
Léto 2018 

Pasta Oner: Venus and Adonis 9 772570 584006

99 Kč



Podzim 2018 | Dlouhá 5, Praha 1 | info@dscgallery.com
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Jsou otázky, na které neexistují žádné jasné odpovědi. Typicky třeba všechny ty, které se 

točí kolem vztahu umění, úspěchu a byznysu. Překvapilo mě, kolikrát jsme na ně během 

příprav desátého vydání časopisu ArtLover, jenž právě držíte v ruce, narazili. Romantická 

představa trpícího umělce, který svá výjimečná díla křesá z nouze, nepochopení a ústrků, 

je jistě možná a zvlášť v našem prostředí hodně zažitá, ale není zdaleka jediná platná. 

Samozřejmě jsme na to museli narazit během rozhovoru s Pastou Onerem v jeho velkory-

sém ateliéru na Pragovce. Pasta se za úspěch nestydí, umí ze svojí práce vždycky „udělat 

událost“ a dobře ji prodat. A také díky tomu se dnes může věnovat i tak „okrajovým“ téma-

tům, jako jsou leptání biblických motivů do polystyrenu a řešení spíše duchovních otázek.  

Ve velmi otevřeném rozhovoru odkrývá, že klíčem jeho úspěchu není jen to, co se odehrá-

vá v jeho hlavě a za zdmi ateliéru. Ale celkový přístup a snaha být profesionální. Je fakt, 

že kdyby veškeré to redakční domlouvání, focení, autorizace či vyměňování podkladů, 

co přípravu tak rozsáhlého materiálu doprovází, šlo s každým tak lehce jako s ním, mohli 

bychom například z našeho čtvrtletníku snadno udělat měsíčník. 

Krom rozhovoru s Pastou a navazujícím tématem o vztahu umění a módy jsme pro vás 

v tomto vydání připravili několik novinek. Tou nejvýraznější je rubrika Galerie, ve které 

budeme vyprávět umělecké příběhy a sledovat vývoj jednotlivých autorů přímo na jejich 

dílech. „A co na tom mám tedy vidět?“ je totiž otázka, kterou si někdy u nějakého díla polo-

žil každý z nás. Tady nám s hledáním stručných a jasných návodů na interpretaci budou 

pomáhat kurátoři i samotní umělci. Protože i příběh vzniku může být nakonec jedním 

z faktorů, proč se dílo přesune z galerie na zeď soukromé sbírky. 

A pokud se pro budování té svojí zrovna potřebujete někde inspirovat, třeba vás přes oči 

praští zrovna dílo některého ze současných umělců, o kterých píšeme. Kdo ví, třeba z toho 

bude další příběh o vztahu umění, úspěchu a byznysu. 

Honza Vedral 

šéfredaktor
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Obrazy současné hvězdy české malby Josefa Bolfa (1971) získaly natrvalo přívlastek  

depresivní, což jim nebrání ve velké divácké oblibě. Sám autor říká, že to, co se děje na 

jeho plátnech, je nesnesitelné a extremizované; jde o jeho osobní vyjádření, silné a znepo-

kojující emoce. Působnost obrazů tkví v jejich přesvědčivosti. Pokud divák obrazu nevěří, 

cítí za nimi autorovu přetvářku. Bolfův obraz je autenticky teskný a smutný. Kompozice 

jednoduchého dívčího portrétu v kombinaci malby a scratch techniky (proškrábání vrstev) 

je ozvláštněna zdvojením tváře. Jde o motiv stále se opakující v dějinách umění, literatury  

i divadla a filmu: schizofrenní pocit, že v naší mysli jsme současně několika různými by-

tostmi a ani na jednu není spolehnutí. S tímto poznáním jsme tak sami, stejně jako  

to vyjadřuje i neskonale smutný výraz dívky.

SCHIZOFRENNÍ 
POCIT

JOSEF BOLF: 
DVAKRÁT

2018 
Kombinovaná technika na plátně 
24 x 18 cm
Text: Lenka Lindaurová

OBSESE
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Největší přehlídka současného umění na Britských ostrovech se letos dočká jubilej-

ního 20. ročníku, na který se chystá na čtyřicet umělců z dvaadvaceti zemí. Podtitul 

Beautiful World, Where Are You? si kurátoři propůjčili z básně, již Friedrich Schiller 

napsal v roce 1788. Jasné motto předchází výstavu, která se bude v jazyku současného 

umění ptát na současný stav světa. „Brexit prošel jen pár týdnů před zahájením minu-

lého ročníku, načež Trump vyhrál volby. Trochu záleží na tom, jaké názory zastáváte, 

svět ale začal kolabovat v nový chaotický řád,“ popsala ředitelka bienále Sally Tallant 

pozadí letošního tématu. Bienále se bude konat po celém městě na patnácti lokacích 

a v jedenácti budovách. 

Text: Honza Vedral

Po monografiích Lubomíra Typlta, Vladimíra Ambroze a Davida Černého přichází 

nakladatelství BiggBoss s knihou věnovanou Krištofu Kinterovi. Jak u tohoto 

nakladatelství bývá pravidlem, kniha se dočkala štědrého provedení a na sedmi stech 

šedesáti osmi stranách představuje dílo autora, jenž v procesu tvorby stále hledá nové 

cesty a neosahané postupy. Například tím, že stírá hranice mezi výstavní síní a ateliérem 

– v jeden takový proměnil i pražské Rudolfinum, které loni hostilo jeho monumentální 

projekt Nervous Trees coby jubilejní stou výstavu. Koncept obrazové knihy, jež 

ze zmíněné výstavy z velké části vychází, zpracoval sám Kintera, doprovodný text 

v podobě poznámek sepsal teoretik umění Ondřej Chrobák. Netradiční zpracování pak 

připomíná Kinterův osobitý přístup k současnému umění.
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NOVÝ 
CHAOTICKÝ ŘÁD 
V LIVERPOOLU

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

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

KRIŠTOF KINTERA: FATAL BANAL

Koncepce knihy: Krištof Kintera
Text: Ondřej Chrobák
Fotografie: Martin Polák, Rastislav Juhás, 
Martin Marenčín, Renaat Jansen, Tomáš 
Souček, Petr Hudeček
BiggBoss, 2018

LIVERPOOL BIENNIAL

Liverpool
14. července až 28. října 2018

www.biennial.com

Dale Harding, Ngaya boonda yinda nayi yoolgoogoo / I carry you in my heart, 2016. (c) Dale Harding and Milani Gallery, Brisbane. Foto: Carl Warner.

CO SE DĚJE
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Neutopíš se dvakrát v jedné řece.  

Parafráze Herakleitova výroku ad ab-

surdum značí neustálý pohyb, který se 

Lubomír Typlt snaží vetknout do svých 

pláten. Nejde ale o optickou iluzi pohybu 

ve stylu futurismu, pohybem je myšlen 

inovativní přístup k žánru figurální 

malby, která i přes bohatou historii musí 

promlouvat současným jazykem. Tím je 

pro Typlta provokující energie a sarkas-

mus. Výstava v Galerii Václava Špály bude 

obsahovat především zatím nevystavené 

práce za poslední rok, v nichž se věnoval 

především dvěma podobným a zároveň 

protichůdným světům, totiž mužskému 

a ženskému. Ty se liší v mnohém, na 

Typltových plátnech je ale spojuje nevy-

řčené napětí a stoický chaos. Očekávaná 

sólová výstava umělce, který se realizuje 

také v hudbě coby textař experimentální 

hiphopové kapely WWW, je rozhodně 

jednou z pražských událostí léta.

NIKDY 
NENÍ 
DOST 
TYPLTA

DO LONDÝNA 
NA 100 LET 
FOTOGRAFIE 
A ABSTRAKCE
V londýnské Tate Modern probíhá vůbec první velká výstava věnující se vztahu  

fotografie a abstraktního umění. Kurátorský výběr začíná první dekádou minulého 

století a končí letos. Shape of Light popisuje inovativní přístupy, s nimiž Man Ray nebo  

Alfred Stieglitz zkoumali čerstvé médium, a ukazuje, jak práce pionýrů umělecké fo-

tografie přispěla k vývoji abstrakce a ovlivnila současné umělce. Antony Cairns, Maya 

Rochat nebo Daisuke Yokota vytvořili práce speciálně pro tuto příležitost. „Na epické 

výstavě lze sledovat, jak mistři od Mana Raye a Mondriana po Maya Rochata v temných 

komorách a ateliérech připomínající laboratoře přetvořili realitu,“ hodnotí Guardian. 

Lubomír Typlt, Parlament, 2017, olej na plátně, 240 x 180 cm.

SHAPE OF LIGHT: 100 YEARS OF 
PHOTOGRAPHY AND ABSTRACT ART

Tate Modern, Londýn
2. května až 14. října 2018

www.tate.org.uk

LUBOMÍR TYPLT: 
NEUTOPÍŠ SE DVAKRÁT V JEDNÉ ŘECE

Galerie Václava Špály, Praha
29. června až 2. září 2018

www.galerievaclavaspaly.cz

Joan Miró, Painting, 1927, tempera a olej na plátně, 927 x 1302 mm, Tate (c) Succession Miro/ADAGP, Paris and  DACS, London 2018.

CO SE DĚJE
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GIACOMETTI 
VERSUS BACON
Elegantní a vzdušnou bazilejskou galerii Fondation Beyeler uprostřed úhledného parku 

navrhl Renzo Piano, světový architekt italského původu. Nyní hostí společnou výsta-

vu dvou uměleckých ikon, rivalů a přátel. Na první pohled se může zdát, že práce 

sochaře Alberta Giacomettiho (1901–1966) a malíře Francise Bacona (1909–1992) nemá 

mnoho společného, tento dojem se ale kurátoři a přátelé umělců rozhodli změnit. Jako 

důkaz shromáždili na sto uměleckých děl obou autorů, která v harmonickém prostředí 

basilejské galerie fungují v zajímavých paralelách. Podnětná a překvapivá expozice 

rozhodně stojí za výlet. 

