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EDITORIAL

Iniciace
Když se mě někdo ptá, co je na přípravách časopisu ArtLover nejzajímavější, nemusím o tom
moc přemýšlet: Setkávání s umělci. Jen z málokoho jiného sálá ta zvláštní energie, často až
hysterická posedlost věcmi, které by spoustě lidí přišly zbytečné a nejspíš by si jich stejně
ani nevšimli. A také to neustálé hledání nových úhlů pohledu i možností. Jen málokdo umí
změnit a ovládnout atmosféru v místnosti jako umělec, který je zrovna v laufu.
Může u toho mluvit plaše, až introvertně jako Lubomír Typlt, za kterým jsme vyrazili do
jeho hospodského ateliéru, kde v posledních měsících montoval kola s deštníky, aby je
pak mohl namalovat. Nebo je naopak nevyzpytatelný a ohledně svých děl dokáže z rukávu
vytahovat jednu neuvěřitelnější historku za druhou, dokud se nevybijí baterky v diktafonu
a na telefonu nemáte tolik zmeškaných hovorů a nepřečtených zpráv o schůzkách, které
jste promeškali, až je jasné, že vám čas nemohl ukrást nikdo jiný než Roman Týc.
Titulní rozhovor s ním nemohl vznikat jinde než v bitcoinové kavárně Paralelní polis,
ve které se jejím vlastníkům skutečně daří zrealizovat dávnou myšlenku Václava Bendy
o vytvoření společnosti, ve které se lze na všem dohodnout. A ze které po Týcově líčení
o světě, vztazích, nových technologiích, politice, přežitých konceptech, hackerech,
korporátech a cloudových snech nelze odejít jinak než s papírkem popsaným klíčovými
slovy do vaší nové bitcoinové peněženky v kapse. Do níž vám samozřejmě nezapomněl
poslat ten první a nejdůležitější dolar.
Protože to je ten nejzásadnější okamžik vůbec. Iniciace. Reálné uvedení do světa,
o kterém jste dosud vůbec netušili nebo o něm jenom četli, ale sami se do něj
z nejrůznějších důvodů zdráhali vstoupit. Už rok se snažíme, aby takovým iniciátorem
do světa současného umění byl právě časopis ArtLover, který nově najdete i na stránkách
www.artlovermagazine.cz. A je docela jedno, zda vám v tomto vydání bude bližší čtení
o hrabání se v zemi a temné minulosti nebo třeba o propojení umění a designu.
Důležité je, zda to ve vás znovu probudí nějakou chuť.
Honza Vedral
šéfredaktor
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OBSESE

TNUTÍ
TIKLADŮ
JIŘÍ ČERNICKÝ & OLGOJ CHORCHOJ:
WHERE ARE YOU GOING JC?
2014
Sklo, světlo
230 x 160 x 17 cm
Cena: 400 000 Kč + DPH
Text: Lenka Lindaurová
Foto: Kristina Hrabětová

Umělci si ve svých dílech řeší mnoho
vášní, podivných choutek i sběratelských
obsesí. Když se potká umělec sběrač
a designérské studio se sklonem k redukci
a čistotě, může z toho vzniknout takhle
zajímavý hybrid. Čisté skleněné minimalistické, až chladné světelné trubice ožijí
a odpoutají se z míst, kam obvykle patří.
Odkryje se jejich živelnost, hravý potenciál a smysl pro humor. Získávají kolečka,
vodicí šňůry, navzájem se kříží a uzlují.
Jiří Černický je multimediální umělec
s talentem objevovat, experimentovat
a překvapovat. Olgoj Chorchoj je zavedené architektonické a designové studio
s elegancí a pravidly. Zdánlivě představují
či reprezentují opačné póly uměleckého
snažení. A tak je zajímavé pozorovat, co se
stane, když se tak jako v tomto díle potká
severní pól s jižním zhruba přesně na
rovníku. Horko a krása!
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OBJEKT TOUHY

CO SE DĚJE

Text: Petra Divoká

Text: Lenka Lindaurová, Honza Vedral
Foto: Profimedia
Jeden z hotelových pokojů zdobí blízkovýchodní
polštářová bitva podle Banksyho.

SOUČASNOST
SOUČASNÉHO
UMĚNÍ

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

MUCHA
JE ŠPERK
ALFONS MUCHA, KTERÝ BYL A JE INSPIRACÍ NEJEDNOHO UMĚLECKÉHO DÍLA, BYL JEDNÍM
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UMĚLCŮ DOBY FRANCOUZSKÉHO ART NOUVEAU. JEHO PRÁCE JE POCTOU ŽENSTVÍ,
KTERÉ UMOCŇUJE POUŽITÍM JEMNÝCH A NĚŽNÝCH BAREV. INSPIRACÍ PRO NOVÝ DESIGN SPOLEČNOSTI
FREYWILLE SE STAL ŠPERK, KTERÝ SÁM MUCHA VYTVOŘIL – BROŽ VE TVARU PAVÍHO PERA.
Páv byl velmi často inspirací děl Art Novueau
a do dnešní doby je synonymem krásy,
bohatství a lásky. Mucha sám se k němu
vrátil, když navrhoval interiér pro známého pařížského klenotníka Foqueta. Druhým
zdrojem inspirace byl obraz Poezie
z Muchova cyklu Umění. Je to speciálně
ozdobný kruh kolem hlavy ženy, podobný umění byzantskému, který návrháře
vyhlášeného vídeňského šperkařství inspiroval. Barvy připomínající jaro a jemné
odstíny se lehce snoubí s barvou kůže
a připomenou jasné barvy drahokamů.
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Barev se týká i několik variací, ve kterých
byl šperk vyroben. Poésie d'art fascinuje
zeleným a modrým zabarvením připomínajícím safír a smaragdy. Vedle smaltu je zde
použito zlato a čtyřiadvacetikarátový zlatý
prášek. Poésie d'amour ve světle růžové zase
připomíná růženín, ametyst a slonovinu.
Poprvé v historii byla k pokrytí šperků
použita novinka – růžové zlato, které šperky úžasně doladí. Stejně tak jako ve verzi
pozlacené je pozlacení růžové galvanické,
ale slévané s mědí, která dodává onen
charakteristický růžový nádech.

První pobočka Freywille u nás byla otevřena už v září 2003, coby butik
v outletovém nákupním centru Freeport.
Kombinace uměleckých motivů,
estetického designu a luxusního nádechu oslovila mnoho českých milovníků
šperků od samého začátku. Již o rok
později, v roce 2004, se slavilo otevření prvního pražského butiku, který se
nachází na prvotřídní adrese, jen malý
kousek od Stavovského divadla. Zde se
můžete ponořit do barevného světa,
světa krásy a umění.

NEJHORŠÍ VÝHLED Z HOTELU

Tak známý, ale stále anonymní umělec Banksy označil zážitek z izraelského hotelu Walled
Off, který je zasvěcený umění. Jde o další Banksyho projekt na nebezpečných územích
pásma Gazy. Betlém je sice populárním místem křesťanských poutníků, ale kvůli bezpečnostním obavám trpí řada zdejších hotelů malou obsazeností. Devět pokojů hotelu
Walled Off spolu s Banksym navrhli a vyzdobili umělci jako Sami Musa nebo Dominique
Petrin. Připomínají nekončící konflikty i permanentní strach a ukazují, že umění je
nakonec ta nejsilnější a nejpádnější zbraň, kterou máme v ruce. Hotelový projekt není
prvním zásahem Banksyho do izraelsko-palestinského konfliktu. Vytvořil už několik obrazů na bezpečnostní bariéře mezi Izraelem a Západním břehem včetně ikonické kresby
malé dívky s balónky, které letí nad hraniční zdí.
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CO SE DĚJE

BENÁTSKÉ BIENÁLE
A JEHO LVI

Tentokrát je míč československého pavilonu v Benátkách na straně Slovenska – reprezentuje
ho akční umělkyně Jana Želibská, která je důležitou autorkou slovenské výtvarné scény od
konce 60. let. V pavilonu vytvořila multimediální instalaci poetického labutího jezera. Nejvyšší ocenění – Zlaté lvy – si z 57. Bienále odnesli Anne Imhof a Franz Erhard Walther. Anne
Imhof reprezentovala Německo a v pavilonu vytvořila znepokojivou performanci Faust.
Mladá umělkyně se profilovala úspěšně v posledních letech a získala například také cenu
Absolut Art Award za rok 2017. Cena za nejlepšího umělce v Benátkách byla udělena Franzi
Erhardu Waltherovi v hlavní kurátorské výstavě, zatímco Stříbrného lva si odnesl Hassan
Khan, který vytvořil speciální projekt pro časopis Artforum.

Součástí oceněné performance Faust od Anne Imhof bylo čiré sklo a herci.
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VLADIMIR 518
ZAVRŠIL KMENY V BRNĚ

Až do začátku října bude v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně k vidění unikátní výstava, kterou rapper a výtvarník Vladimir 518 shrnul svou knižní trilogii Kmeny. „Expozice se na rozdíl od knihy, která již ze své podstaty má jako hlavní stavební kameny text
a fotografii, vyjadřuje primárně pomocí objektů, videozáznamů, grafického designu, módy
i dobového výtvarného umění. Přes odlišnou formu a rytmus vyprávění mají kniha i výstava podobný cíl, tedy sledovat důsledky dramatických proměn, které nastartoval politický
převrat v listopadu roku 1989 a jenž následně zcela změnil charakter městské nonkonformní mládeže,“ říká o výstavě Vladimir 518, který tentokrát přijal roli kurátora. K vidění
je zde například nejen Růžový tank Davida Černého, ale coby fetiš třeba i jeho brusle, na
kterých výtvarník jezdil v devadesátých letech. A samozřejmě celá řada dalších objektů,
které v sobě shrnují historii a generační emoce.

Na výstavě Kmenů jsou v Brně k vidění i devadesátková díla Krištofa Kintery či Jiřího Černického. Foto: Kamil Till.
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NEJDRAŽŠÍ SOUČASNÝ
UMĚLEC V PRAZE
Malá retrospektiva nejslavnějšího a nejdražšího současného umělce Gerharda
Richtera v Paláci Kinských rozhodně
stojí za vidění. Představuje průřez jeho
tvorbou, jejíž forma se stále radikálně
mění, od 60. let až dodnes. Richter je
průkopník konceptuální malby podle fotografie, kterou ve svých malbách dokáže
mistrně rozostřovat. Zdá se, že avizovaný
obraz Ledovec, který byl letos vydražen
za více než 550 milionů korun a měl být
pro výstavu zapůjčen ze soukromé sbírky,
bylo jen šikovné PR. Přesto ale všechna
Richterova plátna jsou uhrančivá a fascinující. Edice 48 portrétů bílých mužů,
kteří proslavili různé obory 20. století,
byla autorem věnována Národní galerii.

Richterův obraz Ella je z roku 2007 a zapůjčen byl ze soukromé sbírky. Foto: Národní galerie.

