovat! Jenom vám chci vysvětlit ten přechod
od konceptuálního umění k malbě. To, co
nám tehdy blýskalo hlavou, byly extrémní
věci. A najednou tu byla nová definice.
Mohl za to Hans Haacke. On vás totiž osvítí. Dá vám dohromady souvislosti, které
umělci předtím neznali. Řekne vám, co se
stane s vaším dílem, kdo o tom rozhoduje,
kdo sedí v grémiích muzea, jak vzniká
estetika. Nic z toho není náhoda, ale věc
kartelů bohatých lidí, kteří sedí v muzeích
a rozhodují, co se tam bude vystavovat.
Pokud si nastudujete jeho dílo, uvidíte,
že on je v tomhle neúprosný. Ale jeho práce byla zcela zásadní pro spoustu umělců,
dokázal oživit celou scénu.
Nakolik to, co jste dělali ve výtvarném
umění, souviselo s tehdy probíhající
punkovou revolucí?
Punk byl absolutně zásadní. Byl to konec populární hudby, která v polovině
sedmdesátých let trpěla neuvěřitelným
akademismem. Tehdejší skupiny skončily
v kolaboraci s nějakými symfonickými

Jedna z nejnovějších Dokoupilových technik se jmenuje Gravity Sculptures.
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orchestry. Dělaly opery! To byl konec!
Muzika najednou nestála proti měšťákům,
všichni měli rodiny, všichni byli bohatí.
Dlouhé vlasy nebyly mastné, ale nafénované a nakroucené, muzikanti chodili
v oblecích. Takže punk byl absolutní osvobození. Hraješ na kytaru? Ne. Tak ji zítra
seženeme? Ok. A kdy je koncert? Zítra!

V ATELIÉRU
Než se stihnu nadechnout k další otázce,
zavelí Jiří Georg Dokoupil: „Jdeme! Už
toho máš dost, ne?“ Mohlo mě to napadnout, protože Christian posledních pár
minut jen opakuje „tdtdtd a bla, bla, bla“,
což naše povídání zajímavě podkresluje. Ještě vůbec netuším, jaké má tenhle
hlučný, ale zábavný spolek plány. Ale
zajímá mě toho ještě tolik, že diktafon se
mi zatím rozhodně vypínat nechce. A tak
zatímco Jiří platí a bere si bundu, dál se
ho vyptávám, jak se stal ze studenta, který
se nabourává do galerií, tím, kdo v nich
vystavuje a ve svém posledním interview
o něm hovoří i Andy Warhol. „To bylo vedlejší. Mě vůbec nezajímalo, jestli to někdo
vidí, nebo ne. Ten spirit byl úplně jiný.

Byla to jiná doba. Dneska by takový projekt okamžitě zakázali, tehdy to fungovalo
a fungovalo to léta. Ty slunné kotouče tam
byly nainstalované třeba pět let. A nešlo o to, zda o nich někdo ví, nebo ne,“
vypráví a už se ubíráme deštivou Prahou
kamsi do noci. „Důležité je, že já jsem se
nijak zásadně nezměnil. To, co jsem dělal
tehdy, co symbolizoval punk, v sobě mám
pořád. Malovat mýdlovými bublinami je
pořád docela silný koncept. I Furniture
for Fotos je směs různých konceptů a měl
jsem radost, jak to dohromady fungovalo. Pořád je to extrémní statement. Být
akademickým malířem, sedět v ateliéru
a malovat olejovými barvami nějaké obrazy? To nezvládám. Co to je?“ rozohňuje se
Jiří, než se zastavíme před nenápadnými
garážovými vraty. „Řekl bych, že nuda,“
poznamenám a Dokoupil do rachotu zvedající se rolety odvětí: „Asi jo.“
„Donaha! Všichni! Fén a jedem!“ Právě
začíná další nečekané dějství té rychlé pozvánky na rozhovor. Nehledě na to, kolik
už je hodin, se Dokoupil i jeho asistent
převlékají do pracovního. To, co z venku
vypadalo jako garáž, se uvnitř ukáže být
prostorný ateliér, na jehož zemi schnou

dvě obří plátna s do modra laděným podkladem. „Jdeme dělat bubliny.“
„Pořád je to velký mystérium,“ mrkne
Dokoupil pátravě na ty dvě základny pro
jeho ikonickou techniku, díky níž proslul
asi ze všeho nejvíce. Asi až v tuhle chvíli
mi doopravdy dochází, že přestože obyčejně nikoho do ateliéru nebere, se právě teď
chystá na nich pracovat. A hned nato, že
bubliny pro něj ani léta od jejich prvního
uvedení rozhodně nejsou rutina. „Zkouším, pořád s nimi něco vymýšlím. Dneska
chci vyzkoušet jednu určitou barvu, jestli
funguje,“ vysvětluje, zatímco z vrchu
krabičky s neobvyklým tónem červené
stírá pěnu. „Pěna znamená problém. Pěna
nemá ráda bublinu.“
Během příprav se Dokoupil dál noří do
vysvětlování různých aspektů svojí práce: co jsou to umělé diamanty, hledání
nových substancí. Obloukem se přitom
bezděčně vrací k tématům, o kterých jsme
mluvili už před hodinou: „Ještě pořád nevím, co dělám. Celé je to pro mě záhada.
A záleží na štěstí. Protože všechny velké
inovace pro mě souvisí s nějakou chybou.
Díky chybě jsem třeba udělal první zlatou

Druhá dimenze se rozhodla být třetí, ale nevyšlo to. Furniture for Fotos v DSC Gallery.
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bublinu.“ Vojta zatím připravuje plac,
nesmí chybět kýble s vodou, odkládací
stolek a papíry, které si Dokoupil dává
pod nohy, když kráčí po svém obraze.
„Dneska budeme poslouchat moji hudbu,“ říká a v telefonu hledá Ravi Shankara. Zapojuje telefon do velkých beden.
A když se místností rozezní podmanivý
zvuk sitáru, Dokoupil si povzdechne:
„Je to absolutní guru. Dva měsíce už neposlouchám nic jiného.“ Zvědavě přitom
obchází plátno.
O půl hodiny později jsou na něm první
bubliny, některé fascinující, některé ještě
musí doladit. Dokoupil si z čela utírá pot
a sem tam prohodí: „To dodělám v Berlíně.
To půjde.“ Z očí mu svítí nadšení. Místnost prostupuje zvláštní směs očekávání,
nervozity i klidu, o který se stará hudební
kulisa. Takhle vypadá tvůrčí proces.
Když se Dokoupilovi něco nepovede
podle představ, zvolá: Give a chance to
stupidity! Always! Bere do ruky zelený
sprej a dotváří detaily. „Když se povede
blbost, je to nádhera!“
„Tyhle obrazy kreslí gravitace. Jsou to
gravity paintings,“ vysvětluje během jed-

né z krátkých pauz, které si mezi prací
na obrazu dává, a začíná vyprávět o svojí
další výstavě, kterou má za pár týdnů od
našeho zvláštního setkání uvést v Kodani. „To zase budou Gravity sculptures.
Jsou to vlastně krápníkové sochy. Jenom
jsem ten proces urychlil z milionů let
na půl roku. Mám spoustu paralelních
věcí, které si schovávám a ještě jsem je
neukazoval,“ vypráví zaníceně o svém
ateliéru v Berlíně. Jsme tedy najednou
zase zpátky na začátku. U Newtona.
U gravitace, která je podle všeho portálem do světa Jiřího Georg Dokoupila,
světa, který bliká myšlenkami, nápady
a inovacemi s intenzitou stroboskopu na
ilegální techno party.
Tvůrčí síla gravitace přitom večer promluví ještě jednou.
Se slovy: „Ještě udělám poslední a jdeme,“
se Dokoupil vrací k obrazu, na kterém
pracuje další půl hodinu. Až pak začne
být alespoň trochu spokojený. Opře se
o stěnu a zaposlouchá se do hudby. Pak
se zadívá na sochu u vchodu do ateliéru
a svého kolegy se ptá: „Ty Vojto, co to je?
To je strašné!“

„Můj autoportrét,“ pokrčí Vojta rameny
nad nedokončenou bílou sochou, o kterou
celou dobu otíral nástroje od barvy.
„To se musí odlít z bronzu. A bude to jak
z šedesátých let, kdy byli všichni topiči
a museli trpět!“ nešetří ho Dokoupil.
„Víš co, já ti to rozbiju!“ nadchne se zase
a bez dalších řečí sochu nakopne do zadku, takže žuchne přímo na hlavu, která
jí upadne. „Vidíš, hned je to lepší, teď to
má energii, jak tomu kouká ten podstavec
ze zadku,“ řekne Dokoupil spokojeně,
zatímco soše ještě čutá do hlavy a dupe
po ramenou.

