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Pokaždé, když se vrhneme do příprav nového vydání ArtLoveru, nejvíc se těším na dvě 

věci. Až bude časopis hotový, přivezou nám ho do redakce z tiskárny a my budeme čuchat 

k papíru a konečně listovat tím, co jsme několik týdnů připravovali a dávali dohromady. 

Ale možná ještě víc na vybírání díla na titulní stranu. Tentokrát to bylo obzvlášť zapeklité, 

protože skvělých obrazů od Jakuba Janovského jsme měli najednou k dispozici asi pět. 

Tak schválně. Bude to narozeninová oslava „bez tváří“? Nebo ty děsivé děti hrající si v růžo-

vém pokoji? Anebo ti dva romantici na konci světa v plynových maskách? Postupně jsme 

vyzkoušeli všechny. A všechny vypadaly skvěle. Zapeklitá volba. Ale moment, ocitnout se 

v situaci, ve které neexistuje špatná volba? To je přece prachsprostá zhýčkanost! 

Podobné pocity naprosté rozmazlenosti při přípravě ArtLoveru zažíváme často. Protože 

pouhých čtyřiašedesát stránek na současné umění jednou za čtvrt roku nutně vyvolává 

přetlak. Obzvlášť, když se jako teď s vydáním trefíme do období, kdy končí Bienále, začíná 

Art Basel a umění se hrne doslova odevšad. Jak se v něm vyznat? A jak poznat, co za to 

stojí? Ta nadprodukce a nekonečnost možností v sobě má i něco děsivého.  

Po svém na tuto přehlcenost, až rozmazlenost upozornil Banksy, který se stal nejsklo-

ňovanějším jménem letošního Bienále v Benátkách, přestože ho na slavnou přehlídku 

současného umění vůbec nepozvali. Pozval se sám, svou instalaci s kritikou výletních 

lodí zamořujících historické centrum postavil přímo na náměstí svatého Marka, a protože 

neměl povolení, celé to ukončila policie. Banksy připomněl, že opravdu výjimečné dílo 

do jisté míry plní estetické funkce, ale zároveň dokáže znepokojovat. A nejen mediálním 

humbukem kolem každého, koho zaplavují pocity zhýčkanosti, alespoň na chvíli proplesk-

nout a vrátit do reality. 

Podobně jako ta Janovského narozeninová oslava, kterou jsme nakonec na titulní  

stranu vybrali. 

Ať se vám nový ArtLover líbí. 

Honza Vedral 

šéfredaktor

EDITORIAL

O zhýčkanosti
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Neony svítí výstavami Michala Škapy už 

několik let, nyní ale jeho obsese křehkým 

médiem propukla naplno. Elegantní ná-

pisy a symboly zářily nad českými městy 

především v šedesátých letech, dnes zbylo 

jen několik solitérů. Škapa se opomíjené-

MICHAL ŠKAPA: KING

2019
Objekt, kombinovaná technika

50 x 100 x 40 cm
Foto: Michal Škapa
Text: Ondřej Horák

mu médiu snaží vrátit zašlou slávu a neony 

chápe jako přirozený jazyk ulice. Stejně 

jako graffiti, na nichž v polovině 90. let 

začínal. Instalace King odkazuje na svět 

graffiti už svým názvem. Každý sprejer 

chce mít nejvíc tagů ve své čtvrti, nejvíc 

chromů ve městě, nejvíc pomalovaných 

vlaků na trase metra. Každý sprejer chce 

být král. Škapa se zároveň letmo dotýká 

světa komiksu, v němž silné tělo těžce 

čitelného superhrdiny během okamžiku 

prozáří blesk nebo výbuch. V civilnější ro-

vině instalace působí jako studie vrstevna-

té lidské osobnosti, ale i našeho vlastního 

vnímání ostatních bytostí. Nejdříve se 

rozsvítí obličej, v druhém plánu začne 

zářit bělavá lebka a nakonec i mozek. 

Nad tím vším stojí zlatá korunka, symbol, 

jímž Jean-Michel Basquiat doprovázel svá 

plátna. Tu samou korunku dnes můžeme 

běžně vídat nad tagy sprejerů, poučených 

i začínajících. Výstavu členů legendární 

crew DSK, k jejímž členům patří i Škapa, 

chystá na toto léto DSC Gallery. 

NEON 
ZÁŘÍ 

NADE 
VŠE

OBSESE
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Text: Kateřina Chalupová, Honza Vedral

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

SOUČASNOST 
SOUČASNÉHO
UMĚNÍ

ZVRÁCENOSTI 
V BRATISLAVĚ

Jiří Petrbok, Josef Bolf, Martin Gerboc, Ivan Pinkava a Richard Štipl se představují v Bratislavě. Výstava s názvem Inverzní romantika, která 

navazuje na stejnojmennou knihu kurátora Petra Vaňouse, poukazuje na jeden z předních trendů v současném umění. Tedy pobízet diváka 

a povzbudit ho k reakci na soudobé problémy jedince i společnosti. Česko-slovenský výtvarný projekt představuje fotografie, malby, kresby 

i sochy pohrávající si s tématem inverznosti. Naopak romantika, která je vnímaná jako projev spojený s fantazií, je zasazena do kontextu, 

jenž záměrně mění její původní umělecký význam. Zajímavá výstava je v bratislavské Kunsthalle k vidění jen do půlky června.

INVERZNÍ ROMANTIKA
KUNSTHALLE

4. 4. – 16. 6. 2019, BRATISLAVA

Jiří Petrbok, Z cyklu Malé věci, Nano v Mumoku I, 2015, akryl na plátně, majetek autora. Foto: Martin Marenčin

Josef Bolf, Z temných sil, 2005, a Richard Štipl, Ruda, 2014. Foto: Martin Marenčin

CO SE DĚJE
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SAMOZVANÝ 
BANKSY

„Přestože jde o jednu z největších a nej-

prestižnějších uměleckých událostí na 

světě, z nějakého důvodu mě nikdy nepo-

zvali,“ napsal Banksy na Instagram  

ve zdůvodnění, proč se rozhodl postavit  

si svůj stánek na letošním Bienále  

v Benátkách na vlastní pěst.

Z videa, které zveřejnil právě na Insta-

gramu, to všechno vypadá nenápadně. 

Přichází postarší prodavač, srovnává ob-

razy, roztahuje deštník, sedá si. A kamera 

zachycuje reakce okolí. Až z odstupu se 

totiž ukazuje, že obrazy tvoří celek a na 

něm je obrovská výletní loď. Přesně ta 

stejná, která kotví v zálivu hned naproti 

náměstí svatého Marka. Dílo se jmenuje 

mnohoznačně: Benátky v oleji.

Kolem procházejí místní a souhlasně se 

na obrazy dívají. Obyvatelům Benátek se 

totiž hlučné a neekologické turistické lodi 

na historických místech nelíbí. A Banksy 

se svou instalací, které si nevšiml žádný ze 

slovutných kritiků ani milovníků umění, 

jichž bylo město zrovna plné, přidal k je-

jich protestům.

Je jisté, že tenhle apel díky jeho slavnému 

jménu a pověsti hodně zarezonuje. Přesto-

že na konci videa sledujeme, jak přichází 

policie a žádá dědulu pod deštníkem  

FIFA 2014 o povolení. A pak nebohého pro-

davače unikátního díla jednoho z nejslavněj-

ších umělců současnosti prostě vyhání pryč.

Banksyho sice na Bienále nepozvali. Přesto 

se o něm ze všech zúčastněných umělců už 

teď zase mluví ze všech nejvíc. A samozřej-

mě i mimo bublinu uměleckého světa.

CO SE DĚJE
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Eva Jiřičná, Galerie šperků ve Victoria & Albert Museum, Londýn, 2008. Foto: Katsuhisa KidaFrida Orupabo, Untitled, 2018. Courtesy of the artist and Galerie Nordenhake Berlin/Stockholm/Mexico City.

Jedenaosmdesátiletému malíři a sochaři, který se řadí k nejdražším a nejúspěšnějším umělcům současnosti, se dostalo další pocty. 

V rámci letošního bienále mu otevřela samostatnou výstavu benátská galerie Accademia Venezia. Ta přitom současné autory dosud 

vůbec nevystavovala. Expozice nazvaná prostě Baselitz – Academy bude otevřena až do 8. září. Návštěvníkům nabízí průřez šedesáti 

lety Baselitzovy aktivní tvorby, k vidění jsou jeho kresby, malby i sochy. Na výběru vystavovaných děl se společně s kurátorem Kosme 

de Baran�anem podílel samotný Baselitz. „Doufáme, že se nám podařilo nabídnout něco jiného,“ okomentoval výsledek sám autor, jenž se 

proslavil obrazy, které jsou „vzhůru nohama“. 

POCTA BASELITZOVI 
V BENÁTKÁCH

SCHODIŠTĚ 
A DALŠÍ SKVOSTY

BASELITZ – ACADEMY
GALLERIE DELL’ACCADEMIA

8. 3. – 8. 9. 2019 BENÁTKY

Oranžerie na Pražském hradě, nové Univerzitní centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale také proslulá skleněná schodiště nebo Canada 

Water v Londýně. Eva Jiřičná se za svou pozoruhodnou kariéru stihla zapsat nejen do české architektonické historie. Centrum současného 

umění DOX k příležitosti jejích osmdesátých narozenin uspořádalo retrospektivní výstavu prezentující tvorbu této zásadní české archi-

tektky. Mezi největší exponáty výstavy patří slavné skleněné schody, které Jiřičná navrhla pro pařížskou pobočku obchodu Joan & David. 

Schodiště bylo pro účely výstavy zrekonstruováno a znovu postaveno. Pozornost vzbudí také modely nejslavnějších staveb, mezi které se 

řadí také Kongresové centrum ve Zlíně, jehož součástí je mimo jiné i pozoruhodný koncertní sál. 

JIŘIČNÁ 
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX 

22. 3. – 12. 8. 2019, PRAHA

CO SE DĚJE
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Pasta Oner, Kid Eternity, 2018, olej, akryl na plátně, 150 x 150 cm.

PASTA MÍŘÍ NA JIH

Pasta Oner začínal se streetartem a graffiti a dnes patří k vyhledávaným umělcům, o čemž výmluvně svědčí také jeho zastoupení v tuzem-

ských aukcích. Jeho instalace byla v nedávné době k vidění například v rámci výstavy Flying Inn v kulturním centru Pragovka Art District, 

kde má svůj ateliér. Právě tady zaujal koněm zabaleným jako vánoční dárek. Dílo kontrastovalo s malbami Tomáše Prchala, který vystavoval 

naturalistické obrazy zdevastovaných těl krav. V současné době tvorbu českého krále pop artu na čtyři měsíce vystavuje Alšova jihočeská 

galerie. Vystavená díla se budou zabývat i opovržením materialismem v kontextu soudobé kybernetické společnosti.