BACON: GIACOMETTI

Fondation Beyeler, Bazilej
29. dubna až 2. září 2018

www.fondationbeyeler.ch

Alberto Giacometti, Le Nez, 1947–49, plast, 43,6 x 9 x 61,6 cm, Fondation Giacometti,  
Paris © Succession Alberto Giacometti / 2018, ProLitteris, Zurich.

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

JAKUB MATUŠKA AKA MASKER

DSCGALLERY.COM

DSC_1801_inzerat_Jakub_Matuska_230x330.indd   1 05.02.18   14:44
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JAK 
VYZNAT 
LÁSKU

ON KOPAL ZA NEJLEPŠÍ FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA VČETNĚ REALU MADRID A MANCHESTERU UNITED. 
ONA BYLA VÝRAZNOU ČLENKOU POPULÁRNÍ SKUPINY SPICE GIRLS. OBA SE STALI MÓDNÍMI I POPKULTURNÍMI IKONAMI. 

A OBA MAJÍ VÁŠEŇ PRO UMĚNÍ, KTERÝM SI DAVID A VICTORIA BECKHAMOVI RÁDI OZVLÁŠTŇUJÍ DOMÁCNOST.

Text: Jan Řápek
Foto: Profimedia

V době své největší slávy si David Beckham 

nechal pojistit své nohy na příjemných 

sedmdesát milionů dolarů. Však je také ve 

filmu Láska nebeská zařadil britský premi-

ér mezi nejdůležitější artikly Velké Británie 

společně s Beatles, Shakespearem, Seanem 

Connerym a Harrym Potterem. Davidovy 

nohy tak byly dokonce dražší než celá 

sbírka umění, kterou spolu se svou ženou 

vybudovali. I tak se ale jedná o kolekci dost 

velkou. Její cenu odborníci odhadují až na 

44 milionů dolarů, což je tedy o něco více 

než byla cena jedné Beckhamovy nohy. 

Manželé Beckhamovi mají svých rodin-

ných sídel hned několik – v Londýně, 

Miláně a Los Angeles. Mají tedy hodně 

prostoru, který lze uměním zaplnit.  

Celou sbírku, kterou se podařilo nashro-

máždit převážně za posledních deset let, 

navíc prý dokonce spojuje jednotné téma.  

A tím je – jak jinak – láska. 

Největší rozruch dovede slavný pár 

rozpoutat v britské metropoli, kde jsou 

Beckhamovi známí jako významní sběra-

telé současného umění. Svými nákupy už 

dokonce londýnskou uměleckou scénou 

lehce zatřásli. David Beckham totiž patří 

k velkým patronům provokativního brit-

ského umění. Kromě nakupování prací 

od největších a nejznámějších jmen se ze 

slavného fotbalisty stal také šampion ve 

sběru méně známých umělců, kteří jsou 

právě na vzestupu. Většinu kousků si na-

víc dvojice pořídila z věhlasné londýnské 

galerie The White Cube. 

Kdo je z mocného páru ale tím umělec-

ky uvědomělejším a kde se jejich záliba 

David a Victoria Beckham
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v umění vzala? Hodně děl začala sbírat 

paní Victorie ještě v době manželovy 

fotbalové kariéry a podle všeho má se 

sbírkou větší ambice. „Victoria se dnes 

ráda pohybuje v uměleckých kruzích 

a chová se tak jako pravá sběratelka. 

Dokonce jednala s několika muzei, aby 

část svých děl vystavila,“ psaly londýn-

ské deníky. 

Ve sbírce Davida a Victorie Beckhamových  

můžeme najít například jména, jako jsou 

Sam Taylor Wood, nechybí streetartista 

Banksy nebo jejich oblíbená Tracey Emin. 

Právě její tvorbu si manželé nejčastěji 

navzájem vyměňují, když přijde na dárky 

k narozeninám nebo výročí. A stala se 

pomyslným prostředkem, jak si navzájem 

vyznávají lásku. Beckhamovi navíc nepatří 

mezi tajnůstkáře a svým uměním se chlu-

bí na sociálních sítích. Jako třeba když  

David Victorii věnoval obraz s jednodu-

chým popiskem: „Loving you more.“ 

V jejich sbírce samozřejmě najdeme i další 

jména. Nemůže mezi nimi chybět ani Da-

mien Hirst. Právě jedno z jeho děl nazvané 

Daddy’s Girl, tedy tatínkova holčička, da-

roval David své dceři Harper Beckhamové 

k narozeninám v roce 2014. Módní ikona 

za něj neváhala zaplatit podle zpráv tisku 

600 000 britských liber. Plátno s velkým 

srdcem, které zdobí Hirstovi typičtí motýl-

ci, je k vidění v rodinném sídle v Londýně. 

Zvlášť Victoria se svým vkusem i umělec-

kým životem opravdu ráda chlubí. Když 

celá rodina vyrazila do londýnské galerie 

Gagosian, kde se vystavovala díla Andyho 

Warhola a Richarda Avedona, byla z toho 

mimo jiné i hezká série fotek na instagra-

movém profilu bývalé hvězdy Spice Girls. 

Na stejné sociální síti si zpěvačka také 

užívala mimo jiné instalaci žlutých puntí-

kovaných dýní na výstavě Yayoi Kusamy 

v londýnské Victoria Miro Gallery. Anebo 

v New Yorku na expozici Jeffa Koonse  

ve Whitney Museum of American Art.  

Mimochodem Koons právě plánuje 

vytvořit speciální díla přímo s Davidem 

Beckhamem pro jeho nadační fond 

UNICEF. Tím se tak Beckham sám stane 

uměním. A kruh se uzavře. 

DAVID BECKHAM DNES PATŘÍ 
K VELKÝM PATRONŮM PROVOKATIVNÍHO 

BRITSKÉHO UMĚNÍ  

Eddie Peake je oblíbenec Victorie Beckham. Dokonce vyzdobil i stěny jejího obchodu. 
Zde dílo The Forever Loop v londýnském Barbican Centre.

Prostřednictvím srdcových neónů 
Tracey Emin si hvězdný pár význává lásku. 

Zde dílo Blinding z roku 2000.

ARTLOVER
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KONFRONTOVAT 
OBYČEJNOST 
SE ZLATEM

SVOJÍ OSOBNOSTÍ A TVORBOU ZPŮSOBUJE V UMĚLECKÝCH KRUZÍCH ROZRUCH A KROM OBDIVU 
SKLÍZÍ I VLNU NEVOLE. PŘESTO JE MÁLO UMĚLCŮ, KTEŘÍ MAJÍ VŠECHNO TAK SROVNANÉ 

JAKO PASTA ONER. V JEHO PROSVĚTLENÉM ATELIÉRU NA PRAGOVCE JSME MLUVILI 
O HLEDÁNÍ NOVÝCH TVŮRČÍCH CEST, SPOLUPRÁCI SE SLAVNÝMI ZNAČKAMI I KLÍČI K TOMU, 

JAK SE STÁT ÚSPĚŠNÝM UMĚLCEM, JEHOŽ DÍLA SE PRODÁVAJÍ. 

Text: Honza Vedral
Foto: Marek Musil

Pasta Oner

ROZHOVOR
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„Prožívám si už několikátou etapu hledání 

sebe sama,“ říká překvapivě umělec, 

který bohémské i akademické umělecké 

prostředí už dlouho dráždí profesionálním 

přístupem k práci a intuitivní schopností 

vlastní věci dobře prodat. 

K čemu jste teď vlastně ve své tvorbě 

dospěl?

Držím se linie, která byla poprvé vidět na 

poslední výstavě v DSC Gallery. Ta do jisté 

míry vznikla na míru výstavě. Nerad to 

slovo používám, protože zní pejorativně, 

ale snažil jsem se na něm zpracovat téma 

náboženství a víry. Troufnu si tvrdit, že 

ho řeším odlišně než jiní autoři. Neustále 

se ho snažím ironizovat a zlehčovat, ale 

dělám to se zachováním důstojnosti. Sám 

totiž věřící jsem, i když nevzhlížím k žád-

nému náboženství. 

A jaká víra to je?

Obecná, ve vyšší princip nebo univer-

zum. Souhlasím, že jedna a jedna jsou 

dvě. Ale věcí, které se vymykají racio-

nalitě a stávají se daností, je tolik, že je 

jasné, že tu skutečně jsou věci, které 

nás převyšují a koexistují s námi. To se 

pořád prolíná do mojí práce. Logicky 

nejčastěji odkazuji na biblické motivy 

a věci z křesťanské mytologie, protože 

jsou blízké naší evropské civilizaci. A já 

je navíc mám rád výtvarně. Baví mě se 

babrat v historických dílech a znovu 

v nich něco objevovat. Samozřejmě nej-

sem kunsthistorik, nemám na to vzdě-

lání, ale během toho mého pátrání mě 

fascinují všechny ty odkazy, spojování 

s antikou, najednou tam vidím divožen-

ky, bohy... je to procházka fascinujícím 

světem, který ilustruje vývoj lidstva 

a taky, jak to všechno lidstvo v různé 

době různě vidělo. 

Proto do těch výjevů mícháte komixové 

postavičky a popkulturní ikony?

Vracím se jen k tomu, co je mi nejbližší. 

Remixuji popkulturní ikony, často jsou 

to věci, které jsou nám důvěrně známé, 

jsou zaryté v kulturní paměti. A to mě na 

tom baví. V současnosti mě dost fascinuje 

estetika padesátých a šedesátých let, vin-

tage věci. Hlavně tehdejší inzerce, která 

je vizuálně naprosto neskutečná. Právě 

ten mix s historickými odkazy mi přijde 

zábavný a správně odlehčený. 

Jak ty věci vlastně vznikají? Jsou to 

koláže?

Svého druhu. Používám digitální tech-

nologie, takže všechny věci si nejdřív 

naskicuju digitálně, ale následně dochází 

ke spoustě posunů. Nejzajímavější na tom 

je práce s barvami, v počítači si můžu 

vyzkoušet, jak bych to měl udělat ideálně. 