KAM ZA UMĚNÍM

Za těmito světovými výstavami se vyplatí vyrazit. Odkudkoli.
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MARIA LASSNIG
DIALOGUES

ENVIRONMENTS
INSTALLATIONS – NARRATIVE SPACES

OBERT RAUSCHENBERG
AMONG FRIENDS

Albertina, Vídeň

Hamburger Bahnhof, Berlín, Paříž

MoMA, New York

5. KVĚTNA – 27. SRPNA

PAŘÍŽ, 17. BŘEZNA – 17. ZÁŘÍ

21. KVĚTNA – 17. ZÁŘÍ

MARK TOBEY

DE STIJL AT THE STEDELIJK

MARINA ABRAMOVIĆ

Peggy Guggenheim museum, Benátky

Stedelijk Museum, Amsterdam

Louisiana, Dánsko

6. KVĚTNA – 10. ZÁŘÍ

DO 6. SRPNA

17. ČERVNA – 22. ŘÍJNA

MAURICE DENIS
AND EUGÉNE DELACRORIX

GERHARD RICHTER
NEW PAINTINGS

TRACEY EMIN AND WILLIAM
BLAKE IN FOCUS

Louvre, Paříž

Ludwig Museum, Dresden

Tate Liverpool

3. KVĚTNA – 28. SRPNA

20. KVĚTNA – 27. SRPNA

DO 3. ZÁŘÍ

TOP

Text: Hana Slívová

NEKLIDNÝCH
DĚL
SOUČASNÉ UMĚNÍ JE JEDNOU
Z POSLEDNÍCH OBLASTÍ, KTERÁ V DNEŠNÍ
DOBĚ JEŠTĚ DOKÁŽE ZNEKLIDNIT.
SEXUALITOU, NEČEKANÝM POLITICKÝM
KOMENTÁŘEM A PARODIÍ ANEBO PROSTOU
RADIKÁLNOSTÍ. VYBRALI JSME PĚT
SOUČASNÝCH ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH
KUSŮ, KTERÉ VZBUDILY DISKUSE.

MARC QUINN:
ALLANAH & BUCK
2010
Broušená, lakovaná bronzová socha
124 x 150 x 63 cm
Foto: Roger Woolridge
Courtesy: Marc Quinn Studio
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BANKSY:
DISMALAND
Dočasná instalace
ve Weston-Super-Mare
od 21. srpna do 27. září 2015

Je mu třiačtyřicet, narodil se v Bristolu a situaci ve společnosti komentuje guerillovými
akcemi. Řeč je o Banksym, chlápkovi, jenž v roce 2015 překvapil Dismalanden, pop-up
„rodinným parkem nevhodným pro děti“. Se spřátelenými umělci dal v areálu bazénu
Tropicana ve městě jménem Weston-super-Mare dohromady projekt plný soch, instalací
a expozicí, které na rozdíl od Disneylandu rodinnou pohodu rozhodně nenavozovaly:
pod názvem Krutý design si návštěvníci například mohli prohlédnout výstavu nebezpečných předmětů, od nožů až po gumové projektily. Během měsíce se do Dismalandu přišly
podívat 4 000 tisíce lidí včetně řady celebrit. U kritiky už ale projekt takový úspěch neměl,
například The New York Times kritizoval Banksyho laciný sarkasmus.

Nejslavnější dílo dnes třiapadesátiletého londýnského vizuálního umělce Marca Quinna
se jmenuje Self. Každých pět let počínaje rokem 1991 Quinn vyrobí novou vlastní
podobiznu ze čtyř a půl litru vlastní krve, hlavu pak uchovává ve speciální ledničce.
Bylo to jeho symbolické vyrovnání se s alkoholismem. A téma proměny se týká i dílo
Allanah & Buck, které vystavil ve White Cube Gallery. Série bronzových soch zobrazuje
dva transsexuály, Bucka Andela a Allanah Starr, coby moderního Adama a Evu, kteří
využili možnosti jedenadvacátého století a rozhodli se svoji pozici ve světě potvrdit
pomocí chirurgického zákroku.
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DAMIEN HIRST:
FOR THE LOVE OF A GOD
2007
Platina, diamanty, lidské zuby
Cena: 50 milionů liber (podle autora)
10 milionů liber (podle odhadů)

16

Banksymu s Dismalandem pomáhal i další bristolský rodák, jedenapadesátiletý Damien
Hirst. Sám se proslavil uměním, které šokuje na první dobrou. Samostatně začal vystavovat v roce 1991, o rok později už ale překvapil obřím, přes čtyři metry dlouhým žralokem
tygrovaným naloženým ve formaldehydu a uloženým do vitríny. Fyzická nemožnost smrti
v mysli někoho živého, jak se dílo, jehož instalace vyšla na 50 tisíc dolarů, jmenuje, není
zdaleka jediným šokujícím dílem jednoho z nejdražších současných umělců. For the Love
of a God je platinová lebka v životní velikosti posázená 8 500 diamanty. Tomu odpovídá
i astronomická cena ikonického díla.

DAVID ČERNÝ:
SOCHA FRANZE KAFKY
2014
Nerezová ocel
Výška: 10 metrů
Hmotnost: 39 tun

V době, kdy Československo jen krátce užívalo nabytou svobodu, přemaloval tehdejší
student umění David Černý na růžovou barvu tank, umístěný na pražském Smíchově.
Z Černého se během let stal respektovaný umělec s celou řadou kontroverzních děl.
Jedním z prozatím posledních je 39 tun těžká a ze 42 pohyblivých vrstev nerezového
plechu sestavená busta Franze Kafky, umístěná před pražským obchodním centrem
Quadrio. Turisti si hlavu fotí, Češi pod ní kroutí hlavou a list The New York Times o ní
píše ve svém kafkovském průvodci po Praze.
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JAROSLAV RÓNA:
ODVAHA
2015
Bronz
Výška: 8 metrů
Cena: 6,9 milionu korun
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Láká na něj i britský Guardian, který v článku o jezdecké soše markraběte Jošta
Lucemburského, oficiálně nazvané Odvaha, píše jako o soše penisů. Autorem
kontroverzního kousku, jehož tlama z podhledu opravdu připomíná mužské přirození,
je čerstvě šedesátiletý sochař a malíř Jaroslav Róna. Mluví o ní jako o „Rytíři“ a tvrdí,
že nic takového při tvorbě díla nezamýšlel. Jezdce prý schválně posadil na klisnu,
aby nemohlo dojít k žádným sexuálním narážkám. Socha Jošta stojí na Moravském
náměstí, je osm metrů vysoká a autor ji vyrobil z bronzu.

ROZHOVOR

Text: Honza Vedral
Foto: Marek Musil

SCHWEINE!
HLÍNA Z HROMADNÝCH HROBŮ, OKŘÍDLENÉ KULKOVÉ JEPICE Z VEŘEJNÝCH
POPRAV, ZRŮDY Z PRASEČÍCH ŽALUDKŮ I PŘETŘENÉ VERŠE Z MÁCHOVA
MÁJE PSANÉ ŠVABACHEM. NA SVÉ TŘETÍ A MOŽNÁ POSLEDNÍ VÝSTAVĚ
IM BODEN ROMAN TÝC OPĚT ZNEKLIDŇUJE. VE SKUTEČNOSTI SE ALE ZNOVU
VYPOŘÁDÁVÁ S VLASTNÍ RODINOU.

Zatímco ve veřejném prostoru a z novinových titulků je Roman Týc známý především díky zneklidňujícím akcím umělecké
skupiny Ztohoven, coby spoluzakladatel
bitcoinové kavárny Paralelní Polis, ve
které hlasitě bojkotuje EET, či Institutu
kryptoanarchie, jako samostatně činný
umělec se zabývá velmi niternými a osobními tématy. Důkazem toho je jeho třetí
sólová show v pražské DSC Gallery, kterou pojmenoval Im Boden, tedy „v zemi“.
Hovoří o ní jako o uzavření trilogie a dost
možná posledním galerijním počinu,
který udělal.
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Hodně lidí vás má zařazeného spíš jako
aktivistu, který nemá rád instituce.
Jak jste se vlastně stal umělcem, který
vystavuje a prodává?
Stalo se to, když jsem v roce 2009 předělal
památník 17. listopadu na Národní třídě
a přidal na něj hajlující a fuckující ruce.
Tehdy se ozvala Olga Trčková z DSC Gallery, že o tom četla v novinách a že by měli
zájem její sběratelé. Chtěla, abych udělal
sedm kopií, říkal jsem jí, že to vůbec, ale
že by mě bavilo tu původně sádrovou věc
odlít do bronzu. Tehdy jsme uspořádali
dražbu a byla úspěšná. A to byl můj vstup

Roman Týc

ROZHOVOR

do galerijního světa, protože do té doby
jsem zkušenost s prodejem neměl. Dělal
jsem věci intuitivně, pro pocit, že jsem součástí uměleckého provozu. Představa, že
bych mohl vůbec něco prodat, to pro mě
bylo úplné science fiction. A částka, kterou
jsme vydražili, mě hodně překvapila. Zaplatil jsem z ní exekuci za sociální a zdravotní
pojištění, kterou jsem tehdy měl.
Takže jste byl rád...
Určitě. Sedli jsme si s Olgou a já začal psát
další nápady. Dostal jsem finance a nechal
jsem ze špinavých kontejnerů přečalounit
sedačku do bílé kůže. To se kupodivu taky
prodalo. Navzájem jsme pochopili, že to
opravdu jde, a začali tedy domlouvat první výstavu. A já se najednou ocitl v divné
pozici. Najednou jsem zjistil, že neumím
dělat výstavy, že se v tom prostředí neumím pohybovat. Pochopil jsem, že galerie
je jednak skutečně velkorysá a taky že je
to prostředí pro velký kluky.
Dá se nějak blíže specifikovat v čem?
Není to zkrátka výstava v kavárně. Je
potřeba citlivě pracovat s kompozicí, přemýšlet nad jednotlivými částmi toho prostoru i nad celkem. Zároveň jsem si chtěl
ale pořád zachovat tvář, což znamenalo
tu galerii trochu a nějak chytře pochcat.
A tak jsem přišel s tím, že chci udělat obrazy z lidského popela. Původně šlo spíš
o hru s fenoménem smrti, jenže pak jsme
v rámci natáčení jednoho dokumentu šli
do krematoria a já tam vzadu za ním skutečně našel kontejner, kam se vyhazovaly
zbytky lidského popela, co se nevešly do
uren. To pro mě bylo překvapení. A samozřejmě jsem ho skutečně na ty obrazy
použil, aniž by to galerie věděla.
Jaká byla jejich reakce?
Tři dny před výstavou jsme si dali schůzku
a řekl jsem: Milá galerie, tady je zákon,
který teď budeme porušovat, protože
s ostatky se takhle nakládat nesmí. Ve Ztohoven jsem zvyklý takhle pracovat, víme,
jak z toho získat benefit, myslel jsem, že
budou mít radost. Ale oni radost neměli.
Koukali na to, druhý den jsme se sešli
s právníky a nejdřív si řekli, že se výstava
ruší. Nakonec jsme se rozhodli udělat
jenom vernisáž a pak že si galerii pronajmu, abych ji neuvedl do problémů... No
a hodinu před vernisáží přišla kriminálka
odebrat vzorky...
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Ve kterých se lidský popel, alespoň podle zpráv v tisku, nenašel.
Ale samozřejmě tam byl. Já jsem mezi tím
popelem v kontejneru našel i zuby a korunky, dali by se identifikovat konkrétní
lidé... Ale to jsem nechtěl. Můj cíl nebyl šokovat. Pointou té výstavy mělo být, že se
k nám systém i v tom posledním momentě
bytí chová jako k materiálu, který, když se
nevejde do typizované nádoby, tak ho jako
materiál vysypou a vyhodí. Bylo to pro mě
ohromný téma, jak nás systém až průmyslově zpracovává. Čekal jsem, že o tom se
bude debatovat. I proto jsem říkal, že nevím, zda to skutečně lidský popel je, nebo
ne. Jenže to se vůbec nestalo. Debatovalo
se, jestli si dělám z lidí srandu a jestli jsem
blázen, nebo ne.