PASTA ONER
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE, ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA

9. 6. 2019 – 6. 10. 2019, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Depozitář 
umění

ARTEX je členem celosvětového profesního sdružení dopravců umění a držitelem certifikátu kvality ICEFAT

NABÍZÍME USKLADNĚNÍ 
VŠECH DRUHŮ UMĚLECKÝCH DĚL
zabezpečení na úrovni třídy 3 • živá ostraha 24/7 • proškolený personál

přímé napojení na PCO • protipožární systém • 5 000 m2 skladových ploch

řízená teplota i vlhkost • posuvné klece na obrazy • variabilní regálové systémy

uskladnění jednotlivých artefaktů i celých sbírek • pojištění všech rizik 

www.artexprague.cz

Artex_inzerat_FIN.indd   1 23.05.19   13:05

CO SE DĚJE
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PRAŽSKÉ QUADRIENNALE

SCÉNOGRAFIE 
ATAKUJE VŠECHNY 

SMYSLY

OD PRVNÍHO ROČNÍKU NEJVĚTŠÍHO SVĚTOVÉHO FESTIVALU SCÉNOGRAFIE LETOS UPLYNE DVAAPADESÁT LET. 
V ČELE PRAŽSKÉHO QUADRIENNALE POPRVÉ STOJÍ MARKÉTA FANTOVÁ, KTERÁ VELKOU ČÁST SVÉ PROFESNÍ 

DRÁHY STRÁVILA V AMERICE. „PRŮMĚRNÍ AMERIČTÍ DIVÁCI CHODÍ DO DIVADLA JAKO NA SVÍČKOVOU. 
VYŽADUJÍ, ABY TO BYLO VŠUDE PODOBNÉ JAKO NA BROADWAYI. V ČESKÉ REPUBLICE TO NAŠTĚSTÍ TAK NENÍ. 

DIVÁKŮM NEVADÍ, ŽE SI BĚHEM PŘEDSTAVENÍ PROJDOU NĚČÍM, CO JE NĚKDY ÚPLNĚ ŠÍLENÉ 
NEBO TO NEDÁVÁ SMYSL, A PŘÍŠTĚ DORAZÍ DO DIVADLA ZNOVU,“ ŘÍKÁ.

Text: Hana Slívová

PQ Studio Festival: KIWI, Helena Machová a Minna Lund, foto: Vojtěch Brtnický
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Jablko nepadá daleko od stromu, dalo by 

se říci v případě současné umělecké ře-

ditelky Pražského Quadriennale Markéty 

Fantové. Její tatínek se na největším festi-

valu scénografie, divadelní architektury 

a designu podílel jako architekt, dědeček 

František Tröster (1904–1968) byl zase 

významný architekt a scénograf první 

poloviny 20. století. Díky jeho výstavnímu 

konceptu získalo Československo zlatou 

medaili za expozici, která na Bienále 

v brazilském Sa~o Paulu mapovala česko-

slovenské scénické výtvarnictví mezi lety 

1914 a 1959. Sama je vystudovaná scéno-

grafka na pražské DAMU a též absolventka 

oboru divadelní scéna na Wayne State 

University v Detroitu. 

Jaká je vaše první vzpomínka na Pražské 

Quadriennale?  

Můj táta tu dělal architekta. Když jsem 

povyrostla, občas jsem mu pomáhala roz-

měřovat plochy na Výstavišti pro expozice 

jednotlivých států.

Bavilo vás to?  

Ne! Prostory to byly sice zajímavé, ale 

tenkrát se ještě všechno měřilo obyčej-

ným pásmem. Dřep nahoru, dřep dolů, 

takže to bylo i fyzicky náročné. Jednotlivé 

země si tehdy ještě mohly vybírat, jak 

velký výstavní prostor chtějí, mohly si za 

něj připlatit. Rozměry se tedy do poslední 

chvíle měnily. Já s brigádou mohla kdykoli 

přestat, ale viděla jsem, že tátu ty neustálé 

změny nervově vyčerpávají.

Co vám v hlavě utkvělo z té estetické 

stránky? 

Byla jsem ulovená romantikou scéno-

grafie. Když děda umřel, jeho věci se 

nastěhovaly k nám na půdu. Jako dítě 

jsem tam občas vlezla a prohlížela si jeho 

nákresy k představením. A že jich bylo! 

Zvládl jich za rok připravit i přes třicet, 

což je dnešním pohledem smrtelná dávka. 

Děda kreslil bílou křídou nebo pastelem 

na černý papír a bylo to vždycky obrovsky 

snové. Říkala jsem si, jak skvělá je profese, 

ve které si člověk může vysnít tak krásné 

světy a ony se pak opravdu stanou. Scé-

nografie se tehdy popisovala jako součást 

výtvarného umění a na prvních ročnících 

Quadriennale byly vystavené právě tyhle 

věci – krásně vypadající artefakty. Od té 

doby jsme ušli obrovský kus cesty. Scéno-

grafie dnes atakuje všechny smysly a di-

váka manipuluje ke konkrétním pocitům 

v určitý moment. Hranice mezi jednotlivý-

mi obory scénografie se smazávají, což je 

něco, co Pražské Quadriennale zajímá. 

Jak se dá zařídit, aby Pražské Quadrien-

nale bylo přístupné laické veřejnosti 

a zároveň aby si udrželo vysokou kvalitu 

pro odbornou veřejnost?   

Nad tím přemýšlíme pořád. Když se 

scénografie ještě definovala jako součást 

výtvarného umění, vyhrávali na Quadrien-

nale umělci, kteří přicházeli s projekty 

sice vizuálně krásnými, ale v praxi třeba 

úplně nudnými. Což byl problém – proč 

by měl cenu za nejlepší scénografii získat 

někdo, jehož scénografie celé představení 

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE

Výstava zemí a regionů: Shutterspeed: reflection/deflection (JAR), Jenni-lee Crewe. Výstava zemí a regionů, Virgin (Dánsko), Laura Ratschau.

18 19



(ocenění PQ v podobě sošky antického 

trojspřeží – pozn. redakce). Triga sama 

o sobě symbolizuje tři etapy lidského 

života. My se pro letošek zamýšleli i nad 

tím, jak propojit generace – začínající 

scénografy a legendy oboru. Imaginace 

je proto v našem pojetí spojená s mlá-

dím a všemi těmi skvělými nápady, které 

mnohdy ani nejdou zrealizovat. V pro-

duktivním věku se pak scénograf snaží 

nespadnout do rutiny, proto ta proměna. 

A pak tu máme ony legendy, které svou 

práci před ostatními reflektují. Tyto 

tři fáze jsou zároveň části samotného 

kreativního procesu scénografa: vjemy 

a nápady je nejprve třeba přenést do 

kreseb či storyboardu, před diváky pak 

představení dostane formu a nakonec 

zbývá reflektovat, co v představení fun-

govalo a co ne. 

Zaujalo mě, že Výstavu divadelní archi-

tektury a prostoru jste pojali formou 

iphonových videí, která točily přímo 

týmy, jichž se dané divadelní prostory 

týkaly. Které video vás nejvíc zaujalo?  

Ukazuje se, že zajímavý divadelní prostor 

může vzniknout ve spolupráci s archi-

tektem, ale i bez něj. V tomto směru mě 

zaujal například projekt jednoho iráckého 

města. Z jedné ulice, kam se nikomu moc 

nechtělo chodit, protože byla známá nási-

lím, udělala skupina lidí divadelní scénu. 

Úplně změnila chod tamní komunity 

a nehostinný prostor proměnila v místo, 

kde se lidé dodnes scházejí. 

zabije? Proto se festival vydal zážitkovou 

cestou, kterou vnímáme jako styčnou 

plochu laiků a odborníků. Dám příklad: 

odborná porota dokáže zhodnotit, jak 

v daném představení fungují světla, a divá-

ci zase zjistí, že v souboru existuje osoba, 

která to světlo umí zaostřit do konkrétní-

ho bodu, odkud se odrazí, a ovlivní tak 

podobu celého představení. Pochopí, že 

scénografie nejsou jen kulisy, ale že jde 

o vytváření celkového prostředí. 

Jak hodnotíte české divadelní publikum?  

V České republice, a to je poměrně výji-

mečné, máme náročné diváctvo. Dokáže 

dokoukat i představení, které na něj působí 

agresivně. Oproti konceptu publika, které 

čeká, že se mu bude ukazovat něco, co 

už tu bylo před sto lety, to vnímám jako 

velikou výhru. Tak je to například v Ame-

rice, tam průměrní američtí diváci chodí 

do divadla jako my na svíčkovou. Vyžadují, 

aby se všude dělaly produkce podobné té 

broadwayské. Českým divákům naopak 

nevadí, že se s nimi během představení 

cosi stane, že si projdou něčím, co je někdy 

úplně šílené nebo to nedává smysl. A příště 

dorazí do divadla znovu. 

Letošní Quadriennale jste postavili na 

třech pilířích: na imaginaci, proměně 

a reflexi. Chápu, že imaginace je důleži-

tá pro všechno, co člověk dělá, ale jak se 

to má s proměnou a reflexí?  

Protože jsme nedávno oslavili pade-

sát let, hodně se mluvilo o Zlaté trize 

•  Nabídne expozice ze 79 zemí a přes 600 performancí, workshopů a přednášek 

a více než 800 umělců z celého světa. 

•  Programem se prolínají tři tematické okruhy: Imaginace, proměny a reflexe.  

PQ představí tři soutěžní výstavní sekce: Výstavu zemí a regionů, Studentskou 

výstavu a Výstavu divadelní architektury a prostoru. Nebudou chybět ani projekty 

ve veřejném prostoru. 

•  V rámci PQ Talks se budou konat přednášky a diskuze s hvězdami světového 

divadla a scénografie. Na festival přijede například někdejší scénografka  

Olivia Lomenech Gill, která ilustrovala knihu Fantastická zvířata a kde je  

najít J. K. Rowlingové. 

PR
AŽ

SK
É Q

UA
DR

IE
NN

AL
E 2

01
9

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK  
NEJVĚTŠÍ MEZINÁRODNÍ  

PŘEHLÍDKY SCÉNOGRAFIE 
 A DIVADLA SE KONÁ 

6.–16. ČERVNA 2019 
NA PRAŽSKÉM VÝSTAVIŠTI  

A V ULICÍCH MĚSTA. 