Šetří to čas a to mě na tom baví maximál-

ně, protože malba trvá opravdu dlouho 

a kliknutím se vrátit nedá. Na minulé 

výstavě jsem měl diptych monochroma-

tických obrazů. To je typická ukázka, jak 

mi digitální technologie pomáhají najít 

správnou cestu. Při reálném experimento-

vání to má mnoho úskalí.

Proto ho neděláte?

Samozřejmě, že ho dělám taky! Každý 

přístup má něco. Experimentování 

v sobě má ony kýžené prvky náhody 

a objevování nových cest, což provází 

historicky nejen výtvarnou scénu, ale 

i vědecké obory. Moje bádání v malbě 

neustalo, teď se třeba přetransformovalo 

do leptaných věcí, pracuji s ředidlem, 

lepidlem, polystyrenem a dalšími ma-

teriály, které reagují nepředvídatelně. 

Vzniká řada bizarních momentů, které 

jsem nečekal. Ředidlu nejde říct přestaň, 

ředidlo jede pořád dál. Výsledek je hodně 

emotivní věc, ne tak technicistní. Svoje 

věci samozřejmě pořád kreslím. A pořád 

vznikají hodně spontánně. 

Proč jste vlastně začal s hledáním no-

vých forem? Malování už vám nestačilo?

Myslím, že každý malíř dojde do stadia, 

kdy pro něj začne malba být trochu 

rutinní záležitost. Každý má nějakou 

zkratku, každý začne mít nějakou rutinu 

a každý pak má nějakou manýru. A to už 

začíná trochu přismrďovat. Myslím, že 

většina umělců to řeší, a právě proto ne-

ustále hledá nové techniky. Prošlápnutá 

cesta je fajn, ale prošlapávání nových je 

o dost zábavnější. A vždycky to člověka 

vnitřně doplňuje. 

KAŽDÝ MALÍŘ DOJDE 
DO STADIA, KDY PRO 
NĚJ ZAČNE MALBA 
BÝT TROCHU RUTINNÍ 
ZÁLEŽITOST

Rabbit, 2018, olej a akryl na plátně, 150 x 150 cm. 
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Soap, 2018,  olej a akryl na plátně, 150 x 200 cm.
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Takže jen malovat už vás nebaví?

To rozhodně ne! Jde o to, že člověk chce 

pořád víc. A experiment dává novou 

dávku emoce. 

Nesouvisí to i se změnami ve vašem 

osobním životě?

Nejsem člověk, který by nějak extra 

mluvil o osobních rovinách svého života. 

Ale pochopitelně to tak je. Prožívám si už 

několikátou etapu hledání sebe sama. Asi 

je to něco, co se se mnou povleče po zby-

tek života. Ač si o mě většina lidí myslí, že 

jsem nekompromisní kapitalista a pravi-

čák, tak je pravda, že jsem ve skutečnosti 

dost duchovně, a co se filozofie týče, spíš 

východně orientovaný člověk. Na jednu 

stranu je to osvobozující, na druhou vás 

to nutí neustále přemýšlet o věcech, které 

nás mohou osvobodit, i o tom, jak prožívá-

te určité zvraty. 

Co si pod tím mám konkrétně představit?

Teď jsem ve fázi, kdy poprvé cítím fyzic-

ké projevy svého života. Tělo mi začalo 

hlásit, že jedu patnáct let na plný plyn 

a že už je to moc dlouho. A že by bylo 

dobré ten plyn lehounce uvolnit. Což 

úplně nejde, rozjetý tank, který jede sto 

kilometrů v hodině, se dá těžko zastavit 

na jednom metru, aniž by se stalo něco 

strašného. Ale je fakt, že i do tvorby 

promítám uklidňování určitých věcí. Ale 

to se úplně netýká malby. A zjišťuji, že 

pudově mě to pořád víc tahá k nějakému 

rekapitulování.

Nemůže za to náhodou blížící se  

čtyřicítka?

Ještě rok a půl! Vědomě si to nepři-

pouštím, ale je pravda, že o tom častěji 

mluvím a v podvědomí to asi mám. Něco 

na tom bude. I když musím zdůraznit, že 

vnitřně se cítím neuvěřitelně mladý. Vím, 

že se takové věci neříkají nahlas, ale když 

se podívám na fotky spolužáků ze třídy, 

přijdou mi jako důchodci... Alespoň dou-

fám, že já tak nevypadám! A rozhodně se 

tak necítím.

Leitmotivem tohoto vydání ArtLoveru 

je umělecký úspěch i spojení se svě-

tem komerce. Vy jste v tomhle ohledu 

snad jediný český umělec. Bylo za tím 

vědomé rozhodnutí dělat věci jinak, než 

je zvykem?

Necítím se jako jediný, možná jeden 

z mála. Myslím, že takový David Černý 

taky výrazně spojil umění s obchodem. 

On je starší generace, prošel si akademic-

kým vzděláním a je cítit, že tím prostře-

dím přece jen je pořád svázaný. Když se 

ho Vladimir 518 v rozhovoru ptal, jestli 

se cítí jako rocková hvězda, odpovídal, že 

v Čechách v umění nemůžeš úplně dělat 

stage diving. Já myslím, že on už něko-

likrát v životě ukázal, že naopak stage 

diving umí. Ale akademické prostředí je 

jeho určitý limit. Mě naproti tomu žádné 

okolnosti a vazby nesvazují, jsem oproš-

těný od věcí, které jsou tu brány jako 

běžné. Dělám si, co chci. Netvrdím, že je 

tu akademická scéna špatná, ale je hodně 

česká. Umění je u nás hodně spojené 

s ryzím alternativním přístupem k životu. 

A to automaticky eliminuje jakékoli věci, 

které jsou spojené s úplným opakem, kte-

rý reprezentují slova jako byznys, úspěch 

a podobně.  

Co na nich je špatného?

Ta slova jsou pro mnoho uší v souvislosti 

s výtvarným uměním úplně děsivým spo-

jením! A já to chápu, já nejsem blázen. Já 

rozumím tomu, v čem to je děsivé, v čem 

to je nebezpečné a v čem to v určitém 

ohledu může umění až ohrožovat. I tak 

si myslím, že žádné černobílé vnímání 

světa ničemu neprospívá. A v dnešní 

době už si velké procento umělců uvě-

domilo, že bez kvalitního proma vlast-

ních věcí nebo kvalitního zastupování 

nebo prodejů na úrovni to nejde. Nejde 

prodávat kamarádovi obraz na chodbě 

na profesionální úrovni. Jsem rád, že tu 

po zbídačení trhu komunismem vyrostla 

nová generace sběratelů, která už má děti 

v dospívajícím věku a ty už mají na co na-

vazovat. Reálně to ve výtvarném provozu 

vidím a je to skvělé. 

Jak vy jste vůbec přišel na to, že se bu-

dete živit výtvarným uměním?

V mém případě je to ryze pudová a in-

stinktivní věc. Někdy se cítím, jako bych 

se tu narodil omylem. Pořád se mě někdo 

ptá, jak jsem co promyslel. Ale já nic 

nepromýšlím, já ty věci takhle dělám 

přirozeně. A já nerozumím tomu, proč to 

moje okolí nebere stejně! Já jsem ten, kdo 

žije v Neználkově. Lidi mi říkají, že je to 

americký nebo západní přístup. Možná jo, 

ale mě prostě vždycky bavilo dělat věci 

poctivě, dobře, na nic se nevykašlat a ne-

snažit se věci ochcat. Přemíra intelektu-

álství umění jenom odtrhává od reálného 

světa, ve kterém se vám třeba jenom líbí 

nějaká věc, a tak si ji chcete koupit. 

A ten váš osobní příběh?

V jisté fázi života, a je to už tak patnáct let, 

jsem se rozhodl, že se chci plně věnovat 

umění a profesionalizovat se. To znamená, 

že chci vystavovat v galeriích. Ale nebylo 

to tak, že bych si najednou řekl, že to zku-

sím. Pořád to byla přirozená součást vý-

voje. Paralelně s graffiti, kterému vděčím 

za hodně, ale s výtvarným uměním podle 

mého nemá nic společného, jsem odjak-

živa výtvarničil. Před těmi patnácti lety 

jsem si jenom vybral cestu, že to nebude 

ulice, ale galerie. 

Kdo si od vás jako první něco koupil?

Dodneška v tom není úplně jasno. Bylo mi 

dvacet nebo jedenadvacet, a byl to jeden 

z mých dvou přátel a takřka vrstevníků. 

Buď Jarda Krampol, který je spojený 

s tuzemskou taneční housovou scénou 

a klubem Mecca a dneska žije v Londýně. 

Anebo fotograf Tomáš Třeštík. Nikdo 

nevíme, které to dílo bylo první. Ale vím, 

že na jednom, která připadají v úvahu, 

byla podobizna Andyho Warholla a pod ní 

nápis Kill your idol.   

A kdy přišla první nabídka na spolupráci 

s nějakou značkou? To je přece další věc, 

která má v uměleckých kruzích rozpo-

ruplné přijetí... 

Přesně si to nevybavím. Ale souvisí to 

s tím, jak já věci dělám. Když jsem se 

koncem devadesátých let začal orientovat 

EXPERIMENT 
DÁVÁ NOVOU 
DÁVKU EMOCE

ROZJETÝ TANK, KTERÝ 
JEDE STO KILOMETRŮ 
V HODINĚ, SE DÁ TĚŽKO 
ZASTAVIT NA JEDNOM 
METRU, ANIŽ BY SE 
STALO NĚCO STRAŠNÉHO

Kill Your Idol (red), 2017, leptaný polystyren, 150 x 100 cm.
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na internetu, studoval jsem různé výtvar-

né scény ve Spojených státech a všiml si, 

že tam výtvarní umělci běžně, a dokonce 

v obrovském měřítku spolupracují s růz-

nými značkami. Líbilo se mi to, a tak jsem 

tady sám začal na různé firmy tlačit, aby 

do něčeho takového šly. Nepotkávalo se 

to s vůbec žádným pochopením. Koukali 

na mě jako na magora. Kdyby tehdy před 

patnácti lety přišlo to, co se děje teď, tak 

se z toho zblázním štěstím. Dnes by to 

všichni chtěli, ale už to zase tolik nechci 

já. Už jsem na to moc starý. Ty G Shocky 

od Casia jsem chtěl dělat tehdy, ne teď, kdy 

mě to nezajímá, a museli by mi dát strašnej 

baťoh, abych do toho šel. Je to paradoxní.