NECHTĚL JSEM
SI PŘIPUSTIT, ŽE
JSEM SVOU MATKU,
KTERÁ UMŘELA,
KDYŽ MI BYLO ŠEST,
CELÝ ŽIVOT VNÍMAL
JAKO DVOUKILOVOU
PLECHOVKU

A co ta policie?
Aby nemuseli obrazy rozebírat, osobně
jsem jim ten popel donesl, řekl jim, kdy
a kde jsem ho nabral a kdo byl u toho.
Šlo mi o tu konfrontaci, donutit systém,
aby se vyjádřil. Jenže ani to se nestalo.
Vyšumělo to.
Dělal jste to kvůli konfrontaci?
Ve skutečnosti ne. Až Olga mi pomohla si
uvědomit, co jsem si tím chtěl doopravdy
řešit. Ona mi totiž položila tu nejjednodušší otázku, proč dělám tak šílené věci,
jako jsou obrazy z popela. Řekla mi:
„Zamysli se a napiš o tom jednu větu.“
Ale já, který jsem schopný psát elaboráty
a vykládat romány, jsem tu jednu větu
najednou napsat nedokázal!
Ale dnes už víme, že šlo o matku.
Respektive o její absenci.
Nechtěl jsem si připustit, že jsem svou
matku, která umřela, když mi bylo šest,
celý život vnímal jako dvoukilovou ple-

chovku a její podobu znal leda z fotky.
Bylo to moje vnitřní pnutí, ztělesňovat
někoho z ostatků. Pravděpodobně jsem to
v sobě potlačoval a až skrz tenhle projekt
to ze sebe dostal. To je úlet! Byla to vlastně arteterapie!
A tak přišel na druhé výstavě logicky
na řadu vztah s otcem...
Po tom jsem šel už cíleně. V dalších dvou
letech jsem totiž začal řešit téma autority,
protože jsem si uvědomil, že proti autoritám neustále bojuju. Stačí mi, když má
chlápek uniformu a já se kroutím a dělám:
„No a?“ A stejný „no a“ jsem dělal na svého
otce, když mi bylo čtrnáct. „No a, že sis
před pár lety zašukal a zplodil jsi mě,
nemáš právo mě jakkoli fyzicky omezovat
a něco mi nakazovat...“
On na vás byl přehnaně přísný?
Spíš to měl těžké. Zůstal sám se dvěma
dětmi a musel to nějak dát. Dneska už to
vnímám celé jinak a pomohla mi v tom
právě ta výstava. Vždyť já jsem s ním
až do té doby nemluvil! Když výstava
skončila, celé se mi to rozleželo. A o rok
později jsme najednou měli skvělý vztah,
občas se vídáme, povídáme si. Dokonce
jsme spolu plánovali dovolenou do Dukelského průsmyku, který prošel za války
jeho otec.
Pokud si dobře vzpomínám, byla to ta
výstava s obrazy z pletiva plotů, na kterou jste ale přenesl i kus autodromu.
Hned u vchodu jsem chtěl diváka strhnout do dětského světa. Každý, kdo přišel, měl touhu si zajezdit a nevěděl, jestli
může. Zároveň to byl symbol prvního
místa, kde musí mít každý ostré lokty.
Aby získal to nejlepší autíčko, musí přece vytáhnout slabšího ven... autodrom
je simulace dospělého světa. Alespoň
já jsem to tam poprvé zažil, protože
jsem vyrůstal na Letné nad Výstavištěm
a s klukama jsme chodili na černo na
pouť dírama v plotě.

NEVĚDĚL JSEM, JAK
ZAREAGUJÍ. VŽDYŤ
JSEM JIM TÍM DÍLEM
V PODSTATĚ ŘÍKAL:
TVŮJ DĚDA BYL SRÁČ!

Zrůdy z vepřových žaludků na hlíně, která zřejmě pochází
z masových hrobů. I to je nová výstava Romana Týce.

ROZHOVOR

Nové symboly překrývají staré. I to je další rozměr výstavy.

Po téhle výstavě jste ale začal naplno
s Paralelní polis...
Ale v hlavě se mi už mezitím začal utvářet
další koncept, jehož výsledkem je ta aktuální výstava. Já jsem totiž nečekaně zjistil,
že dědeček z máminy strany byl v revolučních gardách. Nejdřív to pro mě byl jenom
šok, že jsem to nevěděl a dozvěděl se to až
po úmrtí babičky. Moje sestra tehdy začala
skenovat staré fotky a jednou mi volá
a říká: Hele, co znamená, když má voják
pásku s nápisem RG? Říkám jí: To byly
pěkný kurvy, co dokázaly hodit kočárek
i s miminem z mostu... A ségra na to: Tak
se u mě asi stav, já ti něco ukážu...
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Dědečka?
Na té fotce bylo asi pětadvacet chlápků,
na ramenech samopaly, na zemi několik
granátů, kulomety, na sobě uniformy Africa Corps a přes ruce pásky RG. A to byl
ten moment, kdy vám to všechno začíná
docházet. Ten dvoupatrový barák v pohraničí, po řezníkovi, největší v celé vesnici.
A začnete přemýšlet, co on ten děda vlastně byl? Tak jsem se zeptal táty, jestli ví,
co byl děda Doubrava zač. A on, že jasně,
že mu vyprávěl, jak vlezli do chalupy, na
stole ještě teplá polívka, tak začali ťukat
na zeď, najednou jim přišla dutá, tak začali
bourat. Mysleli, že najdou poklad, ale byla

tam prkna, tak je začali štípat. Hrabou
a tahají košile, kravaty. A najednou se před
nima otevřou dveře... A za nima stojí další
z revoluční gardy a říká: Vy blbci, co tam
za tou skříní děláte! Dědovi bylo devatenáct a byl to normální zlatokop...
Odkud jste vlastně pocházeli?
Z Jalůvčí, jedné vesnice kousek za Děčínem. A právě z Děčína se mi shodou
okolností v té době ozvali lidi, kteří dělají
projekt Ukradená galerie, jestli bych tam
něco nevystavil. Říkal jsem si, že to je
výzva. Volal jsem kamarádovi, který chodí
s detektorem, že bych potřeboval sehnat
25
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Citáty z Máchova Máje Týc vyvedl švabachem a přetřel na bílo.

nějaký zrezlý bouchačky. A on mě uvedl
do světa lidí, kteří ze země hrabou neuvěřitelný věci. Běžně třeba nachází hroby
s mrtvolama, které na sobě mají kovové
věci. Tak si je vezmou a zase zahrabou.
Ono se o tom nemluví, ale v podstatě ty
hroby vykrádají. Ale o to nejde, jsou to
historický nadšenci.

PRAVDĚPODOBNOST,
ŽE NĚKTERÁ Z TĚCH
KULEK ZABÍJELA,
SE BLÍŽÍ JISTOTĚ

A ti vám tedy našli bouchačku.
Ve skutečnosti to bylo pět revolverů, které
jsem dal na bílou desku a pod to dětským
rukopisem napsal: A tvůj děda zakopal na
zahradě co? A s tímhle jsem vyjel do Děčína, přímo naproti policejní stanici. Těšil
jsem se, že bude průšvih. Dal jsem to do
vitríny, přišlo asi pětadvacet lidí, povídali
26

jsme si. A já jsem vůbec poprvé na veřejnosti vyprávěl ten příběh o dědovi... Nevěděl jsem, jak zareagují. Vždyť jsem jim tím
dílem v podstatě říkal: Tvůj děda byl sráč!
Stejně jako ten můj. Jenže oni to vzali.
A řekli: Jo, my víme. Pak mě vzali do baru
a říkali: Všichni víme, čí jsme potomci.
Zjistil jsem, že se s tím taky snaží vyrovnat.
Objevil jsem silnou komunitu lidí, kteří se
před svojí minulostí neschovávají.
Ještě pořád se bavíme o výstavě
Im Boden?
Ano, samozřejmě. Jedním z lidí, se
kterými jsem se seznámil, byl správce
zámku, kterému říkají Urna. Je to kopáč
a zaměřuje se na sklo. Nachází kovové
části skleněných lahví nebo naběračky,
prochází smeťáky láhví, uzávěry. Právě on
mě vzal na sudeťácké smetiště. Našel jsem
tam třeba injekční stříkačku s bakelitovými konci. Pak jsem ji objevil na eBay
a zjistil, že je to vojenská injekční stříkačka na léčbu syfilisu, která se prodává za
astronomické částky. Jindy mě vzali na
Rabštejn, kde byl pracovní koncentrační

RG je zkratka Revolučních gard, ve kterých byl Týcův dědeček.

tábor. Na tom místě bylo za války zabito
pětadvacet vězňů. Pak tam přišli revoluční
gardisti, zdůrazňuji, že je to kousek od
míst, kde sloužil ten můj děda, a oni ten
tábor neotevřeli. Naopak, provozovali ho
dál, přihodili další lidi, hlavně Sudeťáky.
A zabili dalších pětašedesát lidí! Postavili je před kopec, řekli: Utíkej! A bum,
zastřelili je, stáhli a hodili do jámy, která
tam je dodneška.
Začínám se bát, odkud je ta hlína, která
je součástí vaší výstavy?
Nabral jsem ji v místech neoficiálních
hromadných hrobů. Třeba když na
Bořislavce popravili jedenačtyřicet
německých civilistů, kteří tam jsou pravděpodobně dodneška zakopaní. Alespoň
neexistuje zpráva, že by je z toho hromadného hrobu vykopali. Nedával jsem
tam žádnou lebku ani hákový kříž. To by
bylo extrémně snadné. Součástí té hlíny
ale logicky musí být lidi, i když už zetleli!
A to stačí. A někdy tehdy jsem začal zkoumat a uvažovat nad tím, co všechno v té
zemi vlastně je.