PRAŽSKÉ QUADRIENNALE

Markéta Fantová, 
umělecká ředitelka PQ 2019.Foto: 

Alžběta Jungrová

DIVADLO JE SCÉNOU

HL. M. PRAHY

A JE PODPOROVÁNO

MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 5

Divadelní adaptace Kateřina Tučková
Režie Dodo Gombár

Premiéra 8. prosince 2018

Bratr spánku
Robert Schneider

bratr_spanku_plakat.indd   1 04.11.18   19:54
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UMĚNÍ 
JE JAKO 
TŘETÍ 

SPOLUBYDLÍCÍ

ELTON JOHN NENÍ POUZE ÚŽASNÝ SKLADATEL A NENAPODOBITELNÁ OSOBNOST POP MUSIC, 
ALE TAKÉ VÁŠNIVÝ SBĚRATEL UMĚNÍ. DOMOV BEZ DÍLA SOUČASNÝCH UMĚLCŮ BY SI PRÝ ANI NEDOKÁZAL PŘEDSTAVIT. 

A TAKHLE VYPADÁ SBÍRKA JEDINEČNÉHO ROCKETMANA.

Text: Vojtěch Tkáč
Foto: Universal Music

Elton John

ARTLOVER
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Siru Eltonu Johnovi jednou novináři 

britského tisku řekli, že jeho domov 

připomíná „galerii umění navrženou 

Austinem Powersem“. Nechybí jí totiž 

barevná výstřednost, kontroverze ani 

chuť jít vždy trochu za hranu. „Přes-

proti AIDS, kterému nakonec roku 1990 

podlehl. Elton svůj obdiv k Haringovi stvr-

dil v roce 2003, když jeho charakteristické 

postavičky a motivy zvěčnil na vinylu  

Are You Ready for Love. Podobnými spo-

jeními se současnými umělci zaujal Elton 

John mnohokrát. Nejúspěšnější britský 

výtvarník Damien Hirst pro něj například 

na začátku dekády designoval unikátní 

růžové Audi A1, které se nakonec prodalo 

v rámci plesu Elton John Aids Foundation 

za více než 12 milionů korun. 

Mimo to autor kultovních písní jako  

Tiny Dancer vlastní i Hirstovo dílo  

The Incomplete Truth, vyobrazující bílou 

holubici naloženou ve formaldehydu. 

Svým blízkým ho ostatně Elton John před-

stavil na svatbě se svým mužem Davidem 

Furnishem. Jedním z hostů byl i americký 

malíř Philip Taaffe, jehož zvířecí kompozi-

ce Birds, Bees and Snakes rovněž zdo-

bily prostory miliardové svatební party. 

Umělecký vkus Eltona Johna působí stejně 

pestře a oslnivě jako jeho hudební kariéra. 

Jako by prožíval život inspirovaný sku-

tečnou fantazií, která nemá žádné limity 

a omezení. 

Dílo The incoplete truth od Damiana Hirsta. Foto: Profimedia

Migrantská matka. Slavná fotografie Dorothey Langové je součástí Eltonovy sbírky. Zachycuje matku s dětmi v éře ekonomické recese v Kalifornii. 
Ženě na snímku je 32 let. Foto: Profimedia

ně tak jsem to vždycky chtěl. Ve stylu 

sedmdesátkové rockové hvězdy z Los 

Angeles,“ vysvětloval před časem nositel 

Řádu britského impéria. Společně s fil-

movým producentem a svým životním 

partnerem Davidem Furnishem považují 

svou nevídaně rozsáhlou sbírku umění 

za svého třetího spolubydlícího, bez ně-

hož by domov nebyl domovem. Napříč 

spoustou nemovitostí, které anglicko-ka-

nadský pár vlastní, hrají umělecká díla 

hlavní roli. 

hudebníka rozkročeného mezi pianem 

a sochami gepardů před pestrobarevnou 

zdí plnou warholovských banánů. Vždy 

koneckonců fandil zářivé extravaganci 

a pop artu. Není to tak dávno, co jeho 

domov zdobila raritní spolupráce Andyho 

Warhola a jeho svěřence Jean-Michela 

Basquiata. Obraz s lebkou a nápisem 

STOMACH z půlky 80. let, který ovšem 

jeho autoři nechali beze jména, vydražil 

Elton před třemi lety v přepočtu za téměř 

21,5 milionu korun.

Mezi velké oblíbence dvaasedmdesátile-

tého pianisty každopádně patří i Keith 

Haring. Ten z newyorského undergroundu 

postupně přes graffiti došel až k osobité-

mu hravému stylu, kterým zkrášlil veřejný 

prostor po celém světě v čele s berlínskou 

zdí. Stejně jako Elton John se věnoval 

charitativní činnosti a aktivismu v boji 

Nad kobercem ze zebřích kůží jim na stě-

nách visí díla velikánů 20. století. Elton 

John je například hrdým majitelem jedné 

z nejhodnotnějších osobních kolekcí  

fotografií na světě, která čítá přes  

4 000 položek. Vedle surrealistických 

kousků nabízí třeba tvorbu Roberta  

Mapplethorpa, Irvinga Penna, Nan  

Goldingové nebo několik set fotek legen-

dárního Mana Raye, včetně mystické Noire 

et Blanche z roku 1926. Výstavu hudeb-

níkovy sbírky dokonce pořádaly přední 

galerie včetně londýnské Tate Modern.

V jeho sbírce figurují i snímky mistra 

kontroverzních vizuálů Davida LaCha-

pella, který se vypracoval ze stránek 

magazínů až na zdi galerií a fotil snad 

všechny, kteří v popkultuře něco zname-

nají. Samozřejmě včetně samotného sira 

Eltona Johna. O jejich blízkém přátelství 

mimo jiné svědčí i to, že je LaChapelle 

autorem fotografie na plakátu k Johnovu 

aktuálnímu biografickému filmu Rocket-

man, ve kterém ho ztvárnil skvělý Taron 

Egerton. Ze všech portrétů, které LaCha-

pelle Eltonu Johnovi pořídil, vyniká pře-

devším ten z roku 1997, který vyobrazuje 

VÝSTAVU HUDEBNÍKOVY 
SBÍRKY DOKONCE POŘÁDALY 
PŘEDNÍ GALERIE VČETNĚ 
LONDÝNSKÉ TATE MODERN

ARTLOVER
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ČEHO 
SE 

UMĚLEC 
BOJÍ?

V JEHO OBRAZECH SE SNOUBÍ TÍSEŇ S RADOSTÍ. JAKUB JANOVSKÝ OŽIVUJE ODVĚKÉ 
STRACHY, KTERÉ SI V SOBĚ NESE KAŽDÝ, A DÁVÁ JIM NOVÉ VÝZNAMY. FABULUJE 
S APETITEM GURMÁNA. JEHO PLÁTNA PŮSOBÍ NA PRVNÍ POHLED TÍSNIVĚ, NELZE 

JIM PŘITOM UPŘÍT PŘITAŽLIVOU ELEGANCI ANI HUMOR. ČERNÝ HUMOR.

Jakub Janovský

Text: Ondřej Horák
Foto: Štěpánka Paseková

ROZHOVOR

27



Růžový pokoj, 2019, akryl na plátně, 150 x 120 cm.

V ateliéru mě vítá velkoformátový obraz 

s dětmi, které si hrají na stínání hlavy gilo-

tinou. Chvíli na něj koukám a ticho plynule 

přejde v diskuzi o tom, jak děti umí být 

kruté. A upřímné. Jakub Janovský ušel za 

poslední rok velký kus cesty a do své práce 

se nechal vtáhnout. Dobrovolně. Podává 

mi trojrozměrnou maketu galerie s rozmís-

těnými miniaturami a říká, že o konkrét-

ních obrazech mi toho moc neřekne. Je do 

nich zrovna naprosto ponořený a chybí mu 

odstup. Mezi řečí prohodí, že přestal pít 

alkohol. Jakkoli je ten ateliér malý, vybudo-

val v něm komplexní svět, ve kterém věci 

nejsou takové, jaké se zdají být.

Naposledy jsme se spolu bavili před bru-

selskou výstavou na začátku loňského 

roku. Co se od té doby změnilo? 

Více pracuji. Ne, že bych předtím nedělal, 

to rozhodně ne, teď ale pracuji intenzivněji 

a soustředěněji. V ateliéru jsem zavřený 

skoro pořád, obrazy tak dostanou jistou 

kontinuitu. A pokud mám být neskromný, 

změnil se také zájem o mou práci, a to 

hlavně mezi širší veřejností. Mezi lidmi, 

kteří doma sice nemají velkou sbírku, 

k umění ale mají kladný vztah. Takoví mě 

stále častěji oslovují s tím, že by chtěli 

obraz, kresbu, smalt nebo malou koláž, 

což mě těší. Když budu mluvit na rovinu, 

z velkých sběratelů, kteří udělají jednou za 

čas nákup, umělec živ nebude. Samozřejmě 

si ale uvědomuji, že zastoupení ve větších 

soukromých i státních sbírkách je důležité.

Čím to, že jste se začal více soustředit? 

Cítíte větší zodpovědnost? 

Asi stárnu a začíná se u mě projevovat po-

vaha mé matky, která byla vždy důsledná. 

Já byl odjakživa pankáč, takový ten co se 

po chlastačce trochu vyspí a jde něco  

načmárat. Dnes vůči výstavám cítím 

mnohem větší zodpovědnost, což je vidět 

třeba tady na té trojrozměrné maketě.  

Ty jsem si předtím nikdy nedělal. Své 

řemeslo beru mnohem vážněji, živí mě 

a uvědomuji si, že mu musím hodně dát. 

Velké přemáhání to ale není, protože mě 

to samozřejmě baví. Vždyť kdo dnes může 

říct, že má zaměstnání, které ho baví?

Zažil jste v Bruselu něco zvláštního? 

Vlastně ano. Když pominu, že jsme se 

ztratili v arabské části Molenbeek-Saint-Jean, 

která leží kousíček od centra, tak mi chvíli 

před vernisáží napsal kamarád s tím, že za 

mnou jede z Paříže. Nakonec dorazil úplně 

na plech a samozřejmě bez povinného 

dress codu. Chvíli po začátku vernisáže za 

mnou přišla hosteska a říká: „Je tady nějaký 

hrozně opilý pán, vypadá jako bezdomovec, 

mluví francouzsky, trochu anglicky a shání 

se po vás.“ Tak jsem ho pozval dovnitř a on 

vypil a snědl, co se dalo. Dřív se mnou 

přebýval na Trafačce, tak si udělal výlet 

z Paříže a mám pocit, že ještě té noci odjel 

do Barcelony. Je to takový životní nomád. 

Přišlo mi to vtipné, trochu faux pas, ale on 

se cítil docela dobře, i když já už trochu 

méně. Měl jsem tam jediného kámoše a byl 

to, s odpuštěním, loser. Moje Eva mi říkala: 

„Kriste pane, proč jsi ho zval?“ Je to ale 

prostě kámoš z Trafačky, dobrý hudebník. 