Byl jste moc napřed...

To když řeknu a ještě se to napíše na 

papír, bude působit strašně blbě. Já jenom 

intenzivně sleduji, co se děje ve světě. 

Prostě mě zajímá, jak prezentovat svoji 

práci, třeba jak má vypadat vernisáž, což 

se u nás hodně podceňuje. Možná si teď 

lidi ťukají na čelo. Ale já si fakt myslím,  

že za pět let to už sami budou dělat jinak.

A jak má tedy vypadat vernisáž?

To samozřejmě záleží na tom, čeho. Ale 

vím, jak nemá vypadat. Naprostou deho-

nestací je teplé víno rozlité do kelímků 

na stole. Je to banalita, ale nedůstojná 

a odporná. To už tam radši nedat nic, než 

nastrkat slané tyčinky do kelímku a posta-

vit je pod obraz s cenovkou sto tisíc a víc. 

To není žádné hraní si na hogo fogo, ale 

pod uměleckým dílem přece nemůže stát 

kelímek s teplým vínem!

Jaké jsou další důležité a podceňované 

věci?

Zahájení. Je potřeba si to dobře připravit, 

domluvit se, mít jasno v tom, co chcete 

říct. Aby to nebylo zbytečně dlouhé, ale 

ani krátké plácnutí. To, co někteří umělci 

neradi dělají, je kontakt s lidmi. Já chápu, 

že někdo může být tichý introvert a je to 

pro něj stresující, ale i to je součást té prá-

ce. Je to důstojné vůči divákům, zaslouží 

si to. Jsou to lidi, díky kterým můžeme dě-

lat to, co děláme.  Když už pozvu někoho, 

kdo by si teoreticky mohl koupit nějaké 

dílo, je přece potřeba se mu odpovídají-

cím způsobem věnovat. Je to pochopitel-

ně úkol galeristy, ale zčásti i umělce. 

Vraťme se ještě k té spolupráci se znač-

kami. Co v současnosti hraje roli v tom, 

že na spolupráci kývnete?

Spousta faktorů. Ono to tak možná vypa-

dá, ale ve skutečnosti toho zas tak moc 

nedělám. Dostanu ročně tak deset nabídek, 

o kterých by mohla být řeč. A domluvím se 

na jedné, maximálně dvou spolupracích. 

Třeba díky spolupráci s Potten & Pannen, 

pro které jsem dělal víc produktů, jsem 

se dostal k opravdu skvělým věcem. Dělal 

jsem pro slavnou francouzskou značku 

Lampe Berger, která už přes tři sta let 

vyrábí lampy a už víc než sto let jsou regu-

lérním sběratelským artiklem. Především 

ve Francii a Rusku s nimi spolupracovala 

velká řada výtvarných umělců a má to 

historickou hodnotu. Pak je to hliníková 

lahev Sigg, která je pro Švýcary stejně 

ikonická jako švýcarský nůž, a všichni její 

design kopírují. Na ztvárnění té lahve se 

ve světě opět podílela celá řada umělců. 

A o porcelánu Rosentahl to ani nemusí-

me dodávat...

To byla práce snů. Dělal jsem pro ně takové 

velké servírovací talíře. Je zajímavé, že mají 

vzadu rovnou úchyt, takže je lze umístit po-

mocí háčku na stěnu. Už rovnou se vyrábí 

jako dekorativní předmět. Když cestuju po 

světě a jdu v galeriích a muzeích do jejich 

obchodů, vždycky tam nějaký podobný talíř 

visí. Často je na nich Andy Warhol, i Jeff 

Koons má svoji řadu... A všechno jsou to 

samozřejmě limitované edice. Těch mých se 

udělalo 400 kusů, každý je číslovaný a pro-

dává se za necelé tři tisíce. Já mám jeden 

od Jeffa Koonse, kde byla edice větší, ale 

cena se pohybovala v desítkách tisíc korun... 

S touhle značkou jsem se zkrátka spojit 

chtěl. Chtělo to moje ego. Chtěl jsem tu věc 

mít, jít za svým dlouholetým sběratelem 

a říct mu: Dobrý den, tady jsem vám přinesl 

dárek. Je to talíř od Rosentahlu. Mám obrov-

skou radost, že jsem tohle fakt dokázal. 

Jaké další nabídky dostáváte?

Nedávno třeba od sporáků Mora, že 

bychom udělali limitovanou edici. Zní to 

bizarně, ale když se člověk rozkouká po 

světě, zjistí, že třeba na milánském designo-

vém veletrhu se skutečně dobře prodávají 

malované lednice a sporáky ve spolupráci 

značek Smeg a Dolce & Gabbana a vlastně 

to vypadá dost zajímavě. Tahle spolupráce 

ale zrovna neklapla. Pak jsou to drobnější 

věci, kdy ani nevzniká konkrétní produkt. 

Nedávno jsem ale třeba dělal výlohu pro 

IQOS, kteří chtěli, abych se stal jednou 

z tváří jejich výrobku. 

Jaká je pro vás hranice mezi uměním 

a designem?

Velmi křehká. Já ale nedesignuju. Já jenom 

aplikuji svoje dílo na nějaký předmět, 

jeho design neměním. Takhle to beru už 

od dob graffiti. Tehdy jsme řešili, že když 

nastříkám vrstvu barvy na jinou vrstvu 

barvy a má nějaký estetizující charakter, 

zda jsem pozměnil funkčnost toho před-

mětu. No, zcela jistě ne! Pořád to byla zeď. 

Takže já jenom přenáším svoje umění na 

nějaký předmět, který se ale vyrábí prů-

myslově a v nějaké sérii, což jsou faktory, 

jež hlavně zlevňují výsledek...

Říkal jste, že před patnácti lety byste 

z propojování s úspěšnými značkami byl 

hin. Z čeho jste hin teď?

Nejvíc mě teď naplňuje to hledání nových 

cest. Už byla řeč o leptání, ale obecně jsou 

to věci, na kterých člověk musí dlouho-

době makat a pracovat, aby je začali lidi 

vůbec vnímat. U mě jsou všichni zvyklí 

na velká barevná plátna. A když najedou 

udělám minimalistickou věc, jsou trochu 

zmatení a najednou nevědí, co si o tom 

myslet. Ale protože to naštěstí funguje 

i ekonomicky, vím, že jsem se nespletl. 

Ale dostat takové věci do nějaké sbírky 

je, přiznávám, složitější, než tam dostat 

barevné plátno. Hlavně na aukcích to 

po mně často chtějí, ale já hrozně nerad 

vysvětluji příběhy svých děl, přijde mi to, 

jako bych se svlíkal na ulici. 

SLOVO BYZNYS JE PRO 
MNOHO UŠÍ V SOUVISLOSTI 
S VÝTVARNÝM UMĚNÍM 
ÚPLNĚ DĚSIVÝM SPOJENÍM

POŘÁD SE MĚ NĚKDO 
PTÁ, JAK JSEM CO 
PROMYSLEL. ALE JÁ NIC 
NEPROMÝŠLÍM,  
JÁ TY VĚCI TAKHLE 
DĚLÁM PŘIROZENĚ

Porcelán Rosenhal, limitovaná a číslovaná edice, 400 ks.
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Ale sám víte, že to k tomu taky patří. 

Zkusíte to?

Přesně tak. Z mého díla je vidět, že milu-

ju barvy, miluju přebujelou estetiku. Baví 

mě to tlačit a pořádně našťavit. Pocho-

pitelně si od toho ale někdy potřebuji 

mentálně odpočinout. Dost často při 

tom pátrám ve vlastní minulosti a dospí-

vání. Ve věcech, které mě obklopovaly 

a formovaly, aniž bych si to uvědomoval. 

A to je i případ toho leptání. Jako děti 

jsme si hráli s kanagomem, ten smrděl, 

když jsme ho dali na něco umělýho, začal 

to žrát a leptat. A pak to skvěle hořelo, 

zvlášť když jsme pouštěli z okna plastový 

letadýlka... všechny tyhle debility v sobě 

mají určitou nostalgii. A to je případ 

i toho, čemu říkám drátěný program. 

Jako dítě jsem navštěvoval prarodiče 

v jedné slovenské vesnici. Nebyl jsem 

tam asi dvacet let, ale díky street view 

na Googlu jsem si ji celou znovu prošel. 

Sledoval jsem hlavně ty ploty. Každý dům 

je má udělané ze zbytků stavebního ma-

teriálu. A každý dům je má udělané jinak. 

Začal jsem takové ploty stavět a zaplétat 

do nich svoje tradiční motivy. Teď je 

chci povyšovat na materiálově exkluziv-

nější věci, jako jsou zlaté nebo stříbrné 

pokovy. Protože mě totiž zkrátka baví 

konfrontovat obyčejnost se zlatem. 

KDYBY TEHDY PŘED 
PATNÁCTI LETY PŘIŠLO 
TO, CO SE DĚJE TEĎ, TAK 
SE Z TOHO ZBLÁZNÍM 
ŠTĚSTÍM

Diamond, 2017, kombinovaná technika, 87 x 88 cm.

Luxusní hudební nástroje jsou známkou 
vytříbeného vkusu a reprezentují majitelův 
vybraný vztah k hudbě. Zároveň slouží 
i jako chytrá investice, která se postupem 
času zhodnocuje. 

Nejvyšší řady amerických kytar Paul Reed 
Smith pocházejí z USA, kde jsou vyráběné 
z nejlepších dostupných materiálů. Každý 
nástroj je tak sám o sobě uměleckým 
artefaktem.