Na co jste přišel?
Napadla mě heydrichiáda, jak se popravovalo v Kobylisích! Četl jsem nedávno
knížku Zápisník odstřelovače, který
je o německém odstřelovačském esu.
Popisuje tam, že ten mauser, co používali,
standardně prostřelí člověka a ještě mu
vzadu vytrhne maso ve velikosti pěsti.
A tak jsem vzal kámoše balistika, šli jsme
do Kobylis, protože mi bylo jasné, že ty
kulky tam pořád musí být. Vzali jsme
detektor, hrabali jsme asi dvacet minut.
A najednou koukám a fakt jo. Říkám tomu
balistovi: Hele. A on: Jo, to je mauser.
Od té doby jsem tam chodil asi tři roky
a postupně jsem ze země vytahal pětasedmdesát kulek...
A ty teď vystavujete s křídly...
Udělal jsem z nich jepice. Ta křídla jsou
z listí. To je pro mě zásadní moment celé
výstavy. Pravděpodobnost, že některá
z těch kulek zabíjela, se blíží jistotě. A vyvolávají řadu otázek: Čí jsou ty kulky? Německé? České? Můžu tohle vůbec ještě dělat?
Koho zabíjely? Čechy? Němce? Jsou snad

VYKOPALI KARLA HYNKA
MÁCHU, HODILI JEHO
OSTATKY DO PAPÍROVÝHO
PYTLE, V PRAZE HO
ZAKONZERVOVALI
A SLAVNOSTNĚ POHŘBILI

Češi v něčem jiní než Němci? Ne, geneticky
jsme stejní, ale nějaký národ, to je úplná
blbost. Možná máme jiný rodokmen nebo
mluvíme jiným jazykem, ale to je všechno.
A kvůli tomu se lidi opravdu stříleli? To je
další rozměr, který ta výstava má.
Co ještě vás při její přípravě ovlivnilo?
Moje vzpomínka z dětství, ve které jsou
nápisy švabachem přetřené na bílo, ale
stále prosvítají. Jsou místa, kde je dodneška najdete. Byť je to třeba jenom jméno
domu. Nejdřív jsem chtěl na obrazy
psát banální věty, ale pak jsem se setkal
s Anatolem Svahilcem, mistrem republiky
v slam poetry. Začali jsme spolu kecat

o slovech. Chtěl jsem stavět na banalitě,
ale na druhou stranu jsem nechtěl, aby to
bylo banální. Po čtyřech hodinách debaty
mi začal vyprávět historku, o které jsem si
pak hned dohledal víc detailů. Že v den,
kdy do pohraničí vtrhli Němci, se čeští
vlastenci rozjeli do Litoměřic, tam lopatou
vykopali Karla Hynka Máchu, hodili jeho
ostatky do papírovýho pytle, v Praze ho
zakonzervovali a slavnostně pohřbili,
jako národní vzdor proti nacismu. V tu
chvíli mi došlo, že to, co nás spojuje, není
nějaký národ. Ale kultura. A tak jsem vzal
úryvky veršů z Máchova Máje, napsal je
švabachem a pak je přetřel krakelovacím
lakem... Protože i když minulost přetřeš,
ona zase, nová, vystoupne ven.
A co ty postavičky, které jste udělal
z vepřových žaludků?
Pořád mi leželo v hlavě, že měl děda
ten barák po řezníkovi. Došlo mi, že si
Češi s Němci vždycky nadávali do sviní:
schweine! A pak, jak mě už kdysi, někdy
před patnácti lety fascinovalo, když jsem
někde v supermarketu viděl vepřový
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Výstava Im Boden je v DSC Gallery k vidění do 13. 6. 2017.

žaludek. Začal jsem s ním pracovat jako
s materiálem. Vzal jsem jich pár, nechal je
vyschnout a udělal sousoší, které připomíná německé vojáky, dokonce jsem jim dal
identifikační známky vykopané ze země.
Začal jsem jim zjednodušeně říkat zrůdy.
Je v nich symbolika nažranýho žaludku,
protože obě strany toho sporu se přece
chtěly navzájem vyžrat.

Kulky z heydrichiády proměněné
v jepice. Která z nich asi zabíjela?

Těch postaviček je ale víc...
Začalo mě to s těmi žaludky brutálně bavit. Zjistil jsem, že můžu vytvářet charaktery. Vymyslel a vycizeloval jsem pracovní
postup. Musel jsem sehnat nerozřízlé
žaludky, což se mi povedlo přes řezníka
Kšánu, dovnitř nasypat pilinové peletky,
aby vytáhly vodu, jinak žaludky popraskaly. A taky jim přidat oči, které jsem pořídil

z kopií miminek, které si lidi, kdo ví proč,
nechávají vyrábět. To mi na tom vlastně
přišlo nejúchylnější.
Když to celé shrneme, vaším uměleckým
tématem na samostatných výstavách je
tedy rodina. A tu jste už vyčerpal.
A také to, co se nikdy neříkalo a já se to už
nikdy nedozvím. Hledal jsem hranici, aby
to nebylo moc opisné, abych nikoho neobviňoval. Na druhou stranu, dělat to příliš
abstraktně nemá potřebný důraz. Teď nevím, zda se mi podařilo najít rovnováhu.
Každopádně se ale cítím tak vyčerpaný, že
nevím, jestli chci ještě v galeriích vystavovat. Uzavřel jsem tři důležitá témata, nebyl
to plán, ale překvapivě se to stalo. Co
bude dál, se uvidí. Každopádně se budu
pořád snažit měnit stereotypní vnímání.

„Mám to tak, že se dva roky věnuju
sobě, svým projektům a konceptům,
a dva roky dělám Ztohoven,“ říká
Roman Týc o rytmu svojí umělecké
činnosti. Umělecká skupina na sebe
upozornila řadou výrazných kauz, ať
šlo o atomový hřib odpálený v televizním vysílání, nebo rudé trenky visící
na Pražském hradě. „Ve Ztohoven
jsem jako svíčka v motoru. Zažehávám
jiskru, říkám teď a ono se to rozjede.
Je to vlastně jako kapela, taky musíme
každé dva roky vydat desku, udržovat rytmiku, dynamiku a povědomí.
Jenže ve svojí vlastní kariéře u toho
nemusím na nikoho brát ohledy, nemusím řešit vztahy. Můžu se hlouběji
zabývat vnitřními tématy a i ta práce
samotná je jiná. V ateliéru jsem jen
sám se sebou,“ vysvětluje Roman Týc.
V posledních letech je velmi aktivní
v bitcoinové kavárně Paralelní polis,
je propagátorem kryptoanarchie,
bitcoinu a dalších alternativních měn
a cloudového uspořádání světa, které
odstraňuje přežitá schémata v přemýšlení a nadbytečné mezistupně.
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Text: Adam Štěch
Projekt Can City tvoří intuitivní
nábytkové objekty vyrobené
z recyklovaných plechovek nalezených
v ulicích Sao Paula. Foto: Studio Swine

UMĚNÍ

DESIGN

SPOJENCI I PROTIVNÍCI
JSOU TO DVĚ SAMOSTATNÉ ENTITY, KTERÉ SE V PRŮBĚHU HISTORIE VYVÍJELY TĚSNĚ
VEDLE SEBE A NAVZÁJEM SE V RŮZNÝCH OBDOBÍCH VÍCE ČI MÉNĚ OVLIVŇOVALY.
JAK BLÍZKO K SOBĚ MĚLO UMĚNÍ VÝTVARNÉ A UMĚNÍ UŽITÉ? A JAK JE TO DNES?

Nový showroom
Klimentská 48, Praha 1 | tel. +420 221 851 049
info@stopka.cz | www.stopka.cz
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Kořeny současného designu vyrůstají z činnosti holandské skupiny Droog z devadesátých let. Expresivní dílo Chest of drawers vytvořil Tejo Remy.
Foto: Robaard/Theuwkens

Zatímco výtvarní umělci hledali nová
vyjádření lidského myšlení a filozofie,
architekti a designéři zase přibližovali
jejich nové myšlenky opět blíže
k lidem. A to prostřednictvím návrhů
každodenních předmětů, které na sebe
braly formy vycházející z experimentů
progresivního vývoje moderního umění.

ČESKÝ KUBISMUS
Design a výtvarné umění
na stejné úrovni
Těsné propojení výtvarného umění s designem charakterizuje vývoj téměř celého
avantgardního hnutí minulého století.
Moment, kdy se poprvé design a výtvarné
umění setkaly na stejné úrovni, bychom
mohli situovat do Prahy, a to konkrétně do
prostředí českého kubismu, jenž obě disciplíny sjednotil nekompromisní výtvarnou
32

ideologií. V roce 1911 byla ustanovena
Skupina výtvarných umělců, do které kromě výtvarníků patřili i designéři a architekti. Pavel Janák, Josef Gočár, Vlastislav
Hofman či Josef Chochol tak měli příležitost vystavovat svá díla, nábytek, porcelán
nebo návrhy architektury na stejné úrovni
jako malíři a sochaři Skupiny Emil Filla,
Otto Gutfreund, Josef Čapek, Vincenc
Beneš či Antonín Procházka. Kubistická
nábytkářská tvorba se stala předmětem
zevrubné výtvarné analýzy a filozofie
tvorby spíše než praktickým a funkčním
řešením. Experimentální krystalické formy byly na výstavách Skupiny vystaveny
hned vedle obrazů i soch a užitná tvorba
se tak stala zcela rovnocenným médiem
k vyjádření nové umělecké ideologie.
Od té doby byla většina uměleckých
avantgardních směrů, včetně holandského
De Stijl, německého Bauhausu i pařížského surrealismu s užitým uměním spojena.

SOCHAŘSKÁ ELEGANCE
Umělci v roli designérů
Pro mnohé umělce představoval design
v průběhu padesátých let skvělý způsob,
jak si vydělat slušné peníze. Malíři či
sochaři navazovali spolupráci s novými
nábytkářskými značkami a propůjčovali
svým návrhům nezaměnitelné umělecké
formy. Nejznámější výtvarníci, kteří v této
době našli uplatnění v průmyslu, byli
američtí sochaři Isamu Noguchi a Harry
Bertoia, kteří se díky spolupráci se dvěma nejzvučnějšími výrobci moderního
amerického nábytku, značkami Herman
Miller a Knoll, výrazně zapsali do historie
moderního designu. Isamu Noguchi navrhl
pro značku Herman Miller celou řadu
svých skulpturálních nábytkářských návrhů, včetně ikonického stolu Accent z roku
1948. Většinu jeho výrobků dnes vyrábí
také značka Vitra. Harry Bertoia se zase

Interiér Grand Café Orient v kubistickém Domu U Černé Matky Boží. Díky němu jde stále o jednu z nejstylovějších kaváren v Praze. Foto: Profimedia.
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proslavil díky své kolekci drátěných židlí
Bertoia pro značku Knoll. I přesto, že se
jedná téměř o jediný užitný design Harry
Bertoii, je autor z velké části vnímaný právě jako designér a jeho sochařská práce,
které se věnoval po zbytek své kariéry, zůstává v pozadí. Umělců, kteří si během své
kariéry vyzkoušeli design, je ale celá řada.
Jmenujme například Donalda Judda, Yvese
Kleina, Milana Knížáka nebo současnou
hvězdu Olafura Eliassona.