JENOM JSEM TEN
PROCES URYCHLIL
Z MILIONŮ LET
NA PŮL ROKU

Vojta se stejně jako všichni v místnosti
směje. A říká: „Vidíš, člověk se s tím dělá,
přijde Jiří a za dvě minuty je to hotové!“
A je zřejmé, že tenhle intenzivní průlet
tvůrčí galaxií může skončit jediným způsobem. Jde se na pivo.

Jiří Georg Dokoupil se narodil v roce 1954 v Krnově. Tvoří po celém světě od Berlína přes Madrid po Rio De Janeiro
a za své dílo je mezinárodně oceňovaný. Vytvořil více než stovku nových technik a stylů.
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Text: Radek Wohlmuth
Foto: Dima Minski, Jakub Macháček
Pohled do ateliéru s nedodělaným obrazem s názvem
Jen počkej, který byl na jeho poslední výstavě
Rudý gentleman odchází po vodě a ďábel nosí pádla v DSC Gallery
vystaven jako nedokončený. I přesto našel svého zájemce.
Kolik je na obraze vlků a kolik zajíců z ikonického animáku
„Jen počkej, zajíci“?

JAK SE
WRITER
PUSTIL
DO SKLA
JAKO JEDNOMU Z MÁLA SE MU PODAŘILO BEZ ZTRÁTY RESPEKTU
PŘEKROČIT OSTŘE STŘEŽENOU HRANICI MEZI ULICÍ A GALERIJNÍM
PROVOZEM. JAKUB MATUŠKA AKA MASKER V SOBĚ SPOJUJE
AKADEMICKÉ VZDĚLÁNÍ A GRAFFITI KOŘENY. JEHO OBRAZY JSOU MEZI
SBĚRATELI NEDOSTATKOVÝM ZBOŽÍM, JEHO PIECY HO ZAŘADILY
MEZI LEGENDY ČESKÉ GRAFFITI SCÉNY. ŽE SE NOVÝCH VĚCÍ NEBOJÍ,
DOKAZUJE I DNES. NA PROGRAMU MÁ TOTIŽ SKLENĚNÉ SOCHY.
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RÁD BYCH ZACHYTIL,
JAK VŠECHNO
PROSTUPUJE NĚJAKÁ
JEDNOTNÁ PŮVODNÍ
ENERGIE

Hliněné hlavy vznikly podle kreseb, v nichž se Masker chtěl odreagovat od propracovaných obrazů plných výjevů a zdlouhavého vrstvení.
Následně budou hliněné hlavy zaformovány a převedeny do skleněného média. Výroba jedné zabere přibližně měsíc.

Ten, kdo by se chtěl vypravit do ateliéru
jednoho z našich nejvýraznějších mladých
umělců, Jakuba Matušky aka Maskera
(1981), musel by se pustit do smíchovského
kopce nad MeetFactory. Našel by ho v prostředí, které je možná trochu nečekaně
tvůrčí hned na několik způsobů. Ateliér má
totiž v sídle jednoho dynamického architektonického studia, se kterým přímo sousedí. „Výhod má taková symbióza spoustu,“
vypočítává Masker, „a není to jen příjemné
34

SKLO JE ELEGANTNÍ,
MÁ SUPER POVRCH,
ROLI HRAJE I LOM
SVĚTLA, LESK, MAT
NEBO PRŮHLEDNOST

posledních let dostaly jeho realizace do některých z podniků řetězce Ambiente nebo
čerstvě michelinské restauarace Field, kde
je možné najít Maskerovy projekce.

PRAHA PŘED OČIMA
místo nebo klid na práci, ale třeba i to, že
se někdy sejdeme nad společným projektem.“ Právě díky tomu se během několika

Jedním z dalších bonusů jsou celoskleněné stěny, které otevírají skvělý výhled na
panorama Prahy. „Člověk tady má někdy

pocit, že se dívá na nějaký model města,
když se pod ním míhají malá autíčka,
vlaky, cinkají tramvaje a po řece plují
a houkají lodě,“ vypráví Jakub Matuška.
„Jsem tady už pět let, ale ten pohled mě
nikdy neomrzí.“ Aby také omrzel. Když je
hezky, je z jedné strany vidět Pražský hrad
a dál oči postupně kloužou po siluetě
Vyšehradu přes Smíchovské nádraží až
po Barrandovský most. Masker tak má
v jediné linii nejvýznamnější místa české

historie a periferní industriální zóny, tedy
teritorium, kde dodnes vládne graffiti, na
kterém vyrostl a z něhož postupně vykřesal svůj typický autorský rukopis. I když
dnes funguje jako intermediální umělec,
zvyklý vyjadřovat se kromě malby i kresbou, prostřednictvím koláží nebo videa,
pořád dokáže překvapit. Asi jen málokdo
by totiž čekal, že se pustí právě do skla.
Možná, že za to trochu můžou i ta velká
smíchovská okna.

„Už dřív jsem přemýšlel o poloprůhledné
soše kluka z jedné své kresby, ve kterém
pulzují takové barevné kanálky,“ uvádí ale
věc na pravou míru oblíbený malíř, který
před pěti lety vyhrál Cenu Národní galerie. „Nakonec jsme ji realizovali z nějaké
lité dvousložkové hmoty a výsledek mě
hned nadchnul,“ přiznává. Vlastně se ani
není čemu divit, protože transparence,
míchání prostředí a pronikání tvarů patří
prakticky od počátku k základům jeho
obrazového vidění. „Sklo je navíc elegantní, má super povrch, roli hraje i lom
světla, lesk, mat nebo právě průhlednost.
Jen malou změnou barvy nebo povrchové úpravy se dá dosáhnout úplně jiné
atmosféry,“ pochvaluje si.
Realizace nových skleněných figurálních
plastik je velmi specifický a v našem
prostředí i unikátní projekt, a proto jde
tentokrát o náročnější produkci, než je
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obvyklé. Zprostředkovaně se ho dotkl
například i jeden z našich nejlepších designérů Maxim Velčovský, kterého nápad
na skleněné figury zaujal. Právě vedoucí
ateliéru skla a porcelánu na pražské UMPRUM Maskera seznámil s jedním ze svých
studentů Davidem Ramdanem, který se
nyní věnuje základní tvarové modelaci
a převádění plošných skic do 3D podoby.

ODPOČINEK OD MALOVÁNÍ
„Pro začátek jsme z mých starších kreseb
vybrali čtyři hlavy, které původně vznikly jako takový odpočinek od malování,“
popisuje Jakub. „Trochu jsem tehdy experimentoval s jednoduchým zadáním,
které jsem si sám stanovil. Chtěl jsem
udělat pár spontánních kreseb a hrát si
s tím, jak vznikne nějaký výraz pod dojmem prvních dvou tahů. Pokaždé z toho
byl jiný charakter: holka, kluk, nějaký
zamračený člověk a tak. Když se pak
ty tváře položily vedle sebe, rychle to
začalo vyvolávat různé myšlenky, třeba
ohledně podoby a identity. Napadalo mě
tehdy třeba, že zatímco na světě exis-

tují jen naprosto výjimečně dva totožní
jedinci, každý má někde někoho, s kým
se doplňuje.“
Přestože Masker změnil materiál, na
první pohled je jasné, že stále zůstává
sám sebou. „Myslím, že se nějakým
způsobem musím pořád držet figury,“
potvrzuje. „Také mě nepřestala zajímat
komunikace na všech úrovních, a to
spíš ta nevyřčená. Rád bych zachytil,
jak všechno prostupuje nějaká jednotná
původní energie. Fascinuje mě
„anatomický“ řez tím, jak se platonský
svět forem tlačí do lidské mysli, která je
trochu nepřesná v jeho čtení,“ konstatuje.
„Pro něco takového se dá nacházet
inspirace kdekoli – od pampelišky před
barákem přes tichou chvilku o samotě po
hlasitou chvilku s partnerem.“
Jakub Matuška se snaží udržet svůj standard. Namaluje kolem dvanácti obrazů
za rok, na které jeho sběratelé neváhají
celé měsíce čekat, k tomu nějaké kresby
nebo objekty, jako například teď ty ze
skla. Pracuje přitom s vlastními motivy
i referencemi z internetu a týdny z nich

skládá výslednou kompozici. Momentálně
má v ateliéru sedm pláten, která se teprve
připravují (šepsují a brousí), skici a malé
vizuální poznámky. Podlaha je plná sprejů
a barevných duhových přechodů, které
tam zbyly po předchozích projektech.
„Chystám se teď na lednovou výstavu
v Lipsku, kde má pobočku francouzský galerista Sam Dukan, s nímž spolupracuji,“ podotýká. „Zrovna přemýšlím, jak to pojednat,
aby ta expozice fungovala jako jeden celek,
který má v sobě nějaký vnitřní systém.“