Prošli jsme spolu nespočet nonstopů a za ty 

roky vypili, řekl bych, takový menší rybník. 

Přece jsem mu před obličejem nemohl 

zabouchnout dveře.

Loni jste se zúčastnil akce Art Urban, 

která proběhla v Paříži při příležitosti 

sta let od založení Československé re-

publiky. U české ambasády jste maloval 

figurativní výjevy ze sokolského sletu, 

rozuměli tomu Francouzi? 

Nad mou prací se zastavovali překvapivě 

často. Kreslil jsem sokolský slet z roku 

1948, tedy ten poslední před první spar-

takiádou. Byl naplánován ještě za Edvarda 

Beneše, konal se ale až po únorovém 

komunistickém puči, takže nesl vizuální 

atributy spartakiády. Estetikou všesokol-

ského sletu tehdy začala prosakovat propa-

ganda tuhých padesátých let. 

Jak na vaši kresbu Pařížané reagovali? 

Francouzi mají s letopočty 1948 i 1968 

vlastní historickou zkušenost, a mé téma 

tak rezonovalo především u starší genera-

ce. Celá akce nakonec došla k zajímavému 

vyústění. V roce 1948 hodně Čechoslová-

ků emigrovalo do Francie a mezi nimi byli 

samozřejmě i členové sokolské obce. Dnes 

už žijí jejich potomci, moje práce je ale 

zaujala natolik, že ji ode mě chtěli. Vůbec 

jsem nevěděl, co si za obraz na nařeza-

ných OSB deskách říct, tak jsem jim ho 

věnoval, a nyní je vystavený v sokolském 

domě kousek za Paříží. Žije dál. Jsou to 

francouzští sokolové, nicméně potomci 

českých, sdružují se pod Sokol de Paris 

a stále se řídí tradicemi Miroslava Tyrše.

Jak se vám po dlouhé době malovalo 

v plenéru? 

Kupodivu dobře. Byla trochu zima, otepli-

lo se až ke konci, u zdi se fotily stovky lidí, 

takže koncentrace na práci byla mini-

mální. A Martova pole jsou strašně cítit 

chcankama. Málokdo si to uvědomuje, ale 

pokud tam strávíte více času, dojde vám, 

že jsou to takové veřejné záchodky. Také 

se tam denně procházely desítky Afriča-

nů, kteří prodávali malé „eifelovky“ a byli 

dost neodbytní.

Kompenzujete si nějak svobodu, kterou 

jste si užíval v opuštěných továrních ha-

lách, v nichž jste maloval ještě za studií 

na AVU? 

Částečně asi ano. Letos jsem začal jezdit 

do jedné smaltovny, kde vytvářím smalto-

vané plechy. Všechno si připravuji sám, 

plechy svařuji, stříkám a vypaluji v peci. 

Je to řemeslná práce, a když pomineme 

technickou náročnost, škrábání do smaltu 

připomíná škrábání do omítky, kterému 

jsem se tehdy věnoval dost. Samozřejmě, 

není to industriální plenér, chybí prvek 

dobrodružství, přesto lze najít styčné 

body – jde o rychlou a soustředěnou prá-

ci, v níž není prostor pro chyby. Výsledek 

se dostaví teď a tady.

Vaše malby v demoličních výměrech or-

ganicky zanikaly, dnes vytváříte artefak-

ty k prodeji. Už jste se srovnal s realitou 

trhu s uměním? 

Nástěnné kresby měly katarzní charakter, 

bavilo mě, že nemusím nic hromadit, což 

paradoxně dělám teď, to je pravda.

Jak jste se s hromaděním vyrovnal? 

Snažím se obrazy nechrlit, nehraji na 

kvantitu. Zároveň prožívám celkem dobré 

období, takže mi obrazy v ateliéru často 

ani dlouho nevydrží. Ve výsledku jich tedy 

tolik nemám, a když mi nějaký zůstane, 

snažím se ho vyměnit s kolegy, abych si 

mohl doma pověsit jejich práci. Přece 

nebudu onanovat nad svými obrazy.

Kdy jste měl naposledy radost z toho, 

kam se váš obraz dostal? 

Jeden Holanďan si nedávno koupil Taneč-

nici s lebkami (namalováno 2016, pozn. 

red.) do industriálního bytu, který trochu 

připomíná bar. Mám pocit, že prostředí 

samotné obrazu dalo nový rozměr. Ne-

napadlo by mě, že tak temný obraz může 

skvěle fungovat ve strohém, betonovém, 

až technicistním interiéru.

V jednom starším rozhovoru jste říkal, 

že malujete od dětství a výtvarná škola 

pro vás byla automatickou volbou. Máte 

schované nějaké dětské kresby? 

Nemám, máma mi je všechny vyhodila 

a vždycky, když si chci rýpnout, vytáhnu 

tohle. Ne, teď vážně, sourozenci něco 

PROŽÍVÁM CELKEM DOBRÉ 
OBDOBÍ, TAKŽE MI OBRAZY 
V ATELIÉRU ČASTO ANI 
DLOUHO NEVYDRŽÍ

ROZHOVOR
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schovaného mají, já bohužel ani ty sešity, 

do kterých jsem si obsedantně kreslil celou 

povinnou školní docházku. Docela mě to 

mrzí. Ale ještě k té přirozenosti, malování 

jsem jako samozřejmost bral, nikdy jsem 

si ale nedokázal představit, že mě volné 

umění bude živit. Nenapadlo mě, že o moji 

práci bude zájem a dočká se takové odezvy.

Pamatujete si, co jste jako dítě kreslil? 

Moje babička pracovala v kanceláři a krad-

la papíry. Vlastně myslím, že je kradla 

i máma. Všichni z rodiny kradli v kance-

lářích papíry, takže jsme měli doma štosy 

„áčtyřek“, které nádherně vycházejí na 

jednu stojící figuru. Nikdy jsem nekreslil 

auta nebo vlaky. Vždy jen postavy, přene-

sené idoly – dospívající kluky, vojáky, dře-

vorubce, hokejisty, muže v uniformách, 

se zbraněmi nebo v dresech. Holky kreslí 

panenky, já jsem kreslil He-Many. Nikdy 

nestáli v konkrétním prostředí, nikdy 

jsem nekreslil v plenéru. Takhle fungo-

valy mé kresby, než jsem začal chodit na 

základní školu. Dnes se do mých obrazů 

logicky dostává víc narace, od figury jsem 

ale neuhnul nikdy.

Jaké jste měl dětství? 

Já dětství chápu ve dvou rovinách. V té 

obecné je velkým zdrojem imaginace 

a vzpomínek na místa, situace i zážitky, 

k nimž se člověk pravidelně vrací a časem 

si je silně idealizuje. Druhá rovina je osob-

ní a trochu komplikovaná. Vyrůstal jsem 

v rozvrácené rodině, mám dva sourozen-

ce, máma nás vychovávala sama, takže to 

u nás doma bylo trochu těžké. To bych ale 

asi nechtěl rozebírat. 

Takže v obrazech dodnes čerpáte ze 

svých dětských fantazií? 

Je to životní období, které je co se představi-

vosti týče velmi silné. Hodně starších lidí si 

často nevzpomene, co měli včera k obědu, 

zato si pamatují, s čím si jako děti hráli, ja-

kého měli psa nebo souseda a jak vypadalo 

hřiště před domem. Moje obrazy jsou těmto 

zidealizovaným a zároveň často detailním 

vzpomínkám v lecčems podobné.

NIKDY JSEM NEKRESLIL 
AUTA NEBO VLAKY. 
VŽDY JEN POSTAVY, 
PŘENESENÉ IDOLY

Až naprší a uschne, 2019, akryl a papír na plátně, 200 x 250 cm.
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Poznal někdo z rodiny v těch obrazech 

reálné situace? 

Zatím ne, myslím, že to neumí dobře 

dekódovat. Ale nechci jim křivdit, snažím 

se to hodně zakrývat. Nemaluji konkrétní 

osoby, spíš archetypy dětí. Často se o kon-

krétní lidi a místa ani nejedná. K prostředí 

většinou přistupuji technikou koláže 

a kombinuji několik míst dohromady. Ale 

nedávno jsem například udělal smalt, kte-

rý by bráchovi asi nic moc neřekl, přitom 

jsme na něm my dva. Vychází totiž z naší 

narozeninové fotografie.

Já se ptal, protože mě zajímalo, jestli ty 

obrazy nějaký reálný základ vůbec mají. 

Občas ano, dokonce jsem přemýšlel, že 

bych tuhle rovinu koláží na čas opustil 

a hlouběji se ponořil do konkrétních 

zážitků. Stejně by je nešlo zrekonstruovat 

doslova, čas všechnu ostrost rozmlžil 

a kontury znejistil. Ale mohl bych namalo-

vat děj, na který se konkrétní vzpomínka 

váže. Jenže to má úskalí. Je to můj zážitek 

a divák se s ním nemusí identifikovat. 

Bojím se, že pro něj ta situace nebude vů-

bec pochopitelná. To je riziko. Já vlastně 

by se zdát, že tato témata s dětstvím moc 

nesouvisí, jenže pak začnete přemýšlet, 

zda do takového světa přivést dítě. Civili-

zace měla vždycky své problémy a Evropa 

tak dlouhé období bez válek nepamatuje. 

Stejně jako takový blahobyt. Jenže vznikají 

nové a neméně závažné problémy. Jsou to 

jiné strachy než jen z toho, že tu budou 

jezdit tanky.

Co si myslíte o zažité představě o uměl-

ci, který potřebuje trpět, aby mohl 

tvořit? Myslím archetypální umělce 

typu Vincenta van Gogha nebo Charlese 

Baudelaira. Řekl byste, že nejlepší umění 

vzniká z utrpení? 

Podle mě to souvisí s typem povahy člo-

věka. Existují umělci typu Edvard Munch, 

vedle nich ale existuje spousta lidí, kteří 

svou slávu postavili na jiném druhu vizio-

nářství nebo marketingu.

A když to vztáhnete na sebe? 

Já bych asi nechtěl být trpící umělec. Z ob-

razů se pak stává jen uplakaná limonáda. 

rád kalkuluji s tím, jak bude divák nad 

obrazem přemýšlet. Interakce mezi ním 

a obrazem mě zajímá stejně jako cesty, 

jimiž si obraz vyloží.

Našli diváci ve vašich plátnech něco, co 

jste nečekal? 