NOVÉ VÝZNAMY I POSELSTVÍ
Radikální italský design
V průběhu šedesátých let minulého století
dosáhla v Itálii průmyslová nábytkářská
výroba a její marketing svého vrcholu.
Přemíra produkce a neustálý vývoj nových předmětů a komerční hon za jejich
prodejem stimuloval nový pohled na
design a jeho význam ve společnosti. Řada
mladých architektů a designérů začala
chápat design také jako nástroj společenského komentáře, kritiky i vtipu, médium,
které může nabídnout stejně širokou
filozofickou a teoretickou platformu jako
volné výtvarné umění. Vznikl tak Radikální italský design, fenomén, jenž připravil
užité umění k nejrůznějším experimentálním počinům a úvahám. Skupiny jako
Archizoom nebo Superstudio chápaly

architekturu a design jako prostředek
společenského komentáře, stejně tak jako
používal nábytkářské typologie ve svém
provokativním díle Gaetano Pesce. Design
se tak na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dostal z výrobních linek
a showroomů i do prostředí současných
uměleckých galerií. Celou koncepci Radikálního italského designu si vzala za svou
i značku Gufram, která začala v šedesátých letech vyrábět měkké interiérové
objekty, jež byly na hony vzdálené tradiční
představě klasického nábytku a spíše
připomínaly pop-artové kreace Claese Oldenburga a dalších umělců. Sedací objekt
v podobě trsu trávy Pratone od trojice
designérů Ceretti/Derossi/Rosso z roku
1971 je tak symbolickým předmětem
italské designérské revoluce, která později
pokračovala s experimentálními výboji
skupin Alchimia a Memphis.

KONCEPTUÁLNÍ REVOLUCE
SKUPINY DROOG
Kořeny současného designu a mnoha jeho
podob hledejme na počátku devadesátých
let minulého století v Holandsku. V roce
1993 se s velkým mediálním zájmem
představila na milánské přehlídce Salone
del Mobile holandská skupina Droog.

.

AKCE A REAKCE
Současný performativní design
Design produktů se v době, kdy slavná
performerka Marina Abramovic spolu-

Ikonický stůl Accent vytvořil americký sochař Isamu Noguchi v roce 1948. Dnes ho má v nabídce Vitra. Foto: Vitra.
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Autor této židle Vlastislav Hofman patřil
do Skupiny výtvarných umělců v období
avantgardy, kdy se design začínal
protínat s uměním. Foto: Modernista.

Designér Gijs Bakker a teoretička Renny
Ramakers společně vystavili několik mladých holandských tvůrců, jejichž suchý
humor a konceptuální přesah vystavených
objektů nastínil, jakým způsobem se obor
bude vyvíjet následujících 15 let. Komoda
vytvořená z expresivně svázaných šuplíků
Chest of Drawers designéra Teja Remyho
nebo lustr 85 Lamps, který Rody Graumans sestavil z 85 individuálních žárovek
na kabelech, jsou jen dvě ukázky toho, jakým způsobem se holandští tvůrci zhostili
nového definování užitého umění konce
tisíciletí. Holandský design se pak na dlouhou dobu stal nejprogresivnější školou
a z mladých experimentátorů, jako jsou
Richard Hutten, Marcel Wanders, Hella
Jongerius či Jurgen Bey se stali uznávaní
tvůrci, kteří své umělecké experimenty
dokázali posunout i do oblasti průmyslové výroby a komerční tvorby. Suchý
humor a konceptuální nadsázka holandského uskupení Droog, které mezitím už
dávno ztratilo svou sílu, je však ale nadále
přítomen v současné tvorbě a celkovém
uměleckém charakteru tzv. „art designu“.

pracuje s komerčními značkami, stále
častěji spojuje i se složitějšími pohybovými a akčními experimenty. Pravděpodobně nejblíže ke klasickému chápání
performance mají nedávné projekty
Maartena Baase, Martino Gampea nebo
Judith Seng. Holanďan Maarten Baas se
dostal do povědomí před několika lety,
když vytvořil kolekci ohořelých ikon
historie designu. Ve své akci Real Time
z roku 2010 zakomponoval do hmotných objektů jednání skutečných lidí.
Vytvořil sérii hodin, v nichž čas ukazuje
například ciferník tvořený formou videa
zobrazujícího dva metače, jak v reálném
čase posouvají hodinové ručičky tvořené
odpadky stále do aktuálního času. Jiné
stojací hodiny jsou zase tvořeny ciferníkem, ve kterém běží film, jak muž neustále fixou kreslí nové a nové postavení
ručiček opět vzhledem k ubíhajícímu
času. Reálně natočená čtyřiadvacetihodinová videa lidského konání se tak stala
hlavní složkou samotných objektů.

Podobně kacířským způsobem jako Baas
ve svých ohořelých objektech pracoval
v Londýně usazený Ital Martino Gamper
ve své kreativní poctě modernistovi Gio
Pontimu If Only Gio Knew... v roce 2007,
když jeho originální nábytek z římského
hotelu Parco dei Principi ze šedesátých
let rozebral a z jednotlivých částí sestavil
vlastní objekty. Berlínská designérka Judith
Seng se zabývá problematikou procesu
výroby spojeného s lidským kolektivním
konáním ve svém projektu Acting Things,
jenž vyvrcholil na loňském veletrhu
Design Miami/Basel v Basileji několik dní
trvající performancí Material Flow, při
které se profesionální tanečníci konfrontovali s modrou amorfní plastelínou a během
svých pohybových cvičení materiál upravovali do intuitivní podoby pomocí svého
vlastního těla a jeho pohybů.
Některé projekty vycházející z již zmíněného procesu výroby a jeho originálního
uchopení se konkrétně dotýkají proble-

matiky sociálního či ekologického aktivismu. I přesto, že tvorba londýnského
studia Swine je vysoce estetická, většina
jeho projektů se vydává právě tímto směrem. Jejich projekt Sea Chair je založen
na sběru plastových odpadků v moři
a jejich následném roztavení a recyklaci
do podoby funkční plastové stoličky.
To vše přímo na palubě malé rybářské
lodi, jak zachycuje krátký doprovodný
film. Projekt Can City přivedl autory zase
do ulic Sao Paula v Brazílii, kde vytvořili improvizovanou mobilní slévárnu,
která recyklovala plechovky do podoby intuitivních nábytkových objektů.
Oba projekty pracují s mnoha principy,
o nichž jsme se již zmínili výše, včetně
performance, akce nebo důvtipných strojů, oba však přidávají rozměr sociálního
a ekologického vědomí, a posouvají tak
charakter designu nejenom blíže umění,
ale i občanskému aktivismu.
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Text: Lenka Lindaurová
Foto: Profimedia

BYDLET
V KOSMICKÉ LODI
PROSLULÁ ARCHITEKTKA ZAHA HADID (1950–2016) Z IRÁKU,
JEJÍŽ SLAVNÉ DESTRUKTIVNÍ STAVBY ZÍSKALY ŘADU MEZINÁRODNÍCH
OCENĚNÍ, SE BĚHEM SVÉ TVORBY VĚNOVALA TAKÉ VELMI ZÁSADNĚ
DESIGNU. A NEŠLO JEN O NĚJAKÉ BYTOVÉ CENOVĚ NEDOSTIŽNÉ
DOPLŇKY, HADID VYTVOŘILA NAPŘÍKLAD I NÁVRH NA BOTY
PRO ZNAČKU MELISSA, KTERÉ – AČKOLI JSOU TAKÉ PONĚKUD
DESTRUKTIVNÍ – JSOU NOSITELNÉ A DOSTUPNÉ KAŽDÉMU.

Zaha Hadid stvořila i toto futuristické kulturní centrum v ázerbájdžánském Baku.

Vedle velké architektury a tvorbě interiérů, návrhů nábytku a designu se věnovala
i scénografii – v roce 1999 vytvořila třeba
podobu show pro turné hudební skupiny
Pet Shop Boys.
Pozornost si získala svým zvláštním přístupem k tvarům, které obvykle vnímáme
jako dané a neměnné: vyhýbala se pravým
úhlům a ostrým hranám. Přesto přesvědčila odborníky i uživatele o funkčnosti
a kráse svých návrhů. Ve svých nápadech
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byla neortodoxní – milovala umělé materiály, ale i sklo, kámen, porcelán či dřevo.
Její design se vlní, roste, bují, kvete, točí
se. Má charakter živého organismu,
který není statický; z různých úhlů pohledu vypadá jinak a stále nečekaně. Její
stavby můžeme obdivovat například
v Cincinnati, kde navrhla Contemporary
Arts Center, v Římě zase Národní muzeum a v Glasgow Riverside Museum, ve
Vídni a Hongkongu univerzity a mnoho
dalších multifunkčních staveb prakticky

po celém světě. Nové městské centrum
navrhla také pro Bratislavu. Velkorysé
stavby s jasným „tekutým“ rukopisem
jsou chloubou metropolí.
Také její nábytek vypadá jako v neustálém
pohybu, zdá se, že se každou chvíli převrhne, přesto dokonale sedí na zemi a je
stabilní. Stoly, křesla a pohovky jsou navrženy tak, aby se skládaly z různých kusů
a daly se variabilně modifikovat. Nic není
uniformní, totožné, opakující se, natož

nudné. Jsou vytvořeny pomocí nejmodernějších technik špičkovými řemeslníky
z celé Evropy.
Sci-fi tvarosloví jejího designu nábytku asi
neosloví každého – nemusí přece bydlet
v kosmické lodi. Jednotlivé kusy ale dokážou interiérům značně zvýšit atraktivitu
a jeho obyvatelům společenský kredit.
Stačí si pořídit třeba jen vázu, hrneček
s podšálkem, čajovou konvici, poličku,
osvětlení či mísu.

VELKORYSÉ STAVBY
S JASNÝM „TEKUTÝM“
RUKOPISEM JSOU
CHLOUBOU METROPOLÍ

Další možností, jak se značce Zaha Hadid
přiblížit, je nosit její módní doplňky. Od
šperku přes šál až třeba ke kravatě. V případě šperků nepůsobí její organické tvary
nijak provokativně.

Mezi slavnými architekty posledních zhruba padesáti let mnoho žen, které by se
výrazně prosadily, nenajdeme. V tvrdém
konkurenčním prostředí plném ambiciózních developerů není snadné obstát; i my
se můžeme pochlubit takovou ženou – tou
je v Británii žijící Eva Jiřičná. Zaha Hadid
bohužel zemřela předčasně, ale to, co
stihla realizovat za svůj profesní život, je
úctyhodné. Jako jediná architektka získala
v roce 2001 prestižní Pritzkerovu cenu za
architekturu.
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OBJEKT TOUHY

ATELIÉR

Text: Petra Divoká
Foto: BVLGARI

Text: Honza Vedral
Foto: Marek Musil

SPOJIT KOLO
S DEŠTNÍKEM

A ZRODILA
SE LEGENDA
TŘI PRSTENY A JEDEN NÁHRDELNÍK. TAK VYPADÁ VÝSLEDEK SPOLUPRÁCE ZAHY HADID
A ŠPERKAŘSKÉHO DOMU BULGARI, KTERÝ DOSTAL NÁZEV B.ZERO1 DESIGN LEGEND.