Luxusní kytary PRS
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Text: Hana Slívová
Foto: Profimedia

LESKLÝ SVĚT MÓDY A ROZERVANÝ SVĚT UMĚNÍ K SOBĚ NA PRVNÍ POHLED NEMOHOU 
MÍT DÁL. ALE MINIMÁLNĚ OD DOB SALVADORA DALÍHO I TADY PLATÍ, ŽE PROTIKLADY 
SE PŘITAHUJÍ. JAK TO VYPADÁ, KDYŽ MÓDA PŘESTÁVÁ BÝT BĚŽNOU A STÁVÁ SE 
UMĚNÍM A UMĚNÍ SE STÁVÁ MÓDOU?

O provokativní design tašek Louis Vuitton s díly starých mistrů se postaral Jeff Koons.
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Spolupráce módních značek s umělci 

a výtvarníky je dnes už běžná věc. 

Zasloužil se o to i módní dům Louis 

Vuitton, který v roce 2001 pod tehdej-

ším vedením Marca Jacobse spojil síly 

s americkým návrhářem, fotografem 

a výtvarníkem Stephenem Sprousem. 

Kolekce klasických elegantně-spor-

tovních tašek s monogramem LV, 

potištěných Sprousovými rozvernými 

neonovými graffiti, nastolila trend koo-

perace značek s umělci.  

Kolekce byla úspěšná, i proto Vuitton na 

začátku roku 2009 – čtyři roky po Sprou-

sově předčasné smrti – projekt zopakoval. 

Tehdy přišel s limitovanou sérií doplňků 

ozdobených nejen graffiti, ale i divokými 

růžemi. Magazín Dazed připomíná, že 

když Jacobs roku 2013 značku opouštěl, 

modelka Edie Campbellová se na jeho 

počest prošla v černém lesklém body  

s potiskem právě od Sprouse. Poukázala 

tím na nejvýraznější Jacobův projekt. 

Šaty inspirované geometrickými tvary jednoho ze zakladatelů abstraktního umění Pieta Mondriana uvedla značka Yves Saint Laurent. 

Pod vedením Jacobse spolupracoval Vuit-

ton také s japonským malířem a sochařem 

Takashim Murakamim, jenž jako první 

obarvil slavný monogram LV a později 

také přišel s květinovým či maskáčovým 

potiskem, malířem a fotografem Richar-

dem Princem, fotografkou Cindy Sher-

manovou, která navrhla sérii cestovních 

kufrů, nebo dnes devětaosmdesátiletou 

japonskou legendou Yayoi Kusamaovou. 

Svět sochařky a multimediální umělkyně, 

jejíž výstavy patří k nejnavštěvovanějším 

na světě, je založený na kombinaci teček 

a puntíků. Marc Jacobs se s japonskou 

umělkyní poprvé setkal v roce 2006.  

„Zaujala mě neutuchající energií a schop-

ností vytvořit svým dílem svět, který 

nekončí,“ citovala ho během představení 

kolekce v roce 2012 britská Vogue.

JAK VYUŽÍT STARÉ MISTRY

Poslední rok ovšem Louis Vuitton plnil 

stránky lifestylových magazínů díky 

spolupráci s třiašedesátiletým Jeffem 

Koonsem. Ten na sebe upozornil díly 

založenými na hře s popkulturou, obřími 

nerezovými instalacemi a také oranžovou 

„balónkovou“ sochou Balloon Dog, již 

aukční síň Christie’s v roce 2013 prodala 

za rekordních 58,4 milionu dolarů.

Koons pro značku pod vedením kreativ-

ního ředitele Nicolase Ghesquièra v roce 

2017 vytvořil kolekci Masters, inspirovanou 

vlastní sérií obrazů Gazing Balls. Malíř v ní 

po svém reinterpretoval ve své době přelo-

mové obrazy starých mistrů. Pět – od  

Da Vinciho, Tiziana, Rubense, Fragonarda  

a Van Gogha – se v jarní sérii ocitlo na 
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ikonických taškách Speedy, Keepall 

a Neverfull. Na podzim pak Vuitton 

přišel s druhou sestavou Turner – Monet 

– Gaugain – Manet – Boucher. Dominan-

tou tašek jsou kromě samotného tématu 

i blyštivá jména autorů originálních děl. 

VYFOTIT SE PRO VOGUE V TAKOVÝCH 
ŠATECH OD TAK VYHLEDÁVANÉHO 
UMĚLCE BYLO GESTO

Krab v díle Salvadora Dalího odkazuje k sexualitě. Šaty s jeho motivem jsou dnes výstavním artiklem.  

„Máme s Louis Vuitton stejný cíl, chceme 

dělat věci, které zajímavě pracují s ma-

teriálem, texturou, barvami. Věřím, že 

tyto předměty budou lidi vnímat jako 

umění,“ řekl Koons po představení první 

řady. Kromě tašek se zmiňované motivy 

objevily i na šátcích a doplňcích, zájemci 

za kousky z kolekce zaplatili od necelých 

šesti set dolarů za klíčenku po čtyři tisíce 

dolarů za velkou tašku. Koons se nechal 

slyšet, že sám by sáhl nejspíš po brašně 

s Rubensovým motivem.
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ZAČALO TO DALÍM

Spolupráce umělec – módní návrhář má 

kořeny v první polovině minulého sto-

letí. Přesně osmdesát let před uvedením 

kolekce Jeffa Koonse pro Louis Vuitton 

se italská designérka Elsa Schiaparelliová, 

jinak též rivalka Coco Chanel, dala pro 

umělecké účely dohromady se surrealistic-

kým malířem Salvadorem Dalím. Společně 

navrhli mimo jiné večerní šaty s motivem 

kraba, jenž v Dalího tvorbě odkazoval 

k sexualitě v různých podobách.

Pro časopis Vogue se v tomto oděvu 

nechala vyfotografovat někdejší celebri-

ta Wallis Simpsonová, jež se v té době 

podruhé rozváděla a za chotě se chystala 

pojmout britského krále Eduarda VIII. 

„Vyfotit se pro Vogue v takových šatech 

od tak vyhledávaného umělce bylo gesto. 

Wallis tehdy v podstatě vyslala gesto, že 

je zástupkyní zcela nového způsobu pře-

mýšlení,“ poznamenal v loňském článku 

When Fashion and Art Collide spolupra-

covník BBC Kelly Grovier.

 

TENISKY AŽ Z NASA

O necelých třicet let později zase značka 

Yves Saint Laurent představila šaty in-

spirované geometrickými tvary jednoho 

ze zakladatelů abstraktního umění Pieta 

Mondriana. Návrhářka Vivienne West-

woodová, rebelka a milovnice extra-

vagantní módy, se na začátku 80. let 

spojila s funky stylem vizuálního uměl-

ce Keitha Haringa a značka Comme des 

Garcons zase v 90. letech pro kampaň 

využila nonkonformní fotografku Cindy 

Shermanovou. 

Od roku 2009 ovlivňuje podobu módy 

i v Německu narozený a v Americe 

usazený výtvarník Sterling Ruby, jenž 

kývl na spolupráci s Rafem Simonsem, 

kreativním ředitelem značek Christian 

Dior a později Calvin Klein. Pro Rubyho 

rukopis je typická práce s barevnými 

vrstvami a zdánlivě nekontrolované na-

nášení barev. V tomto stylu vytvořil také 

interiér zbrusu nové pobočky Calvin 

Klein v Paříži.

Textilní podobu dostal i slavný artefakt 

For the Love of God od Damiena Hirsta. 

Lebkou vyrobenou z diamantů, platiny 

a lidských zubů oslavil návrhář Alexander 

McQueen v roce 2013 desáté narozeniny 

svých šátků se stejným motivem. Hirst 

pro tuto příležitost vytvořil třicet různých 

designů, šátky pak módní dům nechal 

vyrobit v kašmírové či hedvábné verzi. 

S teniskami Nike si před šesti lety pohrál 

americký výtvarník Tom Sachs, jenž 

má na svém kontě paradoxně i několik 

děl kritických vůči luxusním módním 

řetězcům. Pro výrobu bot z béžovo-čer-

veno-bílé kolekce NikeCraft Mars Yard, 

kterou inspirovaly jeho vlastní instalace  

inspirované kosmem, použil vlákno pří-

mo z laboratoře NASA. 

Béžové byly i boty značky Adidas, jejichž 

ikonický model Superstar si v roce 2005 

vzal do parády člen elektronického dua 

Underworld, vystudovaný výtvarník Karl 

Hyde. Kromě něj se na limitované pětiti-

sícové kolekci Music Series u příležitosti 

35. narozenin tohoto modelu podílelo šest 

dalších hudebníků a hudebnic. 

S TENISKAMI NIKE SI PŘED 
ŠESTI LETY POHRÁL AMERICKÝ 
VÝTVARNÍK TOM SACHS, 
PARADOXNĚ ZNÁMÝ I KRITIKOU 
LUXUSNÍCH MÓDNÍCH ŘETĚZCŮ

Americký výtvarník Tom Sachs při navrhování tenisek využil vlastní instalace inspirované kosmem. 

Londýnský umělec Philip Colbert vytvořil kolekci módy z ikonických uměleckých děl. 
Včetně fontány od Marcela Duchampa. 
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UMĚNÍ JE DUŠE 
NEMOVITOSTÍ

JEN PÁR KROKŮ OD PRAŽSKÉ KAMPY, V HISTORICKÉM DOMĚ S VÝHLEDEM NA ŘEKU I NÁRODNÍ DIVADLO, 
SÍDLÍ ČESKÉ ZASTOUPENÍ SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY. JMÉNO JÍ DAL SLAVNÝ LONDÝNSKÝ 

AUKČNÍ DŮM, A TAK NENÍ DIVU, ŽE MÁ BLÍZKO K UMĚNÍ. A ŽE NÁLADA V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 
V NIČEM NEPŘIPOMÍNÁ ŠKROBENOST REALITNÍCH KANCELÁŘÍ. 