To mě vždycky potěší nejvíc. Na Vyšehra-

dě jsem vystavoval obraz Ne, který působí 

jako záběr z filmu. Malé dítě si rukou 

cloní obličej, cítí ohrožení, divák do děje 

přichází z pozice pozorovatele, toho, 

který představuje ohrožení. Je to stísňující 

obraz, který do sebe člověka svými roz-

měry dvě stě na dvě stě šedesát centimet-

rů namočí. Jenže, když na vernisáž přišel 

kamarád se svým devítiletým synem, malý 

Tomáš mi vysvětlil, že kluk na obraze slaví 

narozeniny. Na prstech ukazuje, že mu 

je pět let, a dostal autíčko, které mu leží 

u nohou. Naprosto geniální. Nepozname-

nán špatnými životními zkušenostmi si 

z obrazu vybral jen to optimistické. A na 

tom plátně to samozřejmě je. Kdyby bylo 

víc reakcí, které by mi odhalily nečekané 

kontexty, bylo by to skvělé. Mohl bych 

důmyslněji fabulovat.

Do Prahy jste se přestěhoval v roce 

2004, když jste nastoupil na Akademii 

výtvarných umění. Co vám v obrazech 

zůstalo z rodné Jihlavy? 

Řekl bych, že jistá syrovost, špatně se 

to ale vysvětluje lidem, kteří Jihlavu 

neznají. Je to zvláštní město s tajemnou 

historií. Německé Iglau bylo poměrně ob-

líbené například  Třetí říší, Adolf Hitler 

tam nechal dokonce zbudovat internát 

Hitlerjugend, jediný na území Protektorá-

tu Böhmen und Mähren. Temnost je dána 

i samotnou Vysočinou, na kterou lidé 

z celé republiky jezdí sbírat halucinogen-

ní houby. Těch jsme si taky užili celkem 

dost. Jihlava i samotná Vysočina je tvrdá 

a žijí tam zvláštní lidé.

V obrazech pracujete se strachem, 

jedná se ale spíš o archetypální děsy, 

případně polozapomenuté strachy 

z jaderné války nebo Černobylu. Z čeho 

máte strach dnes? 

Když se opravdu zastavím, je toho 

strašně moc. A opět to má více rovin. 

Ve svém vnitřním světě se bojím o ro-

dinu, blízké a svou budoucnost. Pak je 

tu strach z toho, co se děje kolem nás. 

Člověk nemusí každý den hltat zprávy, 

aby viděl, že se planeta mění. Nedostatek 

vody a další environmentální problémy 

se v posledních letech přímo dotýkají už 

i našich končin. Zažívám strach z naší 

křehké existence, který se skrze děti 

může promítat i do mých obrazů. Mohlo 

Jakub a Vojta, 2019, smalt, plech, 50 x 44 cm.

Ne, 2017, akryl na plátně, 200 x 260 cm.
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Potřebujete něco protrpět, abyste mohl 

něco namalovat? 

To asi ano. Malba pro mě má očistný cha-

rakter. Ale určitě bych kolem sebe nechtěl 

vytvářet gloriolu umělce, který potře-

buje přijít do ateliéru hladový a osudem 

zbitý jako pes, aby vytvořil geniální dílo. 

V každém člověku, který jen trochu vnímá 

okolí a není založením čirý optimista, což 

já bohužel nejsem, musí rezonovat okolí, 

které se zákonitě promítne do jeho vědo-

mí a potažmo i díla.

Nick Cave po smrti svého syna říkal, 

že v depresích není schopen dělat nic. 

Musí se cítit dobře, aby mohl pracovat. 

To můžu jedině podepsat, ze srabu se 

musím nejdříve dostat. Ale lidé jsou 

různí. Někdo se zfetuje a dokáže vytvořit 

skvělé věci, takové pokusy ale většinou 

dopadají hloupě. S trápením je to po-

dobné. Já krizové situace musím nejdřív 

překonat – v lepším případě sportem, 

v horším démony typu alkohol. Na 

vzniklou situaci můžu reagovat, až když 

opět nastavím vnitřní balanc. Jinak chybí 

nadhled a určitá míra distance. Největší 

nebezpečí totiž hrozí, když se utrápený 

člověk začne do toho bahna nořit. Je 

důležité mít ty věci prožité, jinak vám je 

nikdo neuvěří, zároveň to ale nemůže být 

patetické. Dětské motivy mi vlastně po-

máhají spoustu těch těžkých témat odleh-

čit. Třeba tady obraz s gilotinou… je to 

jen hra. Ty děti si hrají, není to skutečné. 

Děti si běžně hrají na válku, na zabíjení 

JAKUB JANOVSKÝ (34)

Jeden z nejvýraznějších malířů své 

generace pracuje s temnými odstí-

ny i dekadencí, nepostrádá přitom 

nadhled ani vtip. Vystudoval Střední 

uměleckou školu grafickou v Jihlavě 

(2004), v roce 2010 absolvoval ateliér 

kresby Jitky Svobodové na pražské 

Akademii výtvarných umění. Maloval 

v opuštěných továrnách a demolič-

ních výměrech, dnes se soustředí na 

práci v ateliéru. Byl součástí kolektivu 

umělců kolem uměleckého centra 

Trafačka. Při kresbě používá netradič-

ní materiály jako silikon, třpytky, do 

pláten vkládá objekty, začal pracovat 

se smaltem. Za sebou má několik 

sólových výstav (Praha, Nitra, Vídeň, 

Brusel a další), účastnil se skupino-

vých exhibicí v New Yorku, Londýně, 

Berlíně, Drážďanech nebo Petrohradě. 

Jeho obrazy jsou zastoupeny ve vý-

znamných sbírkách u nás i v zahraničí. 

Žije a pracuje v Praze.

nebo na sanitku. Je to jen fantazie. Není 

tam krev. Vlastně se nic nestalo. 

Proč jste přestal pít? 

Neberu to tak, že bych přestal pít defini-

tivně. To neříkám, sliby chyby. Důvodů ale 

bylo několik. Poslední dobou jsem zažíval 

ošklivé kocoviny, po proflámované noci 

následovaly úzkostné stavy, což mě paraly-

zovalo. Byl jsem nepoužitelný a to se moc 

neslučuje s tím, když potřebujete hodně 

pracovat. Tenhle rok mám nabitý, stěhuji 

se, s Evou nás čeká svatba a v DSC Gallery 

plánuji výstavu, na které budou téměř jen 

nové obrazy. Našel jsem si rytmus, abych 

mohl pracovat soustředěně a kontinuál-

ně. Potřebuji, aby mě nic nerozptylovalo, 

takže ráno vstanu a jdu do ateliéru. Dnes 

je neděle, tak jsem přišel trochu později, 

jinak jsem tu každý den kolem osmé.

To zní, jako byste dospěl.  

Ale jen na chvilku. Já si to pak zase vybe-

ru. Kamarád mi nedávno říkal, že jsem ten 

typ, co má rohy, jen je má teď schované 

v krabičce, kterou nosí v kapse. A je jen 

otázkou času, kdy je zase vyndá a nasadí. 

Možná to tak bude. 

Dvě a dvě, 2019, akryl na plátně, 200 x 300 cm.
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Text: Kateřina Chalupová
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Frida Orupabo 
Untitled 
2018 
Courtesy of the artist 
and Galerie Nordenhake 
Berlin/Stockholm/
Mexico City
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Postupné odhalování sekcí se jmény 

umělců už netrpělivě vyhlížejí všichni 

sběratelé umění. Pořadatelé už přišli 

s hlavními jmény, která můžeme spatřit 

v sekci Unlimited, jež se věnuje umění 

bez hranic. Kurátorem výstavy je známý 

newyorský galerista Gianni Jetzera.

V jeho výběru uvízla například Fiona Tan, 

která je známá díky své práci s fotografií 

a svými videoinstalacemi, v nichž propo-

juje umělecké řemeslo s emocionální rovi-

nou. Tematicky zabíhá k otázkám identity, 

vzpomínek a historie. Nevyhýbá se ani 

dystopii, ať už se jedná o zombie, repre-

sivní teokracii, nebo přírodní katastrofy. 

V rámci Art Baselu bude k vidění práce 

s názvem Elsewhere, která naráží na roz-

díly mezi dvěma spekulativními přístupy 

k vidění světa – dystopií a utopií. Zdrojem 

při tvorbě jí byla kniha známého spisova-

tele Tommase Campanelly – Sluneční stát. 

Fotografie zachycuje známé panorama  

Los Angeles, které dává autorka do kon-

trastu s dopravou a vzrůstajícím znečiš-

těním. Pozoruhodné fotografické dílo 

Elsewhere bude na veletrhu prezentováno 

londýnskou Frith Street Gallery a newyor-

skou galerií Peter Freeman Inc. 

Globalizace, propojování kultur napříč 

světadíly a jejich nesourodé setkávání. To 

jsou témata, kterými se zabývá multime-

diální umělec Xu Zhen, známý pro svou 

plastiku Buddhy obklopenou antickými 

sochami. Na veletrhu představí nové dílo 

nazvané Nirvana. Jedná se o kasinové 

herní stoly, které budou fungovat jako 

umělecká plátna, na nichž budou umělci 

malovat tradiční písčité mandaly. Tím-

to krokem Zhen předměty zbaví jejich 

původní funkce a ukáže je v novém 

kontextu. Namísto hracích kostek, karet 

a peněz se z kasinového stolu stane místo 

pro meditaci. Dílo na Art Basel přiveze 

umělecká galerie Perrotin. 

Americká umělkyně Joan Semmel, známá 

pro svá velkorozměrná díla, bude na 

veletrhu Art Basel vystavovat dílo nazvané 

Skin in the Game. Dominantní roli má 

v její tvorbě práce s ženským tělem, které 

bylo dříve zobrazováno pouze mužskými 

umělci. Joan Semmel zkoumá téma žen-

ských aktů od sedmdesátých let a její díla 

jsou výrazně poznamenaná druhou vlnou 

feminismu. Mužské vnímání ženského těla 

může být dle Semmelové choulostivé, a to 

zejména v otázce, co odhalit a jak svádět. 

Její monumentální devítimetrovou malbu 

přiveze galerie Alexander Gray Associates. 

To brazilský umělec Hélio Oiticica celou 

svou činnost zasvětil barvám, v nichž hle-

dal jejich nejčistší podobu. Návštěvníci 

v Bazileji budou mít jedinečnou možnost 

Nandipha Mntambo, Contempt Waiting, 2015. Courtesy Andréhn-Schiptjenko, Stockholm.

Své obří portréty Joan Semmel vystavovala na Art Baselu už v roce 2013. Foto: Profimedia
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prohlédnout si slavné Penetrables, které 

patřilo mezi první díla klasifikovaná jako 

instalace. Uměleckou instalaci ovšem ne-

musí obdivovat pouze pohledem, výstava 

nabízí možnost proplétat se mezi sériemi 

pestrobarevných chodeb a cítit je na 

vlastní kůži. Na konci jsou pak vyzváni 

k tomu, aby vypili sklenici pomerančové 

šťávy v barvě, kterou budou zrovna ob-

klopeni. Pozoruhodné barevné bludiště 

nabídne pro veletrh Art Basel galerie 

Lelong & Co.