Působí jako symbol sebevědomí a moci,
silně vyjadřuje charakteristické rysy osobností, které dobře vědí, jakou cestou se
chtějí v životě ubírat. Stejně jako Bulgari
změnilo pohled na pojetí klasických šperků, vymanila se Zaha Hadid z představ
tradiční architektury. Tento průkopnický
přístup kombinující nesourodé barevné
kombinace a neobvyklé materiály, jako
jsou keramika nebo mramor, jež propůjčují šperkům velmi odvážné proporce, je pro
značku Bulgari charakteristický již několik
desetiletí. I cílem kolekce B.zero1 Design
Legend není jít s proudem, ale odlišit se.
Během 50. let, kdy byly hlavním námětem
šperků diamanty, začala značka pocházející
z Říma zdobit svá umělecká díla vzácnými
kameny. V 70. letech, v době velkých společenských změn, posunulo Bulgari hranice
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tvořivosti ještě o kus dál a začalo používat
nové motivy a materiály, jako jsou antické
mince, ocel a hedvábí. Touhu po inovaci
společnost vyjádřila také novými technikami zpracování. Jednou z nejrozpoznatelnějších a nejúspěšnějších je technika Tubogas,
díky níž již od 60. let vznikají flexibilní náramky a která je zároveň ochrannou známkou značky Bulgari. Logickým vyústěním
snahy odlišit se byl rok 1999, kdy se zrodila
kolekce B.zero1, do které se kvůli propojení
klasického a osobitého designu všichni zamilovali. Brzy se prsteny B.zero1 staly symbolem schopnosti značky Bulgari přeměnit
klasické modely v průkopnické vize.
Jedním z přelomových byl rok 2010, kdy
vdechl prstenu B.zero1 novou podobu slavný Anish Kapoor. Model Perfect Mistake,
představený v roce 2016, byl vyroben ze

tří druhů zlata a stal se jedním z milníků
vývoje designu B.zero1. Dnes se novinka
Design Legend stává dalším mezníkem.
Nový prsten je lemován dvěma tenkými
kruhy s vygravírovaným logem BVLGARI,
zatímco jeho tělo ztělesňují zlaté vlny, volně se pohybující nepopsatelným, avšak dynamickým směrem.

TIP
Speciální obchod Zahy Hadid s limitovanými edicemi i stálými výrobky, kde se rovněž
uskutečňují zajímavé krátkodobé výstavy,
se nachází uprostřed Londýna. Pokud chcete být informováni o různých eventech, prezentacích a akcích spojených s vrcholným
designem a módou, nechte se zařadit na
mailing list gallery@zaha-hadid-design.com.

Lubomír Typlt
SYROVÉ FIGURY, ČASTO S POTMĚŠILÝM VÝRAZEM A VŽDY VE VÝRAZNÝCH
A KONTRASTNÍCH BARVÁCH, KTERÉ UTVÁŘEJÍ NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU.
KDO BY TO BYL ŘEKL, ŽE SVĚT OBRAZŮ LUBOMÍRA TYPLTA, VE KTERÉM NENÍ MÍSTO
PRO DEKORACI, VZNIKÁ V BÝVALÉM HOSPODSKÉM SÁLE UPROSTŘED PIČÍNA.

ATELIÉR

Dřív se tu scházel celý Pičín na pivo a tancovačku, dnes má v bývalém hospodském sále Lubomír Typlt svůj ateliér.
Deštníkové kolo bude jedním z nových motivů na chystané výstavě.

První zmínka o klasické kamenné
hospodě, kam chodívala ještě na konci
sedmdesátých let tančit celá vesnice čítající nějakých pět set obyvatel, se datuje
někdy do první půlky devatenáctého
století. Poslední tři roky tu ale funguje
docela jiný provoz, než kdysi nabízel
zdejší výčep s tanečním sálem a přilehlá
masna, do které se dobytek boural přímo
ze sousedícího statku. Ateliér jedenačtyřicetiletého výtvarníka Lubomíra
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Typlta, který krom svých obrazů proslul
i texty pro průkopníky tuzemského hip
hopu WWW, je jedním z těch míst, které
člověka ihned chytnou atmosférou i svou
velkorysostí.
„Během malování ale vyžaduju samotu.
Když se někdo podívá na obraz, který
není hotový, vysloveně trpím. Je to jako
bych šel po náměstí ve slipech. Nejsem
rád, když mi někdo kouká pod ruce a sám

vím, že to ještě nefunguje,“ vysvětluje
Typlt, který malířství vystudoval na
Kunstakademii v německém Düsseldorfu a má za sebou řadu úspěšných výstav
u nás i ve světě. Ostatně, do jeho ateliéru
přijíždíme s fotografem právě ve chvíli,
kdy se mu vrátily obrazy z výstavy v Bruselu a Typlt je uprostřed příprav na svou
srpnovou expozici v pražské DSC Gallery.
„Název zatím nemám. Ještě mě to neuhodilo. Hodně mi na něm záleží,“ říká.

Zatímco jméno se teprve hledá, už teď
je zřejmé, že jedním z hlavních motivů
výstavy bude archetypálně působící
„letka“ z bicyklů, kterým výtvarník místo
jízdních kol přidělal výrazné červené deštníky. „Ten nápad nosím v hlavě už dlouho,
konečně jsem ho zrealizoval,“ ukazuje na
objekty zavěšené na stěnách ateliéru. „Jel
jsem náhodou kolem starožitnictví a viděl
jsem tenhle nádherný rám. Vypadalo to
jako kolo z třicátých let, na němž ještě

jezdil wehrmacht. Hned jsem ho koupil.
Věděl jsem, že tohle je archetyp kola, že
vypadá samo o sobě dobře, že to není
nějaké odporné elektrokolo.“
Zatvářím se překvapeně, Typlt se totiž
v posledních letech věnoval hlavně malbě
a předmětem jeho zájmu byly figury,
proč se tu teď takřka foglarovsky pustil
do sestavování podivuhodných bicyklů?
„Takovéhle neodadaistické objekty jsem

dělal kolem roku 2000, ještě když jsem
studoval,“ vysvětluje. „Moje malování je
od začátku takhle postavené. Už v devadesátých letech jsem nejdřív stavěl objekty,
které fungují samy o sobě jako sochy, a ty
jsem až potom maloval,“ ukazuje pro vysvětlenou na malbu, na níž jeho kolo dostává další rozměry. Namísto nahodilých
věcí chtěl totiž svoje obrazy vždy zakotvit
v realitě. „Nikdy jsem nemaloval zátiší.
Namísto toho jsem si jako model postavil
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instalaci, která sama musela obstát jako
umělecký artefakt. Až potom jsem udělal
ten posun, že jsem objekt namaloval. Primárně se pořád považuju za malíře. Pořád
to kolo můžu zasadit do jiného prostředí,
řešit vztahy mezi barvami, tak moje malby
vznikají,“ vysvětluje Lubomír Typlt.
A zároveň prozrazuje, že ani motiv deštníku není v jeho tvorbě úplně nový. Léta
neměnný tvar osmistěnu, který deštníky
mají, začal používat už víc než před třemi
lety na figurálních obrazech. „Byly na
nich holky, kterým rval deštníky z rukou
vítr. Kombinatoricky jsem došel k tomu,
že by se daly ty deštníky přímo spojit
s kolem. Jako dva archetypy.“ Řada vnitřních a ne vždy na první pohled zřejmých
odkazů je ostatně dalším z typických rysů
Typltových prací. Letmo se o tom zmíní,
když se zastavíme u dalšího z obrazů na
chystanou výstavu, na němž jsou chlapci
pojídající kukuřici. „To je pro mě úplně nový námět, který jsem ještě nikde
nevystavoval. Význam je otevřený, je tam
vzdálený odkaz na van Goghovy Jedlíky
brambor i na ty obrovské žranice, které
se malovaly v baroku. Ale každý si to
může vysvětlovat jinak,“ naznačuje Typlt,
co se skrývá pod povrchem jeho pláten.
A jak je vlastně zvyklý pracovat? „Když
začínám nový obraz, potřebuju mít volný
den bez jakéhokoli dalšího zařizování.
Pokud všechno dobře běží, začínám
pracovat už v osm ráno. Maluju do mokré
barvy, a dokud je obraz živý, tak na něm
pracuju. Plátna neodkládám, nenechávám je půl roku někde ležet. Naopak,
potřebuju energii a koncentraci dát
pokud možno na jeden zátah,“ popisuje
Typlt svoje malířské rutiny. Pokud se mu
daří, je schopen obraz podle svých skic
dokončit za čtyři až pět dní. A k opravám
přistupuje jen nerad. „Vím, že obrazy,
které jsou skutečně udělané na jeden
zátah, fungují nejlépe.

NEPRACUJI S ŠEDIVOU
A ČERNOU, TY MÁM
Z PALETY VYŘAZENÉ.
MÁM RÁD VÝRAZNÉ BARVY
Ukázka Typltovy starší tvorby ze soukromé sbírky. I na obraze nazvaném Vlasatice je patrná autorova výrazná práce s barvami.
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Na obraze chlapců Typlt vychází ze základních barev RGB, tedy červené, zelené a modré.

Souhlasím s tím, co říkal Zdeněk Burian,
že oprava je poprava. Ale někdy má
nápad slabinu, musím hledat, jak ven ze
slepé uličky, když vidím, že to nefunguje, jak jsem zamýšlel,“ přiznává. Hodně
času mu zabere jeho typické barevné
řešení, často založené na základních
barvách RGB. „Nepracuji s šedivou
a černou, ty mám z palety vyřazené.
Mám rád výrazné barvy,“ říká výtvarník,
který v mezičase stíhá psát i expresiv-

ní a oceňované texty pro hiphopové
WWW, s nimiž dokonce hrál v pionýrských začátcích na trumpetu. Na nové
album už má připravených sedm textů,
které vesměs vznikly ve stejném ateliéru
jako jeho obrazy.
U jejich tvorby ovšem hrála docela jiná
hudba než experimentální hip hop.
„Vltavu si při malování opravdu nenaladím, to bych upadl a usnul. Já potřebuju

Jedlíci kukuřice jsou jedním z nových motivů, Typlt v nich odkazuje na van Gogha.

popohnat. Mám rád Prodigy nebo Underworld, v poslední době poslouchám elektronický metal, který je už opravdu hodně
agresivní. Ale pro malování výborný,“ říká
spokojeně, než se rozloučíme a zamíříme
z Pičína zase zpátky do zrychleného světa.
Je evidentní, že i v Typltovi, který na první pohled i ve své řeči působí klidně,
až stydlivě, se toho stejně jako v jeho tvorbě pod povrchem skrývá daleko víc, než
je možná patrné.

ICONS
ZAHA HADID MESA
Deyl-Šesták architekti

NAOTO FUKASAWA CHAIR
Studio Olgoj Chorchoj

GREG LYNN THE DUKE & THE DUCHESS
architekt Rudolf Netík

DSC Gallery — Dlouhá 5, 110 00 Praha 1

23. 6.—10. 8.
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Text: Honza Vedral
Foto: 2media

Bob
ob
Dylan
MILOVANÝ AMATÉR
VÝRAZ AMATÉR POCHÁZÍ Z FRANCOUZŠTINY A ZNAMENÁ MILOVNÍK.
ČERSTVÝ DRŽITEL NOBELOVY CENY ZA LITERATURU BOB DYLAN JE ZNÁMÝ JAKO HLAS GENERACE,
IKONICKÝ PÍSNIČKÁŘ. ALE VĚNUJE SE I VÝTVARNÉMU UMĚNÍ,
PODLE MNOHA ODBORNÍKŮ JAKO SKUTEČNÝ LOVER... TEDY AMATÉR.