Text: Honza Vedral
Foto: Marek Musil

Velkou roli v tom hraje, že s majitelkou 

Ilonou Mančíkovou a galeristou Petrem 

Šecem právě sedíme pod nádhernými 

„bublinami“ od Jiřího Georg Dokoupila. 

„Přijdu sem a okamžitě mám pozitivní 

energii. Neumím vysvětlit proč,“ dívá 

se Petr Šec na výrazný barevný obraz, 

který doslova pohlcuje celou místnost. 

„Každý, kdo přijde, to vnímá podob-

ně a nikdo tento obraz nenechal bez 

komentáře. Umění dokáže odlehčit 

atmosféru někdy tvrdých obchodních 

jednání,“ dodává Ilona Mančíková.  

„K nemovitostem umělecká díla patří. 

V jakékoli podobě a z jakéhokoli období, 

ať už to jsou malby, fotografie, plastiky, 

sklo, videoinstalace,“ vysvětluje Ilona 

Mančíková. Na tom, že umění dává  

prostorům potřebnou emoci, se ti dva  

totiž shodli už před nějakou dobou.  

„Už jako developer jsem ráda propojo-

vala nemovitosti se současným uměním. 

Moc ráda vzpomínám na jednu z prv-

ních společných realizací s DSC, kterou 

byl pop up Art Affair v projektu Havlíč-

kova Plaza, kde jsme dali prostor vysta-

vovat díla téměř padesáti současným 

umělcům. Anebo dodnes umístěnou in-

stalaci Romana Týce ve veřejném prosto-

ru Gurmet pasáže v Paláci Dlouhá,“ říká 

Mančíková. I to je jedním z příkladů, že 

vnímání současného umění a přemýšlení 

o něm se vyvíjí pozvolna a dlouhodobě 

a stojí za to na něm pracovat. „Dnes už 

nám to přijde banální a samozřejmé, 

ale před deseti lety ještě nebylo umění 

součástí našeho každodenního života 

a rozhodně ne realitního světa,“ popisu-

je Ilona Mančíková.

Dnes se o podobnou proměnu snaží i při 

prodeji jedinečných realit. „Mám radost, 

když stejnou vášeň sdílí moje okolí i naši 

klienti. Jsem přesvědčena, že umění by 

mělo být součástí všech nemovitostí,“ 

shrnuje svůj přístup.

„Když si kupuju nemovitost, potřebu-

ju dobrou realitku a dobrou galerii,“ 

doplňuje Petr Šec, podle nějž je pro 

fungující trh s uměním stejně důležitá 

výchova a vzdělání jako rodinné tradice. 

JSEM PŘESVĚDČENA, 
ŽE UMĚNÍ BY MĚLO 
BÝT SOUČÁSTÍ VŠECH 
NEMOVITOSTÍ

Zasedací místnosti vévodí „bubliny“ od Jiřího Georg Dokoupila. 
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„Ve světě je stále více než u nás běžné, 

že součástí rozpočtu na nákup nového 

bydlení nebo kanceláře už jsou peníze 

na umění. Když například přijdete do 

drahé právní kanceláře a tam není jedi-

ný obraz, jen reprodukce, něco to o ní 

vypovídá,“ říká Šec. A zdůrazňuje přitom 

jedinečnost, kterou v sobě právě umění 

má. „Umění na rozdíl od designu určuje 

celý charakter interiéru. Je v dialogu 

s ním i s architekturou. A nakonec bere 

všechno a dokáže pohltit. A přitom sou-

časné umění má širokou škálu výrazů,  

že se z něj dá vybrat do jakýchkoli pro-

stor,“ zdůrazňuje Petr Šec. 

 V českém zastoupení Sotheby’s Internati-

onal Realty prodávají nemovitosti s příbě-

hem, které jsou výjimečné svojí lokalitou, 

architekturou nebo designem. A právě to 

dýchá i z jejich interiéru, kvůli kterému 

tu jsme. Celé naše povídání o umění to 

nakonec dobře podtrhuje. „Těší mě, že se 

čím dál častěji s uměním setkáváme v ne-

movitostech, které prodáváme, já sama 

se jím ráda obklopuji. Je to součást mého 

života,“ říká na závěr Ilona Mančíková 

spokojeně a dodává: „Mým snem je zastu-

povat ještě více nemovitostí, které budou 

vnímány jako umělecká díla, a umělecká 

díla budou jejich součástí.“  

UMĚNÍ NA ROZDÍL 
OD DESIGNU URČUJE 
CELÝ CHARAKTER 
INTERIÉRU

Dokoupilova díla aktuálně zdobí všechny místnosti v kancelářích českého zastoupení Sotheby’s International Realty.

TOP INTERIÉRTOP INTERIÉR
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MASKER

VODA JAKO DOBRÁ METAFORA

Nádechy ve spirále...

CO MÁM NA TOM OBRAZU VIDĚT? A JAKÝ JE JEHO PŘÍBĚH? TO JSOU VĚČNÉ OTÁZKY, 
PŘED KTERÝMI BY SPOUSTA UMĚLCŮ NEJRADŠI UTEKLA, JENŽE SBĚRATELE DRÁŽDÍ 
A ČASTO PODNĚCUJÍ KE KOUPI. OBRAZY JAKUBA MATUŠKY ZNÁMÉHO POD PŘEZDÍVKOU 
MASKER JSOU PODOBNÝCH OTÁZEK PLNÉ. TY NEJNOVĚJŠÍ JSOU AŽ DO 12. ČERVENCE 
K VIDĚNÍ V DSC GALLERY NA VÝJIMEČNÉ VÝSTAVĚ BREATHE MOTHERFUCKER! 
CO LZE TAKÉ NA FASCINUJÍCÍCH MASKEROVÝCH PLÁTNECH NALÉZT DNES I V MINULOSTI, 
VYSVĚTLUJE JEJÍ KURÁTOR PETR VAŇOUS.

Text: Petr Vaňous

Mezi klíčové obrazy aktuální výstavy Maskera patří 

dvě modré ležící figury. Obraz má východisko 

v drobné kresbě. Autor zde zdůrazňuje vždy ty partie 

těla, které zaznamenávají nějaký podnět a následně 

vyvolávají konkrétní pocit. U této první figury je to 

jakási tapeta mraků prostupující hlavou a hrudníkem, 

které jsou analogií dýchání. Za pozornost stojí 

i kresby, ze kterých Masker vycházel.

2018
150 x 150 cm 

Akryl a sprej na plátně

GALERIE
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DOKOLA, ALE SPÍŠ SPIRÁLA BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT Pohyb, asociace. Z prvotní kresby se rodí obraz, jehož hlavním úkolem je zpřítomnit 

rozpornost a nestálou povahu konkrétního pocitu. Odtud vychází umělá situace, 

vyhrocená barevnost a matoucí prostor postavené do kontrastu se symetrickou, zdánlivě 

na první pohled přehlednou kompozicí. Zkrátka něco mezi horkem a zimou. 

Tento obraz je jako analogický stav k procesu vnímání. 

Vizualizace vnímání připomíná v Maskerově podání 

klimatickou situaci. Nebo organismus reagující na 

nějaké vnější podráždění.

2018
200 x 150 cm 

Akryl a sprej na plátně

2018 
180 x 140 cm 

Akryl a sprej na plátně

GALERIE
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FACE (TVÁŘ) 

SEAL (PEČEŤ)

I zde se setkáváme s vizualizací pocitové sféry vnímání. Tvář zde není 

vyjádřením nějaké individuality. Zastupuje spíše rovinu dorozumění 

o pocitu a jeho povaze. Podstatné jsou prostupné plány a halucinogenní 

barevnost. Důraz je kladen, jak jinak, na zrak a vidění.

Obraz s erotickým podtextem postavený na interakci dvou 

figur. Je to smyslnost přeložená do jazyka kresby. Asociace, 

které ukazují, co se děje vně i uvnitř jednatele. Kompozice je 

plná protikladů a rozporů. Endorfiny a melancholie.      

2016 
150 x 120 cm

Akryl na plátně 

2014 
240 x 190 cm 

Akryl na plátně

GALERIE
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Martin Krajc
JE TO ŽIVEL A JEDEN Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SOUČASNÝCH 
ČESKÝCH MALÍŘŮ. MARTIN KRAJC DO SEBE NASÁVÁ BARVITÉ 
A ŽIVELNÉ PODNĚTY OKOLÍ, NASHROMÁŽDĚNOU ENERGII 
PAK VYPRSKNE DO GESTICKÉ A EXPRESIVNÍ MALBY. 
KOLUJE V NÍ JIŽANSKÁ KREV.

Text: Ondřej Horák
Foto: Marek Musil

ATELIÉR
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Střešní ateliér s výhledem na Riegrovy 

sady si před šesti lety nevybral pro-

to, že se Královské Vinohrady zrovna 

měnily ze čtvrti škrobené měšťáctvím 

v živý a pulzující distrikt. Martin Krajc 

potřebuje světlo – takové, které svítí 

exhibici  pojmenoval po chlazeném červe-

ném vínu, jímž Španělé tiší vedro letních 

dnů. „Madrid mi dal strašně moc, neustále 

z toho čerpám,“ říká o městě, kam se zrov-

na znovu chystá. „Budu tam inhalovat at-

mosféru. Máme pronajatý apartmán přímo 

na Gran Vía, hlavní tepně města. Na střeše 

je bazén s výhledem na celý Madrid,“ po-

pisuje dům jen pár kroků od galerií Prado, 

Reina Sofía a dalších zásadních sbírek 

španělského hlavního města.

„Tinto ve španělštině znamená tmavou 

červenou, je to barva vína a krve,“ popi-

suje odstín rudé, který bude nové kolekci 

obrazů dominovat. „Chtěl bych malovat 

motivy spojené s užíváním a bohémstvím, 

chcete-li. Prožitky a emoce, které patří 

k létu,“ popisuje jižanský temperament. 