Videohry, modernismus, surrealismus, 

mytologie nebo osobní vztahy. A těžko 

umělecky definovatelná tvorba jako 

hlavní cíl. Dílo Jacolby Satterwhita je 

fantasmagorie, která nezná konce. Do 

Bazileje přiveze ve spolupráci s galerií 

Mitchell-Innes & Nash virtuální realitu 

nazvanou Blessed Avenue Trilogy. Dílo 

je složeno ze záběrů z umělcova dět-

ství. V centru dění je pak píseň, kterou 

napsala a zpívala Satterwhitova zesnulá 

matka. Až hraničně halucinační digitální 

prostředí připomíná světy, které známe 

z děl slavných malířů Hieronyma Bosche 

nebo Gustava Moreaua. 

A nakonec je tu Valie Export. Známá 

vídeňská umělkyně je spojována s kontro-

verzním akcionalismem, od něhož se ale 

vyhraňuje. Tělo je v jejích dílech výhradně 

informačním prvkem a celkově je tvorba 

laděna feministicky. Rakouská umělkyně 

představí dílo zvané Syntagma z roku 

1983. V centru dění je žena a její zdánli-

vě náhodná setkání s její dvojnicí skrze 

zrcadla, fotografie a také osobně. Sama 

Valerie Export své dílo popsala následov-

ně: „Na jedné straně je toto tělo ve středu 

mého světa a na straně druhé je objektem 

ve světě druhých.“ V tvorbě přitom využila 

například kamery připevněné ke klikám 

dveří nebo použití oddělené obrazovky. 

Výčet hlavních umělců části nazvané Unli-

mited je více než lákavý. Art Basel ale bude 

mít jednoznačně co nabídnout i v ostatních 

výstavních sekcích, jako jsou Features 

nebo Statements. Bazilejská show opět 

propojí umění všech světadílů a společně 

s prestižními galeriemi představí více než 

4000 umělců. Za zmínku stojí, že od nás 

se tu v minulosti objevila díla Vladimíra 

Houdka, představitele současné malby, 

v zastoupení galerie Krinzinger, nebo Anny 

Hulačové. Sochařka, která spojuje součas-

né umění a řemeslo, v Bazileji figurovala 

už minulý rok a letos vystavovala mimo 

jiné na veletrhu Art Basel v Hongkongu. 

Jedinečnou umělkyni zastupovala prestižní 

pražská galerie Hunt Kastner. 

Finalistka ceny Jindřicha Chalupeckého 

se letos v rámci programu pro nadějné 

zahraniční umělce Open Space prezento-

vala také ve známé pařížské galerii Louis 

Vuitton Foundation s instalací Under-

world Upside. Nesmíme opomenout ani 

známou konceptuální umělkyni Evu Ko-

tatkovou, kterou reprezentovala německá 

umělecká galerie Meyer Riegger, nebo 

slovenského umělce Romana Ondáka pod 

hlavičkou vídeňské galerie Martin Janda. 

Ať už do Baselu letos vyrazíte s jakýmkoli 

cílem, je jasné, že umění vás tu doslova 

zahltí... a pohltí. 

Hassan Sharif, 'Copper No. 32', 2015. Courtesy Art Basel.Autorem bronzové sochy nazvané Věčnost – Posedion je Xu Zhen. Foto: Profimedia
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MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ V LITOMYŠLI POCHÁZÍ Z ATELIÉRU VĚHLASNÉHO 
ARCHITEKTA ZDEŇKA FRÁNKA A PATŘÍ JEDNOZNAČNĚ K PŘEDNÍM DÍLŮM SOUČASNÉ 
ČESKÉ ARCHITEKTURY. STAVBA, PRO NIŽ BYLO INSPIRACÍ MOTTO Z BIBLE  
„BOŽE, TVÉ MILOSRDENSTVÍ AŽ K NEBI SAHÁ, AŽ DO MRAKŮ TVOJE VĚRNOST“,  
DOSLOVA MÍŘÍ DO OBLAK.

NADPOZEMSKÁ 
REALITA
MÍŘÍ K NEBI

Text: Kateřina Chalupová
Foto: Franek Architects

TOP EXTERIÉR
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Čistota a chladné tóny železobetonu 

působí kontrastně s okolní zelenou 

krajinou a vzbuzují pocit nadpozemské-

ho místa, které jen zdánlivě připomíná 

modlitebnu. Architekt Zdeněk Fránek 

se inspiroval také skládáním různých 

motivů z papírů. Zahloubená stavba se 

střídajícími se nakloněnými plochami 

skutečně připomíná origami. Kopíruje 

svažitý terén a symbolicky odkazuje na 

cestu do nebe. Nejenže působí atypic-

kým dojmem, opticky se tím zmenšuje 

její velikost a má lepší zvukovou izolaci. 

Modlitebna Církve bratrské v Litomyšli 

se nepyšní jen netradičním exteriérem. 

Zdeněk Fránek na interiérovém řešení 

stavby spolupracoval se známým českým 

galeristou Zdeňkem Sklenářem. A právě 

Sklenář doporučil k nadčasovému řešení 

interiéru Fránkovy významné stavby dva 

významné české umělce. Karla Malicha, 

ve kterém spatřuje sakrálního umělce  

20. století, a Václava Cíglera, jehož práce 

se sklem je nenapodobitelná. 

Renomovaný český umělec navrhl pro 

modlitebnu v Litomyšli kompozici, kterou 

tvoří celkem tři objekty. Pro interiér koste-

la použil Karel Malich už dříve vystavova-

né dílo – kombinaci dvou kruhů. Oltářní 

plastika je umístěna na bílém pozadí nad 

kazatelnou, které společně představují 

nejsvětlejší místo celého prostoru. Bílý 

a černý kruh pak symbolizují světlo, které 

přemáhá tmu. Podle Malicha jde o tak 

čistý objekt, až je ze své podstaty nábo-

ženský. Kompozici dotvořil dřevěný Stůl 

páně a bílá kazatelna. Celý prostor působí 

v kontrastu se dřevem, bílými stěnami 

a příchozím denním světlem harmonicky. 

Poslední novinkou v interiéru jsou au-

torské lavičky Construqta z designového 

studia mmcité.

Kříž je dílem sklářského génia Václava Cí-

glera. Při jeho tvorbě vycházel ze záměru 

architekta, který chtěl zdůraznit vertikali-

tu. Unikátní dvoumetrový skleněný kříž se 

nachází na pomyslném vrcholu atypické 

stavby, připomíná příchozím, že se jedná 

o modlitebnu. Paradoxně je ale kříž pro 

evangelický kostel neobvyklý, a může tak 

mylně vzbuzovat dojem, že se nejedná 

o Bratrskou církev, jejímž motivem je 

kalich. Autoři společně s kazatelem Dani-

elem Smetanou tímto krokem symbolicky 

propojili několik náboženských vyznání.

Významný architektonický počin z dílny 

Zdeňka Fránka není jen pouhou církevní 

stavbou. Kromě modlitebny jsou tu také 

dvě víceúčelové klubovny, společenský 

vestibul se zázemím a oddělený byt pro 

kazatele. Spojení architektury a umění 

vytvořilo výjimečnou stavbu, kde si 

na své přijdou i nevěřící. A to tu dříve 

stával billboard. 

TOP EXTERIÉR
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OSVOBOZENÍ 
SKRZ 

DEFORMACI
PROJÍT SE LETMO PROSTORNÝM ATELIÉREM AKADEMICKÉHO SOCHAŘE 

ONDŘEJE FILÍPKA STAČÍ K TOMU, ABYSTE POCHOPILI, V JAKÉM TVŮRČÍM PROCESU 
VZNIKAJÍ JEHO AUTONOMNÍ A OJEDINĚLÉ PRÁCE PLNÉ ZDEFORMOVANÝCH TĚL 

A ODPADNÍCH MATERIÁLŮ. ONDŘEJ NAŠEL ÚTOČIŠTĚ V TRUHLÁŘSKÉ DÍLNĚ 
NA VINOHRADECH, KDE TRÁVÍ HODINY ČASU, MNOHDY VÍCE NEŽ U SEBE DOMA NA ŽIŽKOVĚ. 

Ondřej Filípek

Text: Karolína Juřicová
Foto: Nina Bumbálková

ATELIÉR
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Otevřete dveře a dýchne na vás atmosfé-

ra pracovní dílny a punku, který tenhle 

výtvarník a hudebník dokáže skvěle 

přetvořit v sochařská individua. Je tu 

dobře vidět, proč socha po letech post-

konceptuální etapy umění znovu ožívá 

a mladých umělců, kteří pracují s figurou 

či trojrozměrným objektem, neustále 

přibývá. Těžko říct, nakolik se to zračí 

v jeho díle, ale Ondřej se kromě sochař-

ství naplno věnuje i hudbě. Hraje hned ve 

třech post-punkových kapelách, většinou 

na bicí a kytaru, občas i zpívá. S jednou 

z nich s úderným názvem VOLE jezdí 

turné po celé Evropě a hraje a zpívá s ním 

další absolvent AVU Tomáš Mitura. 

„Destrukce, deformace živého a pohřbe-

ného. Narušit, zničit, obnovit a dokázat 

přenést přes hlavu lidstva. Přetlak, lži, 

předsudky, nevědomost a debilita nás 

samotných. Intuice jako smysl plus pod-

vědomí – popření nesmyslu. Nemůžu jít 

tak hluboko, abych se nezbláznil, a ani 

ne povrchně, abych se neposral. Můj cíl 

je nastínit neboli promítnout právě něco 

mezi psychickým a fyzickým aktem,“ říká 

Filípek o své tvorbě.

A čím je vlastně tak výrazný? Ještě za stu-

dia na AVU se před dvěma lety objevil na 

výstavě Against Nature: Mladá česká umě-

lecká scéna ve Veletržním paláci, která 

představila výběr od kurátorů Edith Jeřáb-

kové a Chrise Sharpa. Od loňska dokonce 

vystavuje mezi nejdůležitějšími osobnost-

mi české moderny a současného umění 

v nové expozici Národní galerie Salm 

Modern 1: Možnosti dialogu, kde zahájil 

program sekce Young Scene Challenge. 

Fakt, že si jej všiml tehdejší ředitel Sbírky 

umění 19. století a klasické moderny Otto 

M. Urban, jen potvrzuje, že o jménu Ond-

řej Filípek ještě hodně uslyšíme.