INSPIRACE JE KDEKOLI.
OD PAMPELIŠKY PŘED
BARÁKEM PŘES TICHOU
CHVILKU O SAMOTĚ
PO HLASITOU CHVILKU
S PARTNEREM

VŠECHNO SI ROZKRESLIT
Dosáhnout se toho dá různě, ale v případě Jakuba Matušky vzájemnou provázanost do určité míry zaručuje už výrazná

Série kreseb tuží na papíře, které posloužily jako základ pro výrobu hliněných hlav.
„Zjednodušení, zábava, papír, ruka, linka, kresba, nic víc,“ říká o nich autor.

Masker u svého tradičního média. Zde právě dokončuje obraz s názvem Jen počkej.

linearita a pevná obrysová kresba, která
je základem jak jeho obrazů, tak i nových skleněných soch. „Přivedla mě k ní
hlavně příprava složitějších výjevů. Teď
už si rozkresluju všechno, abych pokud
možno co nejpřesněji věděl, kde co ve
finále bude a jakým způsobem bude jaká
plocha pojednaná,“ prozrazuje absolvent
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malířského ateliéru Vladimíra Skrepla na
pražské AVU. „K tomu jsem se potřeboval
naučit udělat celou kompozici v lince na
áčtyřku, což většinou představuje soubor
dalších dvaceti malých kreseb,“ shrnuje.
Dalším výrazným znakem jeho výtvarného projevu jsou graffiti kořeny, ke
kterým ostatně kresba a skicování patří.

„O barevnosti pořád dokážu přemýšlet víc
z pohledu kombinace barev pro graffiti
piece, než kdybych se to snažil vidět jako
malbu zátiší,“ rozebírá. „Nevím, jestli je to
zvenku vidět nebo ne, ale je to rozhodně
můj vnitřní pocit. Každopádně je pravda,
že barvu víc než abych roztíral štětcem,
na obraz stříkám ze spreje.“
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TOP INTERIÉR
Text: Edmund Čučka, Honza Vedral
Foto: Martin Polák

KDYŽ JE
KANCL
COOL
V budově Florentina narazíte i na velkoformátový
obraz Martina Krajce ze série Modelky.

Průchod kancelářemi Penty nabízí zajímavé detaily. Vlevo je k vidění socha Anděl
od Jiřího Davida. Napravo jeden ze světelných objektů Ašota Haase.

MŮŽE TO ZNÍT BANÁLNĚ, ALE MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ VÝKONY
POTŘEBUJÍ SVOJE PROSTŘEDÍ, KTERÉ UKLIDŇUJE I MOTIVUJE.
NA OCEŇOVANÉ BUDOVĚ PRAŽSKÉHO FLORENTINA JE PATRNÉ
ZVNĚJŠKU I ZEVNITŘ, ŽE PŘESNĚ O TO ŠLO I JEJÍM AUTORŮM.

Odpovědným architektem budovy
Florentina, které se nachází na pražském
Florenci, byl Jakub Cigler z architektonického studia Jakub Cigler Architekti.
O tom, že patří k předním tuzemským
autorům, svědčí mnoho realizovaných
projektů po celém světě. A ostatně
i samotná budova Florentina, jejímž
investorem byla společnost Penta.
Jejím záměrem bylo vytvořit z bývalého
prostoru tiskárny působivý administrativní palác s podzemním parkováním
a s doplňujícími obchodními jednotkami.
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Součástí budovy je i Desfourská zahrada,
která je určena pro krátkodobé výstavy soch. Je to prostor, jenž v sobě nese
zvláštní klid a podle návštěvníků dokáže
zvláštním způsobem „vyzenovat“ i ty,
kteří do Florentina míří na těžké obchodní jednání. Na piazzetě Florentina zaujme
socha 1,2,3 od londýnského výtvarníka
Jamese Hopkinse, která ukazuje všechny
číslice v jednom.
Již od začátku investoři zamýšleli administrativní budovu spojit s výtvarným
uměním nejen českých, ale i mezinárod-

ních umělců. V zasedačce Penty například
pobíhají vlci, kteří symbolicky „chrání
budgety“. „Prvoplánově jsme uměním
nechtěli zvyšovat hodnotu nemovitosti.
Chceme mít příjemnější život, nějak si
zlepšit alespoň sekundu, kdy nemusíme
myslet na výnosy a rozpočty,“ říká partner
v Penta Investments Marek Dospiva.
O tom, že se tento přístup vyplatil, svědčí,
že budova Florentina již za provedení získala mnoho mezinárodních ocenění.
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TÉMA
Text: Ondřej Horák
Foto: Profimedia

SCHIZOFRENNÍ
UMĚNÍ

CESTA STREET ARTU
Z ULICE DO GALERIE I VĚZENÍ
VE VÝTVARNÉM
VARNÉM UMĚNÍ NEEXISTUJE VÍCE SCHIZOFRENNÍ SMĚR
SMĚR, NEŽ JE STREET ART.
ART UMĚLCI,
U
KTERÉ STVOŘILA ULICE, UŽ DLOUHÁ DESETILETÍ PŘEŠLAPOVÁNÍM SEM A TAM BROUSÍ HRANY
LEGALITY A LEGITIMITY. JEJICH DÍLA PUTUJÍ ZE ZAPRÁŠENÝCH ULIC DO NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH
GALERIÍ A PAK ZASE ZPĚT. A POŘÁD SE OBJEVUJÍ NÁZORY, ŽE NEPATŘÍ TAM ANI TAM.
Vitra Koncept, Křižíkova 34, Praha 8

www.vitra.com
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Historie pamatuje řadu momentů, kdy
umělci stáli před soudci, jejichž taláry
škrobil přílišný konzervatismus či pokroucená litera zákona. Caravaggio utíkal před
úřady i nepřízní církve velkou část života.
Přesto, mohla za to spíše těkavá povaha
než rouhačsky civilní zobrazení náboženských motivů a inovativní práce se
světlem. Ani jedno mu ale před tehdejšími
autoritami nepomohlo.

nedotknutelnosti, udělat ho lidským, předat ho člověku. Říká se, že tyto intence
vyvrcholily humanismem 19. století, jenže
ta emancipace stále probíhá. Kde může
být malba přístupnější než na otevřené
ulici, kde se jí můžete dotknout a odrolit
z ní kus barvy?

Když Eduard Manet vystavil Olympii na
pařížském salonu v roce 1865, zatnul
do živého masa měšťanů, kteří se vedle
dobrého vína rádi opájeli i vlastní výjimečností. Přestože mnoho z nich mělo
s kurtizánami bohaté zkušenosti, na nahé
tělo se v galerii dívat nemohli. Výstavní
síň je přece vyhrazena vysokému umění,
a prostitutky nižší než nízké tam nepatří.
„Skandál“ se dostal i na půdu francouzského parlamentu.