Výstavě budou opět dominovat figurativní 

témata, Krajc je chce tentokrát vrstvit 

přes sebe a pracovat s prostorem. „Budu 

malovat na hladkou bavlnu, jako základ 

použiji lazurou malované geometrické ob-

razce, z nichž budou vystupovat figurální 

motivy. Chtěl bych pracovat s výrazným 

gestem a hmotou.“

BILLBOARDY LUXUSU

Pro Krajcovu tvorbu jsou typické velké 

formáty připomínající billboardy luxus-

ních značek. „Do obrazu se potřebuji vejít 

a pořádně se v něm rozmáchnout. Takové 

gesto má mnohem větší sílu, než kdybych 

maloval malým štětcem,“ ukazuje na ha-

dici s vodou, s níž rozstříkává barvu a vy-

mývá plátna. „Galerie DSC si podle mě 

velkoformátové malby zaslouží, je to velký 

a čistý prostor. Na druhou stranu, opravdu 

velké obrazy se nehodí kamkoli. Vejdou 

se jen do velkých zasedacích prostor nebo 

vil. Obraz musí mít odstup.“ Plánuje plát-

na kolem dvou metrů, rád by se ale pustil 

i do monumentálnějších proporcí.

Další rovinou Krajcovy expresivní malby 

je život na vysoké noze. „Mám rád luxus, 

i když to slovo může vyznít ve spojitosti 

s uměním blbě,“ přiznává malíř, jehož 

dílem se linou portréty krásných dívek, 

které jako by zrovna sestoupily ze stran 

módních časopisů. Inspiraci světem módy 

přiznává. „Pořád je tu ale otázka, nakolik 

je vizuální svět takových časopisů reali-

tou. Pomocí retuší vytváří specifický druh 

krásy, která ve skutečnosti neexistuje. 

Holka jde ráno po ulici a na plakátu vidí 

krásnou modelku. Možná by chtěla vypa-

dat jako ona, ale nemůže,“ uvažuje Krajc. 

„Tuhle umělotinu mám rád.“

SMRAD MASA A LIDSKÝHO TĚLA

Ve své malbě zúročil dlouholeté studium 

figurální kresby. „Figura mě bavila odjak-

živa a na malbu aktů jsem se vždycky těšil 

nejvíc. Je tam cítit smrad masa a živý-

ho těla,“ vzpomíná, jak si už v prvním 

ročníku střední školy na rodičích vymohl 

hodiny figurální kresby. Mistrovskou dis-

ciplínu mu později pomohl rozvinout i Mi-

chael Rittstein, jehož ateliér na Akademii 

výtvarných umění navštěvoval. Působil 

také v ateliérech Vladimíra Skrepla a Jiří-

ho Kovandy.

„Když se malíř snaží pochopit figuru, 

musí řešit spoustu problémů – zkratku, 

výraz, perspektivu, proporce, materiál 

a další. A skrz tohle všechno se pak začne 

dívat na svět kolem sebe.“ Figurální malbu 

chápe jako důležitou součást historie umě-

ní a nebojí se, že by si mezi současnými 

koncepty nenašla místo. „Byla tu vždycky 

a vždycky tu bude. Zase se musím vrátit 

k tomu Španělsku, ale Diego Velázquez 

nebo Francisco Goya tvořili naprosto fas-

cinující obrazy. Picasso také začal s doko-

nalou akademickou malbou a kam došel,“ 

připomíná malíře, který pravidla figurální 

kresby uplatňoval celý život.

VE ZNAMENÍ BÝKA

Oblíbeným motivem Martina Krajce jsou 

býci, kteří pro mnohé zastupují jižanskou 

horkokrevnost. V tomhle případě má 

ale majestátní zvíře i další symbolickou 

rovinu. „Ve znamení býka jsem se narodil, 

takže je to osobní. V rodině máme býků 

u jižních moří. Když vcházíme dovnitř, 

vysoké stěny nás svou bělostí skoro osl-

ní, prostornou místnost nechal zrovna 

vymalovat. „Ono se to nezdá, ale bylo 

to strašný,“ rozhlíží se kolem a podle 

výrazu v jeho očích by se mohlo zdát, 

že zrovna doběhl dvojmaraton. „Až teď 

jsem si sedl a začínám si to vychutná-

vat,“ říká a po rekonstrukci se chystá 

opět do práce. S obrazy na červencovou 

výstavu DSC Gallery ještě nezačal, před-

stavu má ale jasnou. 

CHTĚL BYCH MALOVAT 
MOTIVY SPOJENÉ 
S UŽÍVÁNÍM A BOHÉMSTVÍM

„Výstava se bude jmenovat Tinto de verano 

a klíčový pro ni bude můj vztah ke Špa-

nělsku,“ vysvětluje. V rušném Madridu 

studoval sedm měsíců, v roce 2008 se tam 

vrátil s výstavou a pro inspiraci si jezdí 

do živelné metropole dodnes. Ostatně, 

ATELIÉR

Lolita, 2016, akryl, akrylátový strukturální tmel, plátno 320 x 380 cm.
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ATELIÉR

Pictures in My Head, 2016, akryl, uhel, lak, pastel, plátno, 320 x 380 cm.

hodně. Mám rád sluníčko, horko, víno, 

nevadí mi hluk. Možná jsem se měl ve 

Španělsku narodit,“ vrací se k zemi, která 

si ho přitáhla tak trochu sama. Zatímco 

měl domluvenou stáž v New Yorku, vyhrál 

školní soutěž o pobyt v Madridu, cestu za 

oceán zrušil a zamířil na slunný jih. „Asi 

to tak mělo být.“ 

Přes všechny úvahy o neexistující kráse 

a řízení osudu je pro Krajce na prvním 

místě samotný obraz. Obsahová rovina 

„pouze“ dodá kontext, který silný vizuál 

ukotví v současném světě. „Obraz nemusí 

být úplně krásný, měl by ale obsaho-

vat vnitřní krásu. Je mi blízká exprese 

a uvolněný gestický projev, hyperelasis-

mus mi moc neříká,“ naráží na styl, který 

vyžaduje nekonečné hodiny soustředěné 

práce a je takřka opakem Krajcovy místy 

až akční malby.   

Díky studiu scénografie si osahal řadu 

materiálů, maloval na různé druhy plátna, 

zkoušel samet, dnes mu nejvíc vyhovuje 

bavlna. „Maluje se na něj příjemně, jako 

když zakrojíte máslo, štětci nepřekáží 

žádné žmolky. Baví mě, když to jde hladce 

a hned.“ Jeho tvorba ale hned a hladce 

pokaždé nevzniká, přesto se Krajc snaží 

pracovat systematicky. „Ideální je začít 

ráno, to nás naučil Rittstein a měl pravdu. 

Přesto se mi to občas nedaří. Vždycky si 

říkám, že obrazy připravím dopředu, pak 

to ale v sobě všechno držím a vylétne 

to ze mě na poslední chvíli. Občas je to 

stresující, ale můj expresivní výraz si to 

asi žádá.“ 

MARTIN KRAJC (33)

Český malíř, který se soustředí přede-

vším na expresivní figurativní malbu, 

věnuje se ale také plastice. V letech 

2003 až 2009 studoval v ateliéru malby 

na pražské Akademii výtvarných 

umění. V letech 2007 a 2008 působil 

na stáži v Madridu, tamní pobyt zásad-

ně ovlivnil jeho tvorbu. Jeho dílo je 

zastoupeno ve sbírkách galerií v Kutné 

Hoře, Hluboké nad Vltavou a Chrudimi 

stejně jako v řadě soukromých sbírek. 

Žije a tvoří v Praze.
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2018 
Olej na plátně
200 x 150 cm
Text: Lenka Lindaurová

ALEXANDER TINEI: 
CHILDREN OF WRATH (DĚTI HNĚVU)

Znepokojivý výjev rumunského malíře Alexandera Tineie (1967) Děti hněvu vyvolává 

otázky. V obraze divák tuší něco podezřelého – jako by představoval něco zakázaného 

či doslova kriminálního. Dvě postavy mladých lidí dávají tušit, že sledujeme závěr 

jakéhosi dramatického příběhu, jehož zápletka je mnohosmyslná. Jde o znásilnění  

či drogy? Nebo o novodobé vyhnání z ráje? Postavy na Tineiových obrazech mají 

barevně zdůrazněné žíly, které lze ale také považovat za tetování či kruté šrámy. 

Děti hněvu jsou zasazeny do abstraktního prostředí zdevastované periferie, které je 

však stejně drásavé jako tajemný příběh. Příběh, jehož tušený konec není evidentně 

šťastný. Příběh, který sledujeme se zatajeným dechem a vzrušením, ale jehož součástí 

bychom se nechtěli stát. 

Alexander Tinei je původem z Moldávie, nyní žije a pracuje v Budapešti.  

Jeho tvorba se v Praze objevila na Prague Biennale v roce 2009 a letos na výstavě 

SKIN v DSC Gallery. 

KONEC 
NENÍ 

ŠŤASTNÝ

OBSESSION
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Text: Hana Slívová
Foto: Ondřej Přibyl

UMĚNÍ 
SE ODSTĚHOVALO 

DO HUMPOLCE

NA PŮLI CESTY MEZI PRAHOU A BRNEM, V BÝVALÉ PŘÁDELNĚ NA VLNĚNÉ LÁTKY OZNAČOVANÉ 
JAKO PROVOZOVNA ČÍSLO 8, FUNGUJE OD 18. DUBNA ZBRUSU NOVÁ KULTURNÍ ZÓNA 8SMIČKA. 

NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE NEJEN TŘI VÝSTAVY ROČNĚ – V PLÁNU JE NAPŘÍKLAD BOHUSLAV REYNEK 
A JOSEF ČAPEK, POSEZENÍ V KAVÁRNĚ U DORTŮ, DOBŘE VYBAVENÉ KNIHKUPECTVÍ NEBO KURZY 

KRESLENÍ, ALE TAKÉ ORIGINÁLNĚ POJATÉ DISKUSE O TÉMATECH ŽIVOTA VE MĚSTĚ.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Umění se odstěhovalo do Humpolce. 