Když procházíme jeho ateliérem, nelze si 

nevšimnout, jaký důraz klade na řeme-

slnou práci. Ta je pro něj základem, nad 

kterým dál přemýšlí. Sochy od prvního 

momentu konstruuje podle vlastních mě-

řítek. Z pankáče se stává sochař s ušlechti-

lým přístupem k obyčejnému odpadu. A je 

jedno, zda se zrovna pouští do drobných 

rozměrů nebo nadlidských měřítek. „Figu-

rální socha je konzistentní téma, které mě 

zajímá,“ říká. A do toho zkoumá možnosti 

živé i neživé přírody, které propojuje. Své 
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Bez názvu, 2017, beton, plech, železo, 220 x 70 cm. Bez názvu, 2018, beton, železo, 160 x 80 cm.

sochy skládá a důkladně staví z různých 

stavebních materiálů, spojuje železné 

dráty, trubky, dřevěné větve, barely 

a sádru. Předměty, které už neslouží svým 

původním účelům, hledá na skládkách 

a smetištích a intuitivně je estetizuje 

a transformuje do svých figurálních torz. 

Torza evokují lidská nebo mumifikovaná 

těla, která zneklidňují naši pozornost svou 

deformací a znásilněnou formou. Inten-

zivně pracuje s tmavým betonem, sádrou, 

železem, pigmentem a pilinami. Často si 

pro odlévání musí vytvořit sádrové formy, 

což je dlouhodobý proces. Tady v ateliéru 

tráví prací hodiny a hodiny. 

Svou osobitou tvorbu si vycizeloval 

v průběhu diplomové práce, při které 

se intenzivně zaměřoval na téma růstu 

a vzniku. Jeho sochy evokovaly rostlinný 

stvol, poničený pilíř, ohořelý strom, lidské 

torzo nebo průmyslový objekt. Znovu 

dostává život do vyhozených odpadů 

a esteticky s nimi pracuje. Je to pro něj 

osvobozující proces. V tu chvíli je uměl-

cem stvořitelem, který kuje nová lidská 

torza a postavy. 

Kým se Ondřej inspiruje, jaká tvorba ho za-

jímá? Bez váhání začíná jmenovat současné 

sochaře. „Kryštof Kaplan, Eliáš Dolejší, Jin-

dřich Zeithaml nebo Erika Velická,“ vypočí-

tává jména, která jsou mu blízká. Od soch 

se dostává také ke kresbám a plátnům. 

V nich se více noří do abstraktních forem 

a barevných variací. „Potřebuji si dělat kres-

by, většinou uhlem. Kresba je automatická, 

něco mě napadne jenom tvarově, vytvořím 

objekt a promítnu do něj třeba kus hlavy. 

Baví mě hlavně deformace těla, ale držím 

to v kompaktních plastických tvarech 

a hledám možnosti spojů. Mám rád zaříz-

nuté konce a kontrast pevného geometric-

kého tvaru s deformací,“ popisuje Ondřej 

Filípek svůj rituál.  

Ať už k výsledku dospěl jakkoli, po 

zaklapnutí jeho ateliéru už je bez diskuzí, 

proč jeho pozoruhodná díla patří k tomu 

nejzajímavějšímu, co dnes současní mladí 

autoři u nás vytváří. 

ONDŘEJ FILÍPEK (1993)

Vystudoval střední uměleckoprůmy-

slovou školu v Uherském Hradišti. 

Hlásil se na Akademii výtvarných 

umění v Praze do Ateliéru kresby 

Jiřího Petrboka. Po výběrovém řízení 

mu však vedení AVU nabídlo nastoupit 

do ateliéru sochařství. Takže nakonec 

studoval pod vedením Jaroslava Róny 

a po roce navštěvoval ateliér Lukáše 

Rittsteina. Poslední dva roky strávil 

u Vojtěcha Míči v Ateliéru figurálního 

sochařství a medailí, což se na jeho 

tvorbě podepsalo nejvíce. Vzhledem 

k tomu, že má za sebou i práci  

s fotoaparátem, skvěle se vyrovnává 

s prostorovými vztahy svých seskláda-

ných soch a instalací. Postavy, které 

připomínají Giacommetiho dlouhány, 

působí nestabilně a ohroženě. Něco 

zlého se jim přihodilo a my už může-

me jen hádat, co se odehrálo. V Praze 

jeho díla můžete vidět v průběhu 

června na výstavě Ondřej Filípek: VAZ 

v Colloredo-Mansfeldském paláci (do 

1. září 2019) nebo v DSC Gallery na 

výstavě Jakub Janovský a Ondřej Filí-

pek | Šest prstů (do 4. července 2019).

JE UMĚLCEM STVOŘITELEM, 
KTERÝ KUJE NOVÁ LIDSKÁ 
TORZA A POSTAVY
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OBSESSION

2019
Dřevoryt na plátně
165 x 165 cm
Foto: Alistair Overbruck
Text: Ondřej Horák
Ve vlastnictví umělce a Galerie Rodolphe Janssen, Brusel

GERT & UWE TOBIAS
UNTITLED

Obsese Gerta a Uweho Tobiasových jsou identické. Tvoří jako jedna bytost, oba zvládají všechny techniky, oba rozhodují, zda je dílo 

už hotovo. Jednovaječná dvojčata dříve interpretovala „skutečné“ legendy typu Drákuly, jejich současná tvorba ale žije ve fantaskním 

světě, který vymysleli a zkonstruovali sami. Vychází z mnoha inspiračních zdrojů, stopy za nimi ale důkladně zametají. Geometrické 

linky evokující ruský konstruktivismus mohou na první pohled vzbuzovat pocit řádu a bezpečí, ve skutečnosti se ale jedná o předivo, 

do něhož jsou vpleteny těžko identifikovatelné tvary. Ty chvíli připomínají lidské ruce nebo hlavu, jindy pařáty zvířete obětovaného na 

oltář imaginace. Neklidná estetika volně vychází z východního folkloru, Gert a Uwe se narodili v Rumunsku, nyní ale žijí v německém 

Kolíně. Tobiasovi upustili od ornamentálnosti krojů a folklorního umění a tkají tajemné příběhy, jež se skrývají v lidových zkazkách. 

Nezáleží na tom, jestli v nich najdeme tvary z říše Joana Miró nebo tajemné bytosti hlubokých lesů. Vše je přitom vyvedeno v tradičních 

technikách, k nimž dvojčata přistupují postmoderně. V dřevorytech vznikají na první pohled nesouvisející tvary, možné významy jim 

následně vetkne magie koláže.

LIDOVÉ 
PŘÍBĚHY
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Text: Karel Buriánek
Foto: Marek Musil 

Maxim Velčovský

MAXIM VELČOVSKÝ MÁ NEPŘEHLÉDNUTELNÝ VZHLED A SVÉRÁZNÝ HUMOR, KTERÝ VKLÁDÁ  
DO SVÝCH OBJEKTŮ, JIMIŽ NEZŘÍDKA PARAFRÁZUJE SIGNIFIKANTNÍ PŘEDMĚTY  

I SYMBOLY. KROMĚ TOHO JE TAKÉ SBĚRATEL. NA JEDNÉ STRANĚ 
SE JEHO DÍLA OBJEVUJÍ V MNOHA PUBLIKACÍCH A ARCHIVECH 
SVĚTOVÝCH GALERIÍ I SOUKROMÝCH SBÍRKÁCH, NA STRANĚ 

DRUHÉ SHROMAŽĎUJE ROZSÁHLÉ SBÍRKY LISOVANÉHO
I HUTNÍHO SKLA, PLETACÍCH JEHLIC ČI OBRAZŮ 

S TEMATIKOU ČOUDÍCÍCH TOVÁREN.

BLEŠÁKOVÉ 
HERECKÉ 

ETUDY

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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V jeho opravdu nezvyklé sbírce jsou také 

obří typografie nebo vlajky, pokaždé s pro-

porčně jiným ruským symbolem. Fascinace 

designem, tvarem, strukturou a formou 

může mít zkrátka různé podoby. Zvlášť 

pokud jste sám respektovaný designér.

Podle jakého klíče sbíráte?  

V podstatě jakmile máte něco dvakrát, už 

je to sbírka. Já jsem začal lisovaným sklem. 

Kdysi jsem přišel na Kolbenku a našel jed-

nu takovou vázu od Františka Víznera a to 

mě nutilo pátrat po tom, jestli jich nevznik-

lo víc. Takže jsem bleší trh na Kolbence 

navštěvoval každý víkend, v šest sedm 

hodin ráno, abych byl mezi prvními a nic 

mi neuniklo. Postupem času se to rozkřik-

lo a lidi mi začali sami nabízet různé věci…

Opravdu to tak funguje?  

Ano, člověk si musí dealery tak trochu 

vycvičit. Požádat je, jestli by mu konkrét-

ní věci schovávali a zaplatit za to. Takže 

potom to už není chození na Kolbenku, 

ale přímo za nimi. 

A ti vetešníci poznají, že mají něco 

cenného?  

Žádná z těch věcí vlastně není cenná, 

každá váza stojí pár desítek, maximálně 

stovek korun. Cenu získají až v budoucnu 

jako celek, jako paleta principů, portfolio 

designu téhle země. Většina těch věcí 

už se dneska nevyskytuje, přišla doba, 

kdy sklo, které vlastnila kdejaká babka 

a bylo k vidění třeba na hřbitovech, zcela 

vymizelo a nedá se sehnat. Nejvíc mě na 

tom zajímala forma, kolik se v rámci ní 

dá vytvořit rastrů, reliéfů, povrchů. Je to 

o optice, průhledech, barvě, proporcích 

a ve finále i o jakémsi pomyslném souboji 

se západem, protože to byl artikl, který se 

hojně exportoval. Najednou to všechno 

přestalo existovat, fabriky, ve kterých se 

vyrábělo, jsou dnes zničené, neexistují, 

vybavení, stroje a formy se prodaly do 

sběru. Zmizely výrobny, sklárny i archí-

vy. Designéři zemřeli. Jedinými zdroji je 

několik jejich potomků, manželky a dvě 

dnes stále žijící legendy. Jednou z nich 

je Jan Schmid, zakladatel divadla Ypsi-

lon, který ale navrhl jen tři čtyři kousky, 

a druhou Vladislav Urban v Brně. Nikdo 

další už nežije. Objížděl jsem i příbuzné 

a vdovy po ostatních s prosbou, jestli by 

mi neposkytli nebo neprodali alespoň to, 

co se dochovalo. Bohužel se mi stávalo 

Lisované sklo od Františka Víznera. Dnes již neexistuje fabrika, která by investovala několik set tisíc do nové formy. 
Není ani moc autorských věcí, které vznikly po revoluci a za něco by stály. 
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dost často, že jsem přijel a řekli mi, že 

před čtrnácti dny to všechno vyhodili do 

kontejneru, včetně skicáků po dědečkovi, 

protože to pro ně nemělo žádnou cenu. To 

mi přišlo nejsmutnější. Takže jsem zrychlil 

tempo a naštěstí se mi podařilo část zásad-

ní pozůstalosti zachránit a odkoupil jsem 

od nich i hodně kreseb, které jsou také 

součástí mojí sbírky.  