„Tohle jsou práce, které se mohou objevit
u nás na škole u zkoušek, když přijde například člověk z gymnázia, má určitý talent,
ale chybí mu teoretické vzdělání. A my uvažujeme o jeho přijetí například pro výběr
motivu,“ okomentoval jedno z Dylanových
děl malíř Michael Rittstein, když hudební
časopis Headliner zjišťoval, jak jsou na tom
malující hudebníci pohledem profesionálů.
Pravdou je, že se Dylan malbě věnuje už
od šedesátých let, je samouk a sám ke své
tvorbě dlouhou dobu ani jinak nepřistupoval. První kus, který se od něj objevil na
veřejnosti, je přebal desky Music from Big
Pink z roku 1968, kterou označil za pokus
strhnout ze sebe nálepku mluvčího generace. Sám sebe vyvedl i na přebalu desky
Self-Portrait. Ale zatímco svou hudební
kariéru živil neustále, k tomu, aby svoje
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kresby vystavoval a bral vážněji, přistoupil
až v roce 1994. Od té doby vydal už sedm
knih svých kreseb a maleb a vystavoval
v mnoha důležitých světových galeriích,
kam mu jeho jméno otevřelo cestu.

nebudou k vidění díla profesionálního
malíře. Za The Asia Series, které Dylan
vystavoval v New Yorku, si dokonce
vysloužil nařknutí z plagiátorství, protože
překresloval motivy z fotografií.

Zastupuje ho londýnská Halcyon Gallery
a jeho grafiky se prodávají od roku 2008.
Tehdy se printy prodávaly za 1 500 až
5 tisíc liber. Nejoblíbenější se stala čtyřdílná
série Train Tracks, jejíž signovaný soubor se
prodal za 40 tisíc liber. A pravdou je, že cena
Dylanových děl od té doby příliš nevzrostla. Na sekundárním trhu lze dokonce jeho
printy pořídit levněji než v galerii.

Přesto je evidentní, že minimálně pro
fanoušky jeho písní mají Dylanova díla
nepřehlédnutelnou emocionální i sběratelskou hodnotu. Od 7. června do 31. srpna
budou Dylanovy grafiky k vidění i v Praze
v Křížové chodbě Staroměstské radnice na
výstavě Bob Dylan: On the Road, která má
podtitul Neznámá tvář známého umělce.
Součástí expozice je padesátka Dylanových grafických listů z let 2008 až 2014,
jeho gramofonové desky, ale i tematické
fotografie Alana Pajera, které zachycují
Dylanovu návštěvu Prahy či setkání
s Václavem Havlem.

Když britská National Portrait Gallery
v roce 2013 uváděla jeho výstavu Face
Value, raději v pozvánce zdůrazňovala,
že tentokrát v honosných prostorách

Woman In Red Lion Pub
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Text: Olga Trčková

Wealth management & Family office

RECEPT NA
DLOUHOVĚKOST
VÁŠNIVÉ DISKUZE OHLEDNĚ GIGANTICKÝCH CEN NĚKTERÉHO SOUČASNÉHO
UMĚNÍ ČASTO SKONČÍ OTÁZKOU, JAK BRZO SE UKÁŽE, ZDA DÍLO OBSTOJÍ
V TESTU ČASU. SOUČASNÁ OBROVSKÁ CENA MŮŽE NAZNAČOVAT, ŽE JDE
O VÝZNAMNÉ DÍLO, ALE BUDE JEŠTĚ NĚKOHO ZA PÁR LET ZAJÍMAT? A JAK
HLOUPĚ NEUTRATIT PENÍZE ZA NÁKUP UMĚNÍ?

FINANČNÍ PORADENSTVÍ A INVESTICE

ŘÍZENÍ A SPRÁVA RODINNÉHO MAJETKU,
SLUŽBY RODINNÉ KANCELÁŘE

GENERAČNÍ NÁSTUPNICTVÍ,
TRUSTY A RODINNÉ NADACE

Důvěřujte těm, kterým rozumíte.
www.emun-partners.cz

Je až s podivem, kolik dnes žijících
umělců, u kterých dlouhověkost děl není
nijak potvrzena, zažívá prodejní boom.
Například Christopher Wool (narozen
1955) je nejvyšším knězem americké
malby současnosti, poté co se loni
v listopadu prodalo jeho dílo Apocalypse
Now z roku 1988 za rekordních 26,5 milionu dolarů na 1,3miliardové sérii aukcí
současného umění v New Yorku. Dá se
vůbec odpovědět, kvůli čemu se dílo
umělce stane významným a jak takové
mezi ostatními rozpoznat?

Lidé zkrátka utrácejí miliony za díla umělců, která mají často diskutabilní dlouhodobou hodnotu, a jiní se nad tím ušklíbají. Ať
je to, jak chce, jejich volbu i případný špatný
vkus prověří jedině čas. A to už od nepaměti. Již v roce 1882 britský byznysmen
a spekulant s uměním Thomas Holloway,
který tehdy využíval ty nejlepší dostupné
rady, utratil přes šest a půl tisíce liber za
obraz Babylónský trh se svatbou od Edwina
Longa. Tehdejší aukce trhala rekordy své
doby za cenu pro žijícího umělce. A dnes?
Jak obraz, tak jeho autor jsou zapomenutí.
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Díla Philipa Gustona stoupla na ceně, až když v nich mladí umělci začali hledat inspiraci. Na obrázku olej na plátně The Street z roku 1977.

JAK NEVYHODIT MILONY?
Co tedy činí dílo historicky důležitým
v souvislosti s dlouhodobou hodnotou?
A existuje vůbec spolehlivá rada, která
může sběratelům pomoci vyvarovat se
další „edwin-longovské chyby“? Uvozovky
jsou na místě, protože si myslím, že není
skutečnou chybou jít do hrobu s dílem,
které skutečně milujete… i když vaši
potomci mohou nesouhlasit.
Každopádně moje mnohými osobními
rozhovory s umělci a odborníky vypozorovaná teorie je, že to, co dělá jakékoli
dílo „významným“, je vliv, jaký má na další
umělce. Pokud k umělci jiní vzhlížejí pro
jeho myšlenku, estetický průlom nebo
inovaci – v krátkosti, pokud jiným výtvarníkům otevře příležitost k řešení problémů uvnitř jejich vlastní tvorby, potom je
dílo na té nejvíc fundamentální úrovni
„historicky významné“.

Díla Jiřího Černického patří mezi ta, do kterých se investovat vyplatí.
Vnitřní malba, 2013, kombinovaná technika, 150 x 100 x 11 cm, cena: 300 000 Kč+ DPH.
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Tento proces může trvat léta, jako v případě dnes vlivného Philipa Gustona, jenž byl
kdysi nedůležitý, dokud u něj před dvaceti
lety mladší generace umělců nezačala
hledat odpovědi. Až v tom okamžiku se
ukázalo, že se stane důležitým i z historického hlediska. A co je ona „kvalita“, která
otevírá možnosti pro jiné umělce? Může

mít různé formy. Třeba docela technickou, jako je například „vynalezení“ (nebo
popřípadě „znovunalezení“) lineární
perspektivy. Také to může být osvobozující rozchod s tradičním chápáním toho,
jak by umění vlastně mělo vypadat nebo
z čeho by mělo být. Nebo to může být
vytvoření něčeho tak krásného, že ostatní
umělci pouze žasnou nad skutečností, že
něco takového vůbec existuje.
Co ale spojuje všechny tři vlivy, je inovace
a jedinečnost. Je to něco nového, něco, co
neexistovalo předtím, než dílo vzniklo,
co zasáhne představivost dalších umělců
a katapultuje dílo do kategorie „důležitých“. Umělci se také mohou pro inspiraci obrátit k dílu, jež ničím nové není,
jen zaujme tím, že je zatraceně dobře
udělané. I zde si ale myslím, že to, že je
dílo tak zatraceně dobře udělané, je samo
o sobě něco nového a unikátního. Je to
ten okamžik, kdy se ostatní zamýšlí: Jak
to asi udělal? A znovu se na dílo obracejí
s otázkami.

důvěřujete (pamatujte, vždy se ho nejdřív
zeptejte, jaké umění kupuje on za svoje
peníze, než vám začne radit, za co by on
utrácel ty vaše!). Vzhledem k tomu,
že se trh s uměním stává každým dnem
víc nepřehledný a najít „tutovku“ je
téměř nemožné, vždy vybírejte podle
následujícího:

1. Dílo, které vypadá jako něco, co jste
nikdy předtím neviděli, což zahrnuje
i díla tak dobře udělaná, že je prostě
nedostanete z hlavy.

2. Samozřejmě nic vám nezajistí to,
že je dílo na světě jedinečné. Určitě
se ale zeptejte vašeho galeristy, zda
existuje něco podobného. Zjistěte si,
co sbírá do své osobní sbírky váš
galerista a proč.

3. Ptejte se umělců, o kterých máte
vysoké mínění, koho si váží a kdo je
inspiroval, proč a čím.
4. Vždy se vyhněte dílům, která nejsou
v žádném směru inovativní.

JAK TEDY NAJÍT VÝZNAMNÉ DÍLO
Samozřejmě, vyžaduje to rozsáhlou
znalost dějin umění, což je náročné na
váš čas. Nebo radu profesionála, kterému

Zkrátka. Vaše dlouhodobé šance jsou
mnohem větší s díly, jež do světa umění
přinesou něco nového, co jiné umělce
bude vzrušovat a znepokojovat.
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Zde jsou indicie jasné.
Krištof Kintera je v ceněných sbírkách
a má mezinárodní úspěchy.
Evolution Revision, 2015,
kombinovaná technika.

PROVĚŘENÁ JMÉNA
Následující tabulka ukazuje, za jak dlouho se umělecké dílo dostane mezi ta nejdražší. Je evidentní, že vysoká cena v aukci koresponduje
s historickou důležitostí a dlouhodobou hodnotou. Uvedené částky jsou v milionech dolarů a zaokrouhleny. Za pozornost stojí, že často
nejde o nejslavnější díla uvedených autorů. Stejně jako že nejkratší časový úsek mezi vytvořením jednoho uměleckého kusu a jeho
prodáním za rekordní částku je 44 let. Povedlo se to Francisi Baconovi.