A pak jsou tu respektovaní malíři, jejichž
tvorba stála přímo v rozporu s platnými
zákony. Když se Lenin v roce 1928 chopil
moci a nakrojil první pětiletku, Vasilij
Kandinskij a jeho kolegové museli srolovat
plátna, vysušit štětce a opustit zemi. Jejich
avantgardní experimenty s abstrakcí,
které do té doby upřímně budovaly novou
společnost, byly najednou příliš „elitářské“ a „buržoazní“. Jindy zase soudce
spálil před očima Egona Shielleho jednu
z mnoha jemu zabavených skic. Rakouský
malíř se silnými vazbami na Česko byl pro
zalíbení v mladých modelkách a „pornografické“ akty obviněn ze znásilnění, ve
vězení nakonec strávil jen tři týdny.

Oběma malířům nevědomky šlo o podobnou věc, o niž se snaží dnes tolik
populární umělci ulice: Vyrvat výtvarné
umění z posvátné výjimečnosti, zbavit ho

Shepard Fairey, Street art mural, 2015, Malaga, Spain.
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Nejsilnějším testamentem státem pronásledovaného umění zůstává výstava Zvrhlé
umění (Entartete Kunst), kterou v roce
1937 hostil mnichovský Institut archeologie. Adolf Hitler tehdy vyhlásil válku
obrazům Pabla Picassa, Marca Chagalla,
Henriho Matisse, Vincenta van Gogha
a dalších. Mimo zákony Třetí říše postavil
na pět tisíc děl, velká část „zdegenerovaných obrazů“ byla zničena, v lepším
případě rozkradena. A bohatou historii
perzekvovaných umělců samozřejmě pamatuje i komunistický režim. Jenže street
art je stíhán i obdivován dodnes a nevypadá, že by se na tom mělo cokoli změnit.

§ 257
Už ze své podstaty totiž porušuje zákon.
Jako přímý potomek graffiti působí invazivně na veřejném nebo soukromém majetku, což mnohdy neomluví ani sebevětší
umělecká hodnota. V České republice
platí od roku 2009 tzv. antigraffiti zákon
a podle § 257 je poničení cizí věci barvou
trestným činem, nehledě na vzniklou

Ben Eine, Street art mural, 2010 Middlesex Street, London.
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škodu. Navíc, tuzemští umělci se takřka
bez výjimky rekrutují z graffiti komunity, která na přelomu 80. a 90. let začala
třísnit zdi bezobsažnými nápisy, tak jak to
okoukali z fotek ze Západu.
Čas odpovědi nepřinesl a díky vzrůstající
popularitě street artu tlak mezi třecími plochami spíše roste. Jenže ta velká
otázka, zdali je street art umění, nebo
vandalismus, je vlastně nesmyslná. Obě ty
polohy spolu žijí v blahodárné symbióze,
která žene ceny v aukčních síních nahoru
a mladé umělce do ulic, protože podle
nich jen ty mají právo na street art. A protože někde se začít musí.

BOD ZLOMU
Momentů, které legitimizovaly pouliční
umění v očích odborné veřejnosti, lze najít
více. Nebudeme ale sami, pokud za určující
událost označíme exhibici Street Art, která
v roce 2008 přibarvila rudé cihly londýnské Tate Modern. Nového nátěru se dočkal
i interiér galerie, která se právem řadí mezi
nejprestižnější výstavní domy světa. „Street
art se stal mainstreamem,“ shrnul negativa
i pozitiva úspěšné výstavy The Guardian
do mnohoznačného titulku. „Je to oficiální,“ byla první slova textu.
Vstup do světa velkého umění už dříve
naznačily aukční síně, v nichž se street
art, respektive plátna vytvořená pomocí
šablon a spreje, prodával vedle tradičnějších olejů nebo plastik, a ceny se přitom
nijak nelišily. Jen pár měsíců před zmiňovanou výstavou uspořádala respektovaná
aukční síň Bonhams první veřejnou aukci
věnovanou výhradně street artu. Aby předešla spekulacím o autentičnosti, pojmenovala ji Urban Art.

NADĚJE, POKROK A ZMĚNA
Jenže před zákonem člověka neochrání
katalog plný výstav ani pověst světově
respektovaného umělce. Shepard Fairey (46)
si začal globální respekt nevědomky
budovat už v roce 1989, kdy Rhode Island
a následně i celé východní pobřeží USA
zdobil černobílými nálepkami a plakáty.
„Byla to spontánní a šťastná náhoda,“
vzpomínal pro časopis Format v roce
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2008. Když Fairey učil kamaráda tisku
vinylových nálepek, první, co jim přišlo
pod ruku, byly noviny s fotkou wrestlera
jménem André the Giant. Tehdy vznikla
legendární řada samolepek, které se staly
jeho trademarkem.

PREZIDENT,
JEMUŽ FANDÍ
VANDALOVÉ,
JE COOL

Fairey se ukázal jako zručný grafik, subkultury skateboardingu a graffiti ho začaly
brzy identifikovat podle velkoformátových
plakátů s pečlivým dekorem, přímými
barvami a nápisem OBEY (anglicky poslouchej). Ten se stal jeho pseudonymem
a dnes mimochodem funguje také jako
úspěšná módní značka. Do hlavního proudu Obeyho vynesl portrét Baracka Obamy.
Z modročerveného plakátu o několika
sítotiskových kopiích se během několika
dní stal ústřední vizuál volební kampaně
a Baracku Obamovi dopomohl k prezidentskému úřadu. Prezident, jemuž fandí
vandalové, je totiž cool. The Guardian
pak grafiku přirovnal k ikonickému
portrétu Che Guevary od irského grafika
Jima Fitzpatricka.

ZNIČIT MĚSTO PO BANKROTU
Jenže když se Farney loni v létě vracel
z Evropy, na letišti v Los Angeles ho přivítala policie. Skončil ve vazbě a vyslechl
si obvinění z poškození čtrnácti budov
v Detroitu, kam ho v květnu pozval tamní
developer, jenž potřeboval svým domům
dodat na barvě a lukrativnosti. Je příznačné, že ten samý developer žádal potrestání
umělců, kteří mu majetek bez povolení
zkrášlovali dříve. Farney se nikdy netajil
tím, že se vedle oficiální tvorby paralelně
věnuje i „odvrácené straně“ street artu.
Jako umělec a aktivista objíždí svět a v tradici graffiti šíří své jméno. Státní zástupce
odhadl škodu v Detroitu na devět tisíc
dolarů, před soudním líčením částku
upřesnil na dvacet tisíc.
Paradoxem je, že liduprázdným ulicím
Detroitu by injekce street artu měla po-

moci. Ten příběh znají metropole napříč
glóbem. Do chudé a zanedbané čtvrti se
nastěhují chudí a zanedbaní umělci, okolí
začnou přetvářet k obrazu svému, což
žene nahoru cenu nemovitostí. Starousedlíci pak musí ustoupit dalším umělcům
nebo milovníkům trendů, protože nemají
na rostoucí nájmy.

světových státníků obdaroval možná
nejvýznamnějšího státníka obrazem od
neznámého umělce a recidivisty. Jedna
nula navíc k ceně Flynnových pláten
a tisků, jedna nula pro street art.

Mezi lety 2000 a 2010 populace Detroitu
klesla o celou čtvrtinu a město v roce 2013
oficiálně zkrachovalo. Tamní streetartoví umělci i veřejnost případ považují za
absurdní, přesto soudce při předběžném
slyšení prohlásil, že na Farneyho slávu nebude brát ohled. Umělci tak hrozí až pět let
za mřížemi, velmi pravděpodobně ale vše
skončí pokutou. S tím se mezi streetartovými tak nějak počítá. Být trestán i oslavován
za svou práci patří ke koloritu žánru.

Mimochodem, Flynnův dlouholetý kolega
a přítel si říká Banksy. Malovat spolu byli
vícekrát, než se všichni sprejeři Londýna
podívali do cely předběžného zadržení,
všechny Banksyho sítotisky má na starosti
právě Flynn. Na případu nejtajemnějšího
muže street artu (tedy pokud je to muž)
je ambivalentní vztah autorit k podzemnímu umění nejzřetelnější. Vztah Londýna
a oficiálních představitelů města ke street

OBDAROVAL JSEM AMERICKÉHO
PREZIDENTA
Své o tom ví britský umělec Ben Flynn (45),
který je další nepravděpodobnou celebritou umění ulice. Jeho rejstřík čítá patnáct
až dvacet zatčení (v takovém počtu se to
těžko pamatuje), pět zápisů o spáchání
trestného činu a nakonec i těsný únik před
vězením. Po dlouhá léta ho znali pouze
bratři ve spreji a obyvatelé východního
Londýna, kteří si bez jeho rozpoznatelné
abecedy dokážou čtvrť Shoreditch jen těžko představit. Masivní dekorovaná písmena
formuje do slov jako Vandalismus, Změna
nebo Vzrušení a ty svítí tmavými ulicemi
East Endu, rolety obchodů a menší plochy
hostí jednotlivé litery.

MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD

POKAŽDÉ, KDYŽ SE OBJEVÍ
BANKSYHO SPREJOVÁ GLOSA
KE SVĚTOVÉMU DĚNÍ, NA MÍSTO
SPĚCHÁ SPECIÁLNÍ JEDNOTKA,
KTERÁ MALBU ZAKRYJE
PLEXISKLEM

artu připomíná trhání okvětních lístků ze
sedmikrásky. Jednou to jde, jindy ne.
Banksyho šablonové graffiti a instalace jsou
lákadlem pro turisty a zaručeně pobaví i rodilé Londýňany. Radnice nechala několik
sprejových maleb zakrýt plexisklem, což
zavdalo organizovaným útokům na jeho
dílo z řad lidí, kteří věří, že graffiti by mělo
stát v opozici oficiálnímu umění. Takže
pokaždé, když se objeví sprejová glosa ke

světovému dění, na místo spěchá speciální
jednotka, která malbu zakryje plexisklem.
Jenže pouze v případě, že se k ní oficiálně
přihlásí Banksy na svém webu. Londýn
tedy vytvořil velmi zvláštní precedent, kdy
je jedno vandalské dílo radnicí a za peníze
daňových poplatníků chráněno před
jiným vandalským dílem. Pokud je jednou
z Banksyho nejsilnějších zbraní ironie, není
s podivem, že je nejslavnějším a nejdražším
streetartovým umělcem světa právě on.

UKRADENO DO GALERIE
Hlad sběratelů po street artu je obrovský. Tak velký, že láme zdi. Když královna
Alžběta II. slavila v roce 2013 šedesát let na trůnu, na zdi obchodu s levným zbožím
na severu Londýna se objevila šablona chlapce, který šije malé britské vlajky. Když se
ke sprejové malbě přihlásil Banksy, radnice nechala dílo zaplombovat. Plexisklo ale
nepomohlo a po nástěnné malbě dětského otroka zůstala pouze díra ve zdi. V noci ji
někdo bez povšimnutí vyřezal, beze stop odvezl a pár dnů nato se objevila v online
dražbě moderního umění v dalekém Miami. „Naše čtvrť před necelým rokem prožila
silné nepokoje a tato nástěnná malba se pro mnoho lidí stala symbolem lokální
hrdosti,“ řekl pro deník Mirror zastupitel rozčarované čtvrti. Zeď byla nakonec
z aukce stažena v den dražby, a to bez udání důvodu. „Žádali jsme dvě věci: Stažení
z dražby a navrácení na místo původu. Takže jsme v podstatě v půli cesty,“ řekl pro
The Guardian jeden z radních čtvrti Haringey, kde se slavilo.

Banksy, Girl with rocket - Street art mural, 2011, Camden, London.

S POKUTOU SE MEZI
STREETARTOVÝMI
UMĚLCI TAK NĚJAK
POČÍTÁ

Flynn se jednoho rána probudil a vše
bylo jinak. David Cameron, tehdy čerstvě
zvolený premiér Británie, se v červnu
2010 vydal na první oficiální cestu do
Ameriky a do kufru přibalil plátno se
signaturou EINE. Tak si Flynn říká na
ulici a plátno byl oficiální dar Baracku
Obamovi. Jeden z nejvýznamnějších
45

ARTINVESTOR

KOLIK JE
VÁM LET

Text: Olga Trčková

V RUBRICE ARTINVESTOR VÁM ZNOVU PŘINÁŠÍME TIPY, JAK SESTAVIT
SVOU SBÍRKU UMĚNÍ, JAK SE O NI STARAT A HLAVNĚ JAK JI ZHODNOTIT.
PŘÍSTUPŮ K TOMU JE ALE SAMOZŘEJMĚ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ. A KAŽDÉ
PRAVIDLO JE TU PROTO, ABY SE DALO PORUŠIT. ZAČNĚME SCHVÁLNĚ
TENTOKRÁT JEDNÍM PŘÍBĚHEM ZE ŽIVOTA.
Kontaktoval mě londýnský sběratel a měl
zájem o velký horizontální abstraktní obraz. Loni navštívil stánek naší DSC Gallery
na veletrhu v Saatchi Gallery v Londýně
a od té doby se občas ozve. Tentokrát psal,
že si z našeho webu vybral Jiřího Černického a chtěl poslat nabídku dostupných
děl. Odeslala jsem šest obrázků s cenami,
všechny mezi 250 000 a 480 000 korun.
Vybral si jeden, s cenou souhlasil. Poslala
jsem mu i virtuální prohlídku Černického
výstavy Divoký sny v Rudolfinu. Obratem
přišla odpověď: „Je geniální!“
V dalších mailech jsme už začali řešit
logistiku, jak se bude dílo přepravovat
a podobně, všechno se valilo jako sněhová
koule k prodeji. Pak jsme si ale volali
a sběratel se zeptal, kolik je vlastně autorovi let. Řekla jsem, že padesát.
Ptal se dál: „A kolik je tobě?“
„Kolem 32,“ zasmála jsem se.

„Tolik?“ předstíral zděšení. Oba jsme se
pobaveně a v dobré náladě rozloučili.
Další den napsal, že dílo nekoupí, protože
sbírá jen autory pod čtyřicet let.
Kupovat jenom umělce pod 40 je
samozřejmě stejně validní osobní volba
jako každé jiné kritérium při sbírání. Jsou
to jeho peníze a jeho věc, co s nimi dělá.
Zkrátka si vybral obraz, zamiloval se do něj,
souhlasil s cenou, ale nakonec se dozvěděl,
že umělec (ne dílo) nezapadá do jeho
pravidel. Ale udržuje si náš sběratel přehled
o narozeninách svých autorů? Prodá svá díla
vždy, když autoři nakroutí čtyři dekády?
Co když je umělci 39 let a 11 měsíců? Koupí?
Já vím. Nedělejme si legraci z lidí, kteří
utrácejí peníze. Ale nemohu si pomoct.
Když takovým sběratelům nikdo neřekne,
že je úplně v pořádku, když si koupí dílo,
které se jím líbí, přijdou o jednu z nejdůležitějších radostí sbírání.
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Text: Olga Trčková
Foto: Martin Polák

8
Kupování je založeno více na tom, co
se nám líbí, preferencích nebo přitažlivosti v daném momentě, kdežto sbírání
umění je více řízeným dlouhotrvajícím
závazkem a sledováním určitého tématu.
V obou případech kupujete to, co se vám
líbí, ale pokud je vaším cílem sbírat umění a dělat to dobře, musíte si vypěstovat
dvě schopnosti navíc. První je, že budete
schopen efektivně zkoumat, ohodnotit
a rozhodnout, jestli dílo koupit, nebo ne.
Ta druhá je být schopen vybrat každé
dílo takovým způsobem, aby zapadlo
a tvořilo s dalšími položkami vaší sbírky
smysluplný soubor.
V každé vyzrálé sbírce platí, že celek
je lepší než součet jednotlivých částí.
Sběratel je akceptovaný jako respektovaná autorita a ve výjimečných případech
nastavuje standardy, podmiňuje vkus,
určuje trendy a ovlivňuje budoucnost
sbírání ostatních.
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PRAVIDEL,
JAK ZHODNOTIT
SVÉ UMĚNÍ
ANEB JAK UDĚLAT SKVĚLOU SBÍRKU
(A NE HROMADU)
JAK SE ROZHODNOUT, KTERÉ DÍLO KOUPIT? NA CO SE ZAMĚŘIT A KTERÝM
JÍT SMĚREM? JAK PŘIŘADIT JEDEN NÁKUP K DALŠÍMU? JAK POSKLÁDAT
VAŠE UMĚNÍ DOHROMADY ZPŮSOBEM, KTERÝ BUDE DÁVAT SMYSL? JAK HO
PREZENTOVAT? A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – JAK DĚLAT VŠECHNY TYTO VĚCI
SPRÁVNĚ? MEZI HROMADĚNÍM UMĚNÍ A JEHO SBÍRÁNÍM JE VELKÝ ROZDÍL.
Tady je esence každé úspěšné sbírky.
Méně zkušený sběratel třeba ví hodně
o každém jednotlivém díle, které má,
ale chybí mu porozumění, jak spolu díla
komunikují, co je jejich pojítkem. Přece
se nechcete jednoho dne rozhlédnout po
svém domě a divit se: „Co jsem to celá ta
léta sbíral? Nejsem si jistý. Vlastně jsem
o tom ani nepřemýšlel.“
Jedním z nejčastějších přístupů ke sbírání umění je specializace na konkrétní
obor, médium, například na fotografii,
sochu nebo práce na papíře. Jiným přístupem může být zaměření se na určitý
námět nebo konceptuální rámec. Obě
cesty zvyšují potenciál pro posílení jedinečnosti sbírky i její budoucí hodnotu.
Opravdu zkušený sběratel si obvykle
vybere nějaký problém nebo myšlenku
a přes soubor sbíraných děl načrtává
jeho řešení. Všechno sedí a vše má smysl
podle plánu, který je hlubší.