Kdy tohle začalo?  

Před více než deseti lety. Začalo mě zajímat 

i hutní sklo. Přemýšlel jsem, jak se dostat 

k zmiňovanému sklu. Začínal jsem třeba 

tak, že jsem v hospodě, která byla v blíz-

kosti bývalé sklárny, vyvěsil inzerát. A pro-

tože chlapi, kteří v ní dřív pracovali, si sem 

tam něco odnesli domů, do hodiny se mi 

začali sami ozývat. Druhý extrém byl, že 

jsem ve Škrdlovicích, kde vyráběl svoje 

nádherné hutní sklo třeba František Vízner, 

do všech schránek dával leták, že vykupuju 

tenhle specifický druh. Už mě nebavilo 

chodit na Kolbenku, kde všichni předražo-

vali, chtěl jsem být u zdroje. No a protože 

se ve škrdlovické sklárně rozkradlo dvě 

stě tun skla ročně, bylo jasné, že velká část 

z toho se ukrývá kdesi na půdách. Velmi 

často jsem došel i k zjištění, že se jedná 

o sklo béčkové a céčkové kvality, o téměř 

bezcenné kusy, které si mohli zaměstnanci 

nad rámec svojí výplaty čas od času odnést 

domů. Takže to, co se dneska prodává na 

aukcích, je nezřídka právě tohle, aniž by to 

prodávající i kupující věděli. 

Podařilo se vám nějakou sbírku uzavřít 

tak, že byste věděl, že je kompletní 

a jediná?  

Mám několik kusů, které jsou vzácnější, 

nicméně nejsem sám a někteří němečtí 

kurátoři z významných institucí navště-

vovali třeba Víznera poměrně často u něj 

doma, což jsem sice dělal taky, jenže oni 

měli lepší image muzejníka, takže umělci 

dávali svoje prototypy do sbírek raději 

jim. Ale jsem rád, že se to zachránilo 

alespoň touto cestou. Občas se stane, že 

člověk narazí na nějaký atyp, unikát, který 

se třeba barvou odlišuje od ostatních 

kusů. A taky až během sbírání pochopí, že 

některých tvarů je dnes na trhu jen pár, 

takže se jich muselo vyrobit opravdu jen 

velmi málo.  

To by ale tím pádem znamenalo, že 

i zpočátku téměř bezcenné sklo musí 

svojí nedostupností nabývat na ceně, ne?  

Za pár let určitě ano. Stejně jako propuká 

lehká hysterie, že některé tvary, zejména 

od Františka Víznera, dnes stojí už několik 

tisíc korun. Vyráběly se v jednotkách až 

desítkách tisíc kusů, ale někam zmizely. 

Jak zmizely?  

Je to částečně generační problém, liso-

vané sklo zmizelo, stejně jako když lidé 

začali vyhazovat skříně z masivního dřeva 

a nahrazovat je Ikeou. To, čeho se kolikrát 

Estetika popelníků, ironicky řečeno, je to jako tisíc způsobů krásy, která v přeneseném slova smyslu způsobuje rakovinu. 

Maxim Velčovský – foukané sklo. Váza z novější kolekce nazvané Nálezy.
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člověk tehdy dotýkal každý den, vymizelo. 

Lidé k užitkovému sklu neměli absolutně 

žádný vztah, žádné muzeum to komplex-

ně nesbíralo, protože se sbírky soustředily 

na cennější věci, a lehce se zapomnělo na 

to, že tyto tvary definovaly vizuální iden-

titu naší země. Každé muzeum má dnes 

nějaký fragment.

Sbíráte i popelníky… 

Estetika popelníku mě fascinuje. Mám třeba 

lázeňské popelníky, na kterých je napsáno, 

že minerální voda uzdravuje, což je v kontex-

tu krásy, sdělení a užitkovosti naprosto bizar-

ní spojení. Jednou bych z nich chtěl udělat 

samostatnou instalaci. Mám pocit, že dneska 

už snad nikdo ani popelníky nevyrábí. 

Sbírání a smlouvání na blešáku, to musí 

být adrenalin, ne?  

Určitě. Pohybují se tam fanatici s čelov-

kami, protože se to celé odehrává ještě 

za tmy… ti jdou samozřejmě po něčem 

jiném, než je sklo, ale i tak se s nimi 

člověk musí utkat. Je nutné si zjistit, kdo je 

v daném distriktu nejlepší dealer, v kolik 

přesně přijíždí, abyste ho buď nepropásli, 

nebo tam nebyli naopak zbytečně brzo, 

vybudovat si s ním vztah. Jsou to skoro 

takové divadelní hry. 

Do jaké míry se do toho projektuje to, že 

jste Maxim Velčovský, že vás lidé znají?  

Když jsem cikánským klukům koupil 

monografii Libuše Niklové v době, kdy 

byla vyprodaná, a i tak stála pět stovek, 

a řekl jsem jim, ať sbírají ty plastové 

hračky, které v jejich rozvětvených rodi-

nách musí ještě někde kolovat, tak začali 

sbírat. Ale předtím jsem chodil v kapuci 

a brýlích, abych nebyl moc poznat. Jen-

že už jak jsem se blížil, tak říkali: ááá, 

pan dizajnér! A já: nemáte tady nějaké 

takové ošklivé plastové hračky?... a oni: 

jó, vy myslíte Niklovou? Jsou to takové 

herecké etudy, které jsem já potom 

zredukoval, oni mi nasadili ceny a od té 

doby jsem přestal kupovat, protože jsem 

je to de facto naučil rozpoznávat a hra 

přestala dávat smysl. Takže už pár let 

na blešáky nechodím, Kolbenku zrušili 

a přemístili…

A uvažujete nad svými sbírkami i z toho 

tržního úhlu pohledu?  

Úplně ne, nicméně se mi stalo, že jsem 

nasbíral nějaký fenomén a musel jsem 

se ho vzdát, abych mohl sbírat zase něco 

jiného. Tohle sběratelství má jeden zajíma-

vý moment – když narazíte na silnějšího 

sběratele, který má lepší kolekci než vy, tak 

smeknete a máte tendenci mu svoji sbírku 

i prodat. Uvědomíte si totiž něco jako 

prohru, fakt, že toho druhého nemůžete 

nikdy dohnat. To se stává často a má to 

svoji logiku. Když naleznu nějaký tvar Gra-

nitonu nebo třeba Heleny Johnové nebo 

Otto Eckerta, jsem ochoten jej poslat dál ke 

sběratelům, kteří je „potřebují“. Navíc naše 

sbírání není lehké, váží několik tun, a je po-

třeba odlehčovat, aby se loď nepotopila. 

ČLOVĚK SI MUSÍ 
DEALERY TAK TROCHU 
VYCVIČIT

MÁM TŘEBA LÁZEŇSKÉ 
POPELNÍKY, NA KTERÝCH  
JE NAPSÁNO, ŽE MINERÁLNÍ 
VODA UZDRAVUJE

Fenomén ohyzdnosti. „Je uchvacující, že si někdo místo do pole, jako Vincent van Gogh nebo Monet, postaví štafle před fabričku a místo romantického 
zátiší začne malovat industriální krajinu," komentuje svoji sbírku obrazů továren a kouřících komínů Maxim.
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Text: Kateřina Chalupová
Foto: 

Těžko říct, co přesně tím newyorský 

fotograf a umělec Andres Serrano doo-

pravdy zamýšlel. Reakce na jeho fotografii 

„pochcaného Krista“ byly každopádně 

značné a vášnivé. Serrano se v roce 1987 

rozhodl podívat na jeden ze symbolů 

křesťanského náboženství. Vzal malý 

plastový krucifix a ponořil ho do skleně-

né nádoby, kterou naplnil vlastní močí. 

Výsledek potom vyfotografoval. „Nikdy 

by mě nenapadlo, že by Pochcaný Kristus 

vzbudil takovou pozornost. Neměla to 

být blasfemie ani pokus někoho urazit,“ 

vysvětloval Serrano. „Celý život jsem 

katolík, věřím v Ježíše Krista.“ Ale marně. 

Pobouřené věřící jeho výklad díla příliš 

Fotografie
150 x 100 cm
1987

ANDRES SERRANO: PISS CHRIST

Text: Honza Vedral
Foto: Profimedia

nezajímal. Měla to být kritika komerci-

onalizace a komodifikace náboženství, 

přeměny jeho symbolů ve šmuky a laciné 

suvenýry. Zároveň chtěl Serrano podle 

svých slov připomenout utrpení Ježíše 

bez příkras a v celé jeho doslovnosti. 

„Symbolizuje to způsob, jakým Ježíš umřel. 

Nevytekla z něj jen krev, ale také moč 

a výkaly. Možná proto Pochcaný Kristus 

někoho pohoršuje. Protože navozuje poci-

ty, jaké ukřižování ve skutečnosti bylo.“

Serranův záměr ale ostatní věřící nerozklí-

čovali. Přes výborné kritiky a ceny, které za 

svoje dílo obdržel, mu začaly chodit hrozby 

smrtí a síně, které jeho dílo vystavily, muse-

ly čelit různým útokům i politickým tlakům 

na odstranění kontroverzní fotografie. 

Americký Národní fond pro umění, který 

Serrana podpořil patnácti tisíci dolary, měl 

v následujícím roce drasticky zkrácený 

budget. Při retrospektivní výstavě v Národní 

galerii ve státu Viktoria dal tamní arcibiskup 

galerii k soudu, aby zabránil vystavování 

díla. Jeden z patronů galerie se pokusil 

dílo vlastnoručně sundat z výstavních 

stěn. A o pár dnů později se dva výtržníci 

pokusili zarámovanou fotografii rozmlátit 

kladivem (výsledek na snímku). Ředitel gale-

rie nakonec celou výstavu zrušil. A z Krista 

vymáčeného v moči se stal symbol svobody 

uměleckého vyjádření. 

Tažení proti fotografii ale trvá dodnes. 

V roce 2011 se protestujícím katolíkům do-

konce podařilo zničit originál vystavený ve 

francouzském Avignonu na výstavě symbo-

licky pojmenované Věřím v zázraky. Jedno 

je zřejmé, pokud má umění znepokojovat 

a vyvolávat ve svém publiku emoce, Serra-

nova fotografie cetky naložené v odpadní 

tělní tekutině to rozhodně stále splňuje. 

JE TOHLE 
JEŠTĚ UMĚNÍ?

JEŽÍŠ
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