Za 44 let od svého vzniku se toto dílo Francise Bacona prodalo za 142 milionů dolarů.
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1
$ 269
PAUL CÉZANNE
THE CARD PLAYERS, 1892/93

6
$ 149
VINCENT VAN GOGH
PORTRAIT OF DR. GACHET, 1890

prodáno v dubnu 2011

prodáno v květnu 1990

2
$ 162
JACKSON POLLOCK
NO. 5, 1948, 1948

7
$ 142
FRANCIS BACON
THREE STUDIES OF LUCIAN FREUD, 1969

prodáno v listopadu 2006

prodáno v listopadu 2013

3
$ 159
WILLEM DE KOONING
WOMAN III, 1953

8
$ 141
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
BAL DU MOULIN DE LA GALETTE, 1876

prodáno v listopadu 2006

prodáno v květnu 1990

4
$ 155
PABLO PICASSO
LE REVE, 1932

9
$ 129
PABLO PICASSO
GARCON A LA PIPE, 1905

prodáno v březnu 2013

prodáno v květnu 2004

5
$ 155
GUSTAV KLIMT
PORTRAIT OF ADELE BLOCH-BAUER I, 1907

10
$ 122
EDVARD MUNCH
THE SCREAM, 1895

prodáno v červnu 2006

prodáno v květnu 2012
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FOLKERT DE JONG: OFF THE GRID
2017
Polyuretan, barva sprej, sklo, dřevo
200 x 100 x 25 cm
Cena: 50 000 €
Text: Lenka Lindaurová
Foto: Galerie Dukan

Holandský umělec Folkert de Jong (1972) je civilizační archeolog. Rád odkrývá různé
vrstvy civilizačních nánosů a pod nimi objevuje vzácné nálezy – jeho objekty jsou složeny
z různých materiálů, často umístěny i do muzeálních vitrín. Pilgrim – symbol poutníka
procházejícího stoletími – nás provází nejen našimi subjektivními osobními dějinami konzumu, ale také právě současným uměním. Vypadá to jako zbytky z autodílny nebo přímo
jako obsah odpadního kontejneru? Ale přátelé, to jsme my sami!
Umělec si vybírá materiály, s nimiž musí pracovat rychle: sestavit, pospojovat montážní pěnou; všechno se mu pod rukama rodí jako bující nekontrolovatelné bakterie, živý materiál,
kterému jeho autor-stvořitel přikáže stop. Groteskní postava poutníka, tohoto občana naší
nenažrané společnosti, vytvořila zčásti náhoda a zčásti ironické i moralizující gesto umělce.
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VYHOZENÝ
V ODPADU

OBSESSION
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI

Text: Jan Řápek
Foto: Profimedia

TROCHU
JINÉ
SOŠKY
PATŘÍ MEZI NEJZNÁMĚJŠÍ HERCE SVÉ GENERACE A LONI KONEČNĚ DOSTAL
OSCARA. SOŠKY ALE NESBÍRÁ ZDALEKA JEN ZA HERECKÉ VÝKONY.
LEONARDO DICAPRIO MÁ DOMA DÍLA OD PICASSA, EDA RUSCHY NEBO
BASQUIATA A RESPEKTOVANÝ PORTÁL ARTNET HO JIŽ PODRUHÉ ZAŘADIL DO
ŽEBŘÍČKU AKTUÁLNĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SBĚRATELŮ SOUČASNÉHO UMĚNÍ.
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI

Chyť mě, když to dokážeš, Letec, Vlk
z Wall Street. Leonardo DiCaprio během
své bohaté kariéry neměl problém zahrát
si milionáře, kteří si užívají své bohatství
a pouští se do nových dobrodružství.
A tak nějak se jedním takovým také sám
stal. Hodně se mluví o jeho podpoře
životního prostředí. O něco méně se ale
ví, že jeho dalším koníčkem je sběratelství. A že Leonardo se vypracoval v jednoho z největších sběratelů umění na světě.
DiCaprio dal postupně dohromady sbírku
čítající jména jako Egon Schiele, Pablo Picasso, Andreas Gursky, Takashi Murakami,
Ed Ruscha, Elizabeth Peyton nebo Sarah

Lucas. Vše přitom začalo jednou malbou
od Jean-Michela Basquiata, prvním dílem,
které si kdy koupil.
DiCaprio tak zvládl pomyslný přesun
od modela, jehož portréty malují i dnes
umělci typu Elizabeth Peyton, k vyprofilovanému sběrateli umění, o němž píší i specializovaná média. Pravidelně ho můžete
vidět na veletrzích umění, kupuje výrazná
díla a zároveň velké aukce sám pořádá.
Umění má DiCaprio zkrátka v lásce.
„Martin Scorsese mě naučil, že film je stejně právoplatné umělecké dílo jako obraz

nebo socha. Stejně jako ostatní umělci i já
chci vytvářet dlouhodobější díla, taková,
která lidé docení i za padesát let,“ pronesl
kdysi. Výrobu filmů ovlivnit může, obrazy
(zatím) pouze skupuje.

SOUČASNÁ SBÍRKA
Jednou z posledních akcí, které se představitel Vlka z Wall Street zúčastnil, byla
dražba umění na podporu poničeného
Haiti. Na akci se vybralo 37 milionů dolarů.
Svou měrou přispěly další hollywoodské
hvězdy, například Julia Roberts nebo Sean

Penn. DiCaprio si z večírku odnesl dílo Eda
Rusche, za které zaplatil 125 tisíc dolarů.
Přestože se o tom psalo a jeho sbírka umění platí za velmi bohatou a pečlivě sestavenou, DiCaprio se na veřejnosti o svých
uměleckých zálibách vyjadřuje jen nerad.
Specializované umělecké blogy se snaží
držet krok a mít v jeho akvizicích přehled.
Ví se tak, že se před několika lety nebál za
milion dolarů pořídit například minimalistický obraz Franka Stella (Double Gray
Scramble) z roku 1973 nebo futuristickou
malbu nazvanou Nachlass od brooklynského umělce Jean-Pierra Roya z roku 2015.

Veřejnosti neznámá kresba Jean-Michela Basquiata byla prvním kouskem DiCapriovy sbírky.
Na obrázku Basquiatův portrét Pabla Picassa. I jeho díla Leonardo vlastní.

ANDY WARHOL, BASQUIAT,
JULIAN SCHNABEL
A FRANCESCO CLEMENTE
BYLI MÝMI HRDINY

V DiCapriově sbírce nechybí filmové plakáty. Ten k němému snímku Metropolis z roku 1927
od německého grafika Heinz Schulz-Neudamma patří k nejdražším na světě. Existují již jen čtyři
originály, v roce 2005 se prodal za rekordních 690 tisíc dolarů.
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI

Jedno z nejnovějších děl brooklynského
umělce Jean-Pierre Roye se jmenuje
No Place of Process a kodaňská galerie
Poulsen ho prodává za 13 tisíc dolarů.
DiCaprio si od Roye koupil podobný obraz
Nachlass poté, co ho zaujal na Instagramu.
Foto: Jean-Pierre Roy / Gallery Poulsen

Právě současná umělecká díla totiž
DiCaprio skupuje nejčastěji. Z poslední dekády tak pochází mnoho jeho obrazů. Těmi
jsou například Mononoke od Takashi Murakamiho, který pořídil za 735 tisíc dolarů.
Podle Vanity Fair si pořídil i nepojmenovaný obraz /Untitled (Drawing Off The Wall)/
Oscara Murilla za 400 tisíc dolarů.
Před několika lety na výstavě v Berlíně si
zase oblíbil zářivé barvy obrazů Waltona

Forda. Ten navíc ve svých dílech často
zobrazuje vyhynulá zvířata, což velmi imponuje DiCapriově snaze o záchranu naší
planety a boji za lepší životní prostředí.

Yorku 80. let velcí hráči. Byla to doba, kdy
jsem začal lépe rozumět umění. Byli mými
hrdiny. A dodnes jsem velkým obdivovatelem Basquiata,“ říká slavný herec.

Jedním z prvních pořízených děl ovšem
byla již zmíněná malba od Jean-Michela
Basquiata. Není ale potvrzené, o které dílo
se jedná. Odůvodnění právě této akvizice je
prozaické. „Andy Warhol, Basquiat, Julian
Schnabel a Francesco Clemente byli v New

Kromě toho DiCaprio vlastní také sbírku
starých filmových plakátů. I cena takovýchto starých tisků se může vyšplhat
k několika stovkám tisíců dolarů. A tak si
Leonardo pořídil například plakát k němé
německé sci-fi klasice Metropolis.

Ve sbírce Leonarda DiCapria nechybí ani vzývaný Ed Ruscha. Jeho obraz herec koupil na charitativní aukci pro pomoc Haiti za 125 tisíc dolarů.

OTCŮV VLIV
DiCapriův zájem o umění vlastně není
nikterak překvapující, když si uvědomíme,
že Leonardovým otcem je umělec George
DiCaprio, autor undergroundových
komiksů, spisovatel a nakladatel. A byl to
právě hercův otec, který mu předal lásku
k umění. Kdyby ničím jiným, tedy rozhodně alespoň tím, že mu jméno vybral
po slavném Leonardu da Vincim. „Můj
otec byl člověk, který si dával záležet na
různých kosmických znameních shůry,“
vzpomíná DiCaprio na své dětství.
Když byla jeho matka těhotná, pracovala
zrovna v Galleria degli Uffizi ve Florencii. A právě tehdy, když se oba rodiče
60

s radostí dívali na da Vinciho obraz,
rozhodl se synek v břiše silně kopat.
„Vtom se otec rozhodl: Jeho jméno musí
být Leonardo,“ popisuje herec, jak dostal
umění do vínku.
„Zvláště filozofie mého otce měla velký
vliv na mou kariéru,“ potvrdil DiCaprio
mladší. George svého syna totiž vedl
k neobvyklým projektům. Právě on
Leonarda nabádal, aby v devatenácti letech odmítl role v komerčně vypadajících
filmech, a místo toho si vybral zajímavé
projekty. Díky tomu vzal role, jako byl
drogově závislý mladík ve Rváčově deníku, nebo role prokletého básníka Arthura

Rimbauda ve filmu Úplné zatmění. Později
DiCapria otec dokonce seznámil s losangeleskými umělci Robertem Williamsem
a Robertem Crumpem. Nebylo by překvapení, kdyby i jejich díla ze 70. a 80. let
byla v hercově sbírce. A nakonec, ať už ve
skutečnosti DiCaprio koupil, kolik obrazů
chtěl, řídí se stále stejnou skromnou myšlenkou. „Měl jsem štěstí, že jsem dosáhl
mnoha věcí, o kterých jsem snil. Nakonec
ale nejde o to, zda jste dosáhli velkého
úspěchu nebo spousty peněz. Ty vám štěstí nepřinesou. Důležité je, zda jste splnili
myšlenku, že jste vedli zajímavý život a že
jste nějakým způsobem přispěli ke světu
kolem sebe.“
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KÝBL

KRIŠTOF KINTERA:
A BIGGER PROBLEM THAN YOURS
2007
Sound, elektro-mechanické zařízení, kbelík
Cena: 380 000 Kč + DPH
Text: Lenka Lindaurová

Jeden z nejznámějších současných českých
umělců Krištof Kintera je známý tím, že
různým způsobem transformuje a oživuje
roztodivné předměty našeho každodenního života nebo vytváří jejich repliky
i zcela nové bytosti. A právě ty, které jen
převezme jako ready mades (tedy předměty přímo z praxe jako je právě takový obyčejný zelený kbelík) a postaví je do galerie,
působí díky jeho zásahu dojemně.
A to je aspekt, který obvykle umění
vyvolává: vzbuzuje v nás emoce,
ať už pozitivní, či negativní.
Převrácený kbelík se navíc nepatrně mele
a pohybuje sem a tam a vyluzuje naříkavé zvuky. Má evidentně mnohem větší
problém než vy! Umění za nás často říká
to, co neumíme vyjádřit slovy. Popisování
mručícího kýble vyvolává řadu pochybností, ale podívejte se na něj na videu. Stačí
na internetu zadat do vyhledávače hesla
Kintera a kýbl. Možná zjistíte, že jste se
zamilovali… Anebo je to úplná blbost?
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JE TOHLE
JEŠTĚ
UMĚNÍ?

elitebath.cz

THE FIRST SOAP OPERA YOU’LL
REALLY NEED EVERY DAY.
Elite Bath. Addicted to well-being.

Sjednejte si schůzku v Elite Bath: info@elitebath.cz
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