Tak například londýnská sběratelka Valerie
Napoleone sbírá pouze díla žen-výtvarnic,
Berlíňan Matthias Dopfner zase pouze
ženské akty, jiní Berlíňané Siggi a Sissi Loch
pouze umělecká díla s výrazným motivem
modré barvy, Švýcar Uli Sig sbírá pouze
současné čínské umění, Bill a Maria Bellovi
z Los Angeles kupují malou, ale elitní skupinku autorů, kteří podle jejich přesvědčení
přínosně rozvíjejí ideje Marcela Duchampa,
newyorský sběratel Henry Buhl má ve
sbírce více než tisíc fotografií a sto plastik,
jejichž námětem je lidská ruka, sbírka Marli
Hoppe-Ritter je věnována pracím, které
obsahují motiv čtverce. A někdo sbírá jenom
umělce pod 40. Jednoho z našich sběratelů
zajímá jen téma „Vanitas“, tedy vše, co souvisí s pomíjivostí života a se smrtí. Jiný kupuje
věci, které jsou prostě „ujeté“. Tady jsou
techniky nebo pravidla, jejichž použitím
maximalizujete nejen kvalitu a hodnotu vaší
sbírky, ale i vaše vlastní potěšení, uznání
a porozumění vašim dílům.

V loftu v holešovické Marině manželů Trčkových, galeristky a lékaře, je klíč ke sbírání jednoduchý. V bytě jsou díla umělců, které Olga zastupuje
a také ji s nimi pojí přátelství. Pod obrazem Jiřího George Dokoupila je na zemi socha „Happyend shoes“ od Jiřího Černického. Na svítících
srostlých botách autor testuje, je-li možné přenést americkou filmovou klišé-představu o šťastném konci příběhu do světa sochařství (objektu).
Sochařství je totiž spojováno s jiným klišé – s fenoménem věčnosti. Je možné prostřednictvím statického objektu „na věky“ fixovat euforii
happyendu? Divák si nemá možnost skutečný konec příběhu ověřit a nezbývá mu než autorovi slepě důvěřovat. Což je i příznačná metafora pro
situaci sběratele, který kupuje dílo mladého umělce.

PRAVIDLO 1.
VYTYČTE SI SVŮJ „PROBLÉM“
CO NEJDŘÍVE

D)

Nutí mě to cítit jinak nebo vidět
věci jiným způsobem?

H)

Informuje mě moje umění o určitém
aspektu života?

E)

Mám to rád kvůli tématu
umění nebo kvůli tomu, co
reprezentuje, nebo kvůli
tomu, jak to komunikuje, kvůli
originalitě, kvůli technice, barvě,
historickému aspektu, regionu,
kde dílo vzniklo?

I)

Portrétuje nebo prezentuje věci způsobem, kterým nic předtím prezentováno nebylo?

J)

Je to staré, nové, zahraniční,
české, malé, velké, kulaté,
čtvercové, znepokojující, figurální,
cokoli jiného?

Zjistěte, co vás zajímá a kde je vaše potěšení. Podívejte se na to, co už ve sbírce
a na stěnách doma máte, zkuste určit,
co mají tyto individuální kusy, které máte
rádi, společného a klaďte si otázky:

A)
B)
C)

Proč se mi líbí ten typ umění,
který kupuji?

F)

Obdivuji nejvíce technické
kvality?

G)

Líbí se mi to kvůli konceptu,
myšlence, tématu nebo
filozofii, kterou dílo představuje?

Co mě na tom uspokojuje?
Nutí mě to myslet na věci, na které
jsem nikdy předtím nemyslel?
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PRAVIDLO 2.
STANOVTE TÉMA A CÍL SBÍRKY
Jakmile si najednou začnete identifikovat
vztahy mezi díly, máte tu potřebnou
nit, ten příběh a ty souvislosti, které
vám pomohou dát dohromady misi
a specifikovat svůj cíl. A sběratel se
specifickou misí a úkolem je vždy
efektivnější při akvizici umění než ten,
kdo se neptá, proč kupuje. I když máte
doma jenom tři obrazy, zkuste teď hned
najít jejich společného jmenovatele.

PRAVIDLO 3.
BUĎTE VĚRNI SVÉMU VKUSU
To znamená, že si uvědomíte, jaký typ
umění máte rádi, bez ohledu na to, co si
myslíte, že se vám líbit má, nebo co máte
pocit, že může být dobrý byznys. Všichni

vynikající sběratelé sdílejí tuto vlastnost,
to je jediná věc, jež dělá jejich sbírky
výjimečnými. Pokud jsou osobní vkus
a preference ignorovány kvůli nějakému
status quo, jedna sbírka se začne podobat
druhé, jsou nudné a repetitivní.

PRAVIDLO 4.
VYJÁDŘETE SÁM SEBE
Jděte s kůží na trh. Sběratelé, kteří se
nebojí vyjádřit své obsese, radosti, strachy
a noční můry, dosahují přesný opak nudy
– báječné výsledky.

PRAVIDLO 5.
ZASTAVTE NAKUPOVÁNÍ
Udělejte pauzu. Můžete a nemusíte být se
svým sbíráním spokojeni, ale pokud ve vás

hlodají pochybnosti o tom, co kupujete,
čemu se radši vyhnout, jestli jste absolutně
spokojen nebo si chcete na chvíli jenom
oddechnout a podívat se, co je nového,
zastavte akvizice.

PRAVIDLO 6.
EXPERIMENTUJTE
Bádejte a čím méně konvenční bude
to, co ve vás vzbuzuje zvědavost, tím
větší je naděje na úspěch. Dívejte se na
umění, které vás vždy přitahovalo, ale
i kterému jste se vždy vyhýbali. Můžete
skončit právě tam, kde jste začínali, bez
výsledku, ale může se stát, že vás vzruší
něco nového a výjimečného a dostane
se vám to pod kůži. A samozřejmě, co
vás vzrušuje dnes, může vás nudit zítra
(a naopak). Dobrá sbírka se vždy vyvíjí
a nikdy není statická.

(dole) Zrcadlo ze série Vanitas od Milana Housera, kresba na stěně z provázků Světlany Fialové a „Pičus“ od Viktora Freša.
(vpravo) Za stolem visí diptych „Vyvolaní“ od Jiřího Černického.
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PRAVIDLO 7.
SETKÁVEJTE SE S UMĚLCI
Edukační proces nikdy nekončí. Buďte informovaný kupec, učte se od profesionálů,
pokuste se diskutovat s co možná nejvíce
odborníky, kurátory, umělci, s personálem
galerií, navštěvujte vernisáže, akademie
umění. To nejenom zlepší vaši schopnost
rozeznat skvělé umění od toho špatného,
ale učí vás to zároveň, jak v prostředí trhu
s uměním chránit sám sebe.