Parafrází slavné hlášky z filmu Mareč-

ku, podejte mi pero od Zdeňka Svěráka 

a Ladislava Smoljaka se nyní prezentuje 

i zóna pro umění 8smička, která od dubna 

letošního roku funguje právě na půli cesty 

mezi Prahou a Brnem: v jedenáctitisíco-

vém Humpolci. 

Usídlila se v bývalé továrně na vlněné 

látky Karla Trnky, jež po roce 1948 do-

stala, podobně jako ostatní humpolecké 

fabriky na textil, anonymní název v po-

době čísla 8 a stala se součástí Národního 

podniku Sukno. Svůj provoz ukončila 

krátce po revoluci. 

Zrekonstruovaný továrenský areál na kraji 

centra města dnes působí, jako by ho na 

Vysočinu importovali z Berlína. Z fasá-

dy do Kamarytovy ulice, kudy kromě 

osobních aut projíždí i spousta náklaďáků, 

svítí dva kruhy ve tvaru čísla 8, jejichž 

motivem je aktuálně zelený a červený se-

maforový panáček zvaný ampelman. Před 

proskleným vchodem už si návštěvník 

může začít dělat chutě na domácí zákus-

ky z kavárny ve foyer, s ní pak sousedí 

knihkupectví zásobené českými i zahra-

ničními knihami o umění, fotografii či 

designu. Nabídka tu není o nic horší než 

v pražských či brněnských galeriích. 

Z okna je pak dobře vidět na dveře garáží, 

z nichž vznikla venkovní galerie po-

jmenovaná Roleta. Absolvent londýnské 

umělecké školy Central Saint Martins Jan 

Peknik Kozák dveře pomaloval různými 

druhy brýlí jakožto symboly rozličných 

optik, kterými se lidé dívají na svět. Příští 

rok se Roleta otevře zase jinému mladému 

umělci nebo umělkyni. 

Největší část přízemí a rozlehlého patra, 

8smička, má k dispozici celkem  

3 000 metrů čtverečních – patří výstav-

ním prostorům. Provoz zóny, do které 

patří ještě herna, diskusní místnost či 

depozitář, zahájila výstava Pocta suk-

nu: Textil v kontextu století. Kurátorky 

Emma Hanzlíková a Markéta Vinglerová 

tu v širokých souvislostech ukazují nejen 

práce čtyřiaosmdesáti umělců, kteří se 

ve své tvorbě dotýkali či dotýkají textilu, 

například Milana Knížáka, místní rodačky 

Zorky Ságlové, malířů Michala Pěchoučka 

a Pavla Brázdy, návrhářky Olgy Karlíkové 

nebo gurua českého textilu a někdejšího 

pedagoga pražské UMPRUM Antonína 

Kybala, ale přibližují také historii regionu, 

jenž kdysi látkou žil. „Humpolec je město 

tak dokonale soukenné, že tam mají v kos-

tele varhany soukenné píšťaly,“ dočteme 

se například v listu Soukenické město 

Humpolec z 50. let dvacátého století. 

Tažnou silou 8smičky je ředitelka Marcela 

Straková, která má zkušenosti například 

z Českého centra ve Stockholmu, Národní-

ho divadla nebo Národní galerie. O 8smič-

ce mluví jako o projektu, za nímž stojí 

humpolecká komunita nadšenců a jejich 

ochota přidat dobrovolnickou ruku k dílu 

byť jen jeden den v týdnu. O současnou 

podobu budovy, která se rodila během 

několikaleté rekonstrukce, se ovšem 

zasloužilo hlavně místní architektonické 

studio OK Plan Architects Luďka Rýznera 

a finanční podpora generálního partnera, 

společnosti Hranipex. O samotný chod in-

stituce se pak stará Nadační fond 8smička. 

Až v srpnu úvodní výstava skončí, část vý-

stavních prostor v prvním patře 8smička 

se veřejnosti uzavře. Odborníkům tam 

Pohled do první expozice 8smičky, kterou je pocta suknu. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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bude prezentovat vlastní sbírku součas-

ného umění, do níž patří například práce 

od Josefa Bolfa, Jiřího Davida, Karla 

Malicha nebo Václava Stratila. Na webu 

je už dnes možné dohledat část seznamu 

zastoupených umělců, katalogizaci má 

ale sbírka teprve před sebou. Nadační 

fond počítá s tím, že díla bude jiným 

institucím půjčovat. Děje se tak ostatně 

už dnes: například tři obrazy od Jana 

Zrzavého nyní visí v Museu Kampa, Karel 

Malich zase putoval do Trutnova. Veřej-

nou prezentaci sbírky ve vlastních sálech 

8smička neplánuje. „Už v počátcích jsme 

se shodli na tom, že prioritou instituce 

budou krátkodobé výstavy, kurátorované 

přímo pro nás. Druhým posláním je pak 

přesah instituce do veřejného prostoru,“ 

upřesňuje Straková. 

Od září tak na návštěvníky čeká výstava 

tvorby autorských dvojic pojmenovaný 

Dvě hlavy, čtyři ruce, na kterých 8smička  

spolupracuje s výtvarníky Davidem 

Böhmem a Jiřím Frantou. Ve výstavním 

plánu, který je nyní hotový na tři roky do-

předu, je například monografická výstava 

básníka, překladatele, grafika a rodáka 

z nedalekého Petrkova Bohuslava Reynka 

nebo expozice kreseb Josefa Čapka. 

Přitom když se humpolecký tým okolo 

nápadu oživit bývalou továrnu před pěti 

lety sešel poprvé, vypadalo to jen na 

malou galerii ve výloze. Myšlenka velké 

kulturní instituce vykrystalizovala až bě-

hem čilého brainstormování. Výslednou 

podobu 8smičky inspirovaly i instituce, 

s nimiž se Marcela Straková a hlavní ku-

rátorka Emma Hanzlíková setkaly během 

svého působení ve Švédsku a Anglii, na-

příklad britský Hauser and Wirth Somer-

set nebo stockholmské kulturní centrum 

Artipelag. To na břehu moře uprostřed 

borovic nabízí výstavy, koncerty anebo 

prostě jen „designové“ posezení. 

„Tušili jsme, že vstupujeme do nepozna-

menaného prostoru. Místní pravděpo-

dobně nic podobného nikdy neviděli 

a lidi mimo Prahu si musí zvyknout sem 

jezdit. Proto jsme chtěli, aby měl každý 

důvod se do 8smičky vracet,“ podotýká 

Marcela Straková nad seznamem aktivit, 

které zóna pro návštěvníky chystá. 

K tomu se Humpolečtí mimochodem 

mohli vyjádřit v kulturním dotazníku, 

který zjišťoval například i to, co by ve 

městě rádi dělali, kdyby měli hodinu 

volného času. 

Pro ty, jež víc než umění zajímá veřejný 

prostor a starosti spojené se životem 

na Vysočině, 8smička připravila vždy 

na první středu v měsíci projekt Sirény. 

Jedná se o formát, v rámci kterého se dis-

kutuje o veřejném prostoru. Aktuálním 

tématem je doprava (v ohrožení je totiž 

vlaková trať Havlíčkův Brod – Humpolec), 

neutěšená podoba místního autobusové-

ho nádraží a také nově zaváděný systém 

sdílení kol. 8smička dala problému po-

dobu půldenní dobrodružné akce: dojet 

na kole na nádraží, společně se vlakem 

vydat do Petrkova, nedalekého rodiště 

Bohuslava Reynka, tam se o básníkovi 

a malíři něco nového dozvědět, vrátit se 

zpět a na autobusáku absolvovat před-

nášku o podobných nádražích v jiných 

městech. 

Velký prostor, který 8smička na malém 

městě rázem získala, vidí Marcela Strako-

vá jako výhodu. Návštěvnost přitom pro 

instituci není nejdůležitějším kritériem. 

„Chceme, aby bylo v domě živo, třeba jako 

na středečním kurzu kreslení. Důležitější 

je pro nás ale kvalita a možnost rozšířit 

lidem obzory. A taky fakt, že lidé z 8smič-

ky jsou pyšní na to, kde pracují, a že nás 

to všechny hodně baví,“ uzavírá. 

KDYŽ SE HUMPOLECKÝ TÝM 
OKOLO NÁPADU OŽIVIT 
BÝVALOU TOVÁRNU 
PŘED PĚTI LETY SEŠEL 
POPRVÉ, VYPADALO TO 
JEN NA MALOU GALERII VE VÝLOZE

Součástí aktuální expozice v 8smičkce je i pocta Zorce Ságlové.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Současné umění s divákem komunikuje současným jazykem. Vlastně ho učí vidět: když se rozhlédneme, 

najdeme kolem sebe při každé příležitosti množství krásných, překvapivých i odpudivých obrazů.  

Každý z nich můžeme vzít, zarámovat a vsadit do kontextu galerijní instituce. Významy obrazů se mění 

podle toho, v jakých souvislostech se ukazují, mění se podle nás samých.

Roman Týc, známý jako člen aktivistické skupiny Ztohoven, která se naposledy prezentovala vyvěšením 

trenýrek místo státní vlajky na Pražském hradě, se ve svém volném umění věnuje tématům konfrontace. 

Divákovi nabízí zdánlivé banality, které však mají znepokojivý podtext. Je nutné se zapojit do hry.  

Byl z rámu s rozbitým sklem před chvílí ukraden drahocenný objekt, který už musí zůstat jen v našich 

představách? Je hlavním tématem Rozbitého skla lhostejnost vůči všeobecné brutalitě a násilnostem? 

Nebo jde o pouhou nadsázku a cynickou reflexi uměleckého provozu? 

JE TOHLE 
JEŠTĚ UMĚNÍ?

2013
Kombinovaná technika

ROMAN TÝC: 
ROZBITÉ SKLO

Text: Lenka Lindaurová

SKLO
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