PRAVIDLO 8.
NAJDĚTE SI „SVÉHO“ GALERISTU
Bude to váš ledoborec ve světě art byznysu. Nezbytností je znát i prostředí trhu
s uměním a tady jsou mnozí sběratelé
trochu v koncích. Skvělí sběratelé vědí
přesně, kdo prodává to, co oni kupují,
a galeristé je znají. Dozvědí se dřív o výborných nabídkách. Jsou jim nabídnuta
lepší díla. Vytvořte si s galeristou vztah,
zajímejte se, co je nové i u umělců, které
třeba ani nevystavuje, co připravuje na veletrh, kdo ho v poslední době zaujal a jaká
díla koupil do své osobní sbírky.

POKUD BY NEŠLO NAJÍT
JINÉ NEŽ INVESTIČNÍ DŮVODY,
PROČ KUPOVAT SOUČASNÉ
UMĚNÍ, TADY JE NĚKOLIK
NEINVESTIČNÍCH:
1.

Kupujte umění, protože
se vám líbí.

2.

Kupujte umění, protože můžete.

3.

Sáhněte po umění, protože vám
to umožňuje participovat na
dnešní kultuře.

4.

Kupujte umění jako dědictví
pro vaši rodinu.

5.

Kupujte umění pro jeho
schopnost pozvednout
náladu (nebo vás donutit
přemýšlet) v čase, když nic
jiného nedává smysl.

6.

Kupujte umění, protože jste
dospělí a měli byste mít ve
vlastnictví nějaké originály.

7.

Kupujte umění, abyste mohli
svým dětem s vážnou tváří
ilustrovat, že peníze nejsou
nejdůležitější věc v životě.

8.

Kupujte umění, protože
je legrace být součástí
světa umění.

9.

Kupujte umění, abyste
zapůsobili na své potenciální
milence nebo milenky (nebo
jejich rodiče).

ZÁVĚREM:
Pokud na otázku proč kupuji umění
odpovídáte pořád něco jako „nakupuji, co
nakupují moji přátelé, nakupuji kvůli investici, nakupuji pouze velké jména, nakupuji
jenom super výhodně a se slevou“, vraťte
se k otázkám v prvním pravidle, která díla
se vám skutečně líbí, a zkuste to znovu.

KDO JE OLGA TRČKOVÁ
investiční expert pro současné umění, je
zároveň partnerkou v DSC Gallery, přednáší na VŠE v Praze „Umění a finance“,
doktorát z ekonomie na VŠE Praha získala na téma Cena a hodnota současného
umění. Spolu s partnerem DSC Gallery
Petrem Šecem vlastní jednu z největších
sbírek mladého českého umění a spolu
s týmem DSC Gallery spolupracuje na
budování privátních sbírek, které mají
v budoucnu ambici stát se muzeem, ale
i se začínajícími sběrateli nebo s lidmi,
kteří o založení sbírky teprve uvažují.
Olga.trckova@dscgallery.com
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10. Kupujte umění, abyste
podpořili umělce. Dělají náš
svět o moc zajímavější a naše
temné dny o moc snesitelnější.
Nejsem si ani jista, zda se dá
právě toto vůbec nějak finančně
ocenit. Vážně.

Poznat a navázat s umělci osobní vztah je jednou z největších radostí, které může sbírání
současného umění člověku přinést. Obraz vlevo 3DR 3DI od Jiřího Černického, na zemi Čiré vejce
od Václava Cíglera a vpravo malba Martina Krajce Every sunday morning I like milk for breakfast.
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NEJDRAŽŠÍ
JE NA ZDI
BANKSY:
GIRL WITH BALLOON
Foto: Profimedia

Tvrdí se, že pochází z bristolské undergroundové scény, ale kdo ve skutečnosti Banksy je, není jisté. Jeho díla se nelegálně objevují po
celém světě od Londýna po New York. Pracuje zcela v ilegalitě a na jeho identitu panují různé názory. Třeba ten, že celý kolotoč jménem
Banksy vymyslel někdo ze světových galeristů a celá jeho kariéra je ve své podstatě velmi dobře implementovanou marketingovou
kampaní. A úspěšnou. Jeho díla se prodávají za milionové částky. Jeho nástěnné malby často mizí do druhého dne poté, co jsou umístěny.
Banksyho street art kombinuje graffiti s využitím šablonové techniky. To platí i o jeho ikonickém díle, které se jmenuje Girl with balloon
a zobrazuje dívku sahající po červeném nafukovacím balonku ve tvaru srdce. Dílo vzniklo pomocí papírové šablony a spreje. Existuje ale
i varianta sítotisk na papíře či šablona na plátně či papíře. Mezi sběrateli je nejvíce ceněná varianta přímo z ulice, tedy na zdi.
Mimochodem, jeden z Banksyho posledních projektů, hororový zábavní park Dismaland, navštívilo za 5 týdnů 150 tisíc návštěvníků.
Následně byl rozebrán a byl rozdán jako materiál uprchlíkům do Calais.
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI
Text: Milosh Harajda
Foto: Juan Yarur Collection

UKRADENÝ HIRST
BYLA OSTUDA
„PEOPLE LIKE YOU NEED TO FUCK PEOPLE LIKE ME“, HLÁSÁ NEONOVÝ NÁPIS VE VSTUPNÍ HALE
REZIDENCE NEJMLADŠÍHO SBĚRATELE SOUČASNÉHO UMĚNÍ V CHILE, KTERÝ ODVÁŽNĚ TVRDÍ, ŽE PROVOKATIVNÍ
DÍLA, KTERÁ KUPUJE, JSOU JEHO ALTER EGO. JAKO PRVNÍ V RODINĚ ZAČAL UMĚNÍ SBÍRAT,
JAKO PRVNÍ SBĚRATEL V ZEMI HO VEŘEJNĚ ODHALIL. DNES VEDE NADACI AMA, PŘEDSEDÁ KOMISI V TATE BRITAIN
A K TŘICÁTÝM NAROZENINÁM SI OBJEDNAL SVŮJ PORTRÉT U DAVIDA LACHAPELLA.
MLUVILI JSME S NÍM O UKRADENÉM HIRSTOVI, LÁSCE K WARHOLOVI ČI RANDE S TRACEY EMIN.
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NEZAPOMENU NA
POCIT, KDYŽ JSEM
ZVEŘEJNIL SVOU
SBÍRKU. NAJEDNOU
JSEM SE CÍTIL VELMI
ZRANITELNÝ.

Juan Yarur si ke svým třicetinám věnoval portrét od Davida LaChapella. Vzniknul v jeho studiu
v Los Angeles a mladého sběratele zobrazuje jako akčního hrdinu futuristického sexy thrilleru.

Tracey Emin, autorka neonového nápisu na fotografii, je zařazována do skupiny YBAs (Young
British Artists – Mladí britští umělci). Polemiku vzbudilo její dílo z roku 1999 My Bed (Moje
postel), kterým byla její vlastní neustlaná postel s použitými kondomy a špinavým spodním
prádlem. Toto dílo posléze koupil sběratel Charles Saatchi.

Když bylo Juanovi dvanáct let, dostal
ve škole volné zadání na IT projekt.
Zatímco ostatní děti si zvolily jako hlavní
téma kreslené postavičky, jeho sestřenice, která studovala industriální design,
ho v té době přivedla k Warholovi.
Okouzlený teenager mu zasvětil následující týdny, ale láska k jeho tvorbě dalece
přesáhla termín odevzdání projektu.
„O několik let později jsem přesvědčil
svého otce, aby mi koupil Warholův originál, díky čemuž se ze mě stal nejmladší
sběratel v Chile,“ říká Juan Yarur otevřeně o počátku své umělecké sbírky, která
strhla celosvětovou pozornost médií.

Hirst, David LaChapelle či Tarcey Emin
odráží jeho osobnost a témata, kterými
se sám zabývá. V počátcích své nové
akvizice konzultoval s mentory, kurátory
a art advisory. Dnes však v tomto ohledu
spoléhá na svůj instinkt především díky
dekádě zkušeností, které sběratelstvím
nabyl. Doposud ještě ani jeden objekt
nevrátil na sekundární trh. „Moje sbírka
chilského umění má však úplně jinou
misi. Mým cílem je podpořit a pomáhat
našim umělcům formou grantů a rezidenčních programů, které vede moje
nadace AMA. Sbírám také umělce jako
Matilde Perez, Juan Downey či Roberto
Matta, kteří už nejsou mezi námi a upadli
v zapomnění. Například pro Paz Errazuriz jsme nedávno vydali i knihu. Moje
chilská sbírka tedy odráží mou vášeň
a přesvědčení, že umění mé země si zaslouží stejnou pozornost na uměleckých
veletrzích a muzeích a nemělo by být
opomíjeno na základě své geografické
izolace,“ vysvětluje Juan.

MAC CHILE A UKRADENÝ HIRST
Průlomovým momentem pro chilskou
uměleckou obec byl den, kdy se Juan

jako první soukromý sběratel rozhodl
veřejně zpřístupnit svou sbírku na půdě
MAC (muzeum současného umění)
v Santiagu de Chile, kde vystavil 70 %
své tehdejší kolekce. Jeho počin poté
následovali další sběratelé.

KDYŽ NĚCO NAKUPUJI,
ŘÍDÍM SE VÁŠNÍ,
PROTOŽE DÍLA, KTERÁ
VLASTNÍM, INSTALUJI
DO SVÉHO DOMU
Kurátorský koncept expozice nazvané
Juan Yarur: Můj Příběh citlivě balancoval
poměr mezinárodních hvězd a chilských
umělců. Veřejnost tak měla poprvé
možnost živě zhlédnout díla umělců jako
Livia Marin, Catalina Bauer, Josefina
Guilisasti, Marc Quinn, Andy Warhol,
Paz Errazuriz, David LaChapelle,
Matilde Perez, Damien Hirst, Alfredo
Jaar, které byly doposud instalovány
v Juanově vile. Výstava měla velmi pozitivní dopad na komunitu sběratelů, kteří
začali být aktivní v budování muzeí,
půjčování děl do institucí a všeobec-

ném sdílení své lásky k umění. „Naše
společnost se přiblížila k více otevřenému dialogu, ale nikdy nezapomenu na
pocit, když jsem zveřejnil svou sbírku.
Najednou jsem se cítil velmi zranitelný,
protože kdokoli mohl vidět do mého
nitra, neboť díla transparentně odráží
mou osobnost,“ říká Juan. Celosvětovou
pozornost médií si výstava vysloužila
„díky“ odcizenému dílu Damiena Hirsta.
„Styděl jsem se za stav, v jakém se
nachází naše země. Všichni psali o tom,
že chilská muzea nemají prostředky, aby
zajistila alespoň základní bezpečnostní
servis. A to je větší ostuda než samotná
krádež díla,“ přiznává Juan.

LACHAPELLŮV CIT PRO DETAIL
Po vlně negativní publicity, která Juanovo jméno spojila s Damienem Hirstem,
začala světová média opět skloňovat
příjmení Yarur, ale tentokrát v souvislosti s jiným umělcem. V létě 2015
přinesl Juan Yarur velkou retrospektivní
výstavu amerického fotografa Davida
LaChapella do rodného Santiaga, čímž
oslovil nové, mladé publikum. „Davidův
svět fantazie mě oslovil už jako malého

Součásti Yaurovy sbírky je i dílo Easter Island od člena skupiny Young British Artists Marca Quinna.

Krátce nato přibyla k Warholovi litografie,
jejímž autorem je Claudio Bravo. „Nejdřív
jsem ji měl doma, ale potřebovala zrestaurovat, a momentálně ji mám ve skladě.
U nás v rodině se nikdo nevěnoval umění,
ale vždycky jsme uměli ocenit krásu a vyrůstal jsem obklopen krásnými objekty.
Velkou roli sehrálo cestování, které mi
postupně otvíralo mysl.“

DVA MOTIVY SBĚRATELSTVÍ
Zajímavý je způsob, jakým Juan Yarur
jasnou hranicí rozdělil svou sbírku, která
je definována dvěma motivy. Selekce
děl mezinárodních umělců jako Damien
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI

NAD POSTELÍ MI
VŽDY VISÍ DÍLO, JEŽ
NĚJAKÝM ZPŮSOBEM
ODRÁŽÍ ŽIVOTNÍ
OBDOBÍ, KTERÉ
AKTUÁLNĚ PROŽÍVÁM

OBKLOPEN UMĚNÍM

Thomas Ruff, Akty, fotografie, 2004

Nan Goldin, Líbající se Rise a Monty, fotografie, 1980

Marcus Schinwald, Nathalie, 2012

a trávil jsem hodiny na jeho webové
stránce prohlížením videí o jeho tvorbě.
A jak jsem rostl, do své sbírky jsem si
koupil fotografii Death by Hamburger
a následně Burning Down the House.
Ke svým třicátým narozeninám jsem
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si od něj objednal portrét a byl jsem
fascinován způsobem, jak pracuje, což
ještě zvýšilo můj respekt k němu. V té
době jsem se rozhodl přivézt jeho dílo do
své země.“ Sám Juan přiznává, že kromě
obdivu k tvorbě Warhola s LaChapellem

sdílí několik vlastností. „Oba máme stejný cit, možná až obsesi, pro detail. Líbí
se mi objevovat drama i v těch nejběžnějších věcech. V té míře se s Davidem
ztotožňuji.“

Nejslavnější privátní sbírka světového
i chilského umění byla několik let přístupná pouze pro Juanovy blízké, kteří
ho navštěvovali v době jeho věhlasných
večírků. On sám si však není jist, zda pojem „sběratel“ je na místě. „Často jsem se
ptal kurátorů, co vlastně pojem ‚sběratel‘
znamená, a dostávám různé odpovědi
– počínaje tím, že to závisí na určitém
počtu děl z jedné kategorie až po naivní
vášeň. Když něco nakupuji, řídím se vášní,
protože díla, která vlastním, instaluji do
svého domu. Pokud je cena velmi vysoká,
řídím se srdcem i hlavou. Nemám rád přeplněné místnosti a zastávám názor, že dílo
musí mít dostatek prostoru a vzduchu, aby
mohlo vyniknout a být doceněno,“ vysvětluje nejmladší chilský sběratel.
Aktuálně se Juan věnuje zařizování své
druhé rezidence v Miami, kde právě umění
bude sehrávat fundamentální úlohu. Jednotlivá díla obvykle obměňuje podle různých
klíčů. „Například nad postelí mi vždy visí
dílo, jež nějakým způsobem odráží životní
období, které aktuálně prožívám. Naopak
dílo, s nímž nikdy nehýbu, je neonová instalace od Tracey Emin, kterou jsem potkal na
privátní party v jejím ateliéru. Bylo krásné
poznat ji osobně po těch letech, co jsem
sledoval její kariéru. Velká část mé sbírky je
však uskladněná, díky čemuž si ji o to víc
užívám, když doma měním instalace.
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POUŤ

ROMAN TÝC:
AUTODROM
Foto: Lukáš Hausenblas

JE TOHLE
JEŠTĚ
UMĚNÍ?
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Pro svoji výstavu pod názvem
... jen blbni, zkazíš to všem!
připravil Roman Týc před dvěma
lety v DSC Gallery opravdu
netradiční instalaci. Do prostředí
galerie totiž přenesl skutečný
a funkční pouťový autodrom, na
kterém mohli diváci jezdit. Názvem
expozice, kterou vymyslel během
svého nuceného pobytu ve vězení,
Týc odkazoval k době, kdy nad námi
stála uměle dosazená a vynucovaná
autorita, která člověka jen z moci
svého postavení udržovala v závislé
a bezvýchodně podřízené pozici.
Nejčastěji a zároveň nejpalčivěji se
to podle něj logicky váže k období
dětství či dospívání, které se stalo
hlavním tématem výstavy. Roman
Týc zachází s realitou symbolicky,
a proto si jeho tvorba – i přes zřejmý
autobiografický rozměr – může
uchovat i objektivizující přesah.
Otázky, kde je hranice umění v ní,
ostatně prozkoumává rád a často.
Mimochodem, cena instalace
s autíčky je 2,5 milionu plus DPH.

JE HEZKÉ,
KDYŽ SE DAŘÍ PENĚZŮM.
JEŠTĚ HEZČÍ, KDYŽ SE DAŘÍ LIDEM.
Společenská odpovědnost od roku 1819
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