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Představte si jeden z těch dlouhých a náročných, ale přitom zážitky přeplněných dnů. 

Horká srpnová středa, propocená záda a přesolená polívka na hranicích. Na trase Praha 

– Brno – Bratislava, kde je k vidění ledacos, protože sama o sobě, obzvlášť v letních 

měsících, připomíná dílo hodně velkého umělce. A na té cestě tři setkání. Každé s úplně 

jinou náladou. S úplně jinou atmosférou i přístupem k životu a umění. 

První v Brně s Milanem Houserem. Do jeho vyprávění o posedlosti lakem se zaposlou-

cháte rychle. Ukazuje vám svoje věci na hranici objektu a malby, popisuje čekání na 

vhodný okamžik, kdy přidat další vrstvu. Jak se mu vyplatí trpělivost. Výsledek se dosta-

ví klidně až za tři roky. Ale stojí za to. 

Pak v Bratislavě v ateliéru Ašota Haase, působivost jehož světelných objektů dokáže 

i těžký křídový papír ArtLoveru, jak se ostatně můžete v tomto vydání přesvědčit, pouze 

přiblížit, ale ne zachytit. Vypráví o technologii, o snaze zbavit se fyzického pouta s umě-

leckým dílem, ze stěny roluje velké promítací plátno, laserovým paprskem „tvaruje“ 

zvuky. A je hyperaktivní, takže se mu na nic čekat nechce. Že má hotovo, před sebou 

vidí v horizontu měsíců, radši ale týdnů. 

A nakonec na kopci u Viktora Freša, kterého zajímají gesta a chce mít všechno hned. 

Svoje často hluboké a trefné myšlenky rád skrývá mezi přímočaré vtipy a brutální zne-

važování sama sebe i veškerého okolí. Stačí tři dny a na světě jsou první autoportréty 

z jeho mongoloidního pop-artu, kterými se neváhá pochlubit. 

Když jste po takovém dni zpátky na D1, hlava vám pulzuje spoustou myšlenek. Díla, 

která jste dosud viděli často jen na papíře, otvírají díky povídání s jejich autory další, 

dosud skryté dimenze. Nemůže vás napadnout nic jiného, než že soutěživost a řevnivost 

jsou v jakékoli umělecké disciplíně nesmysl. A že čas je vlastně nepodstatná veličina, jen 

každý jde za svým výsledkem jinak dlouho. A taky že byste skoro všechno, co jste viděli, 

chtěli mít doma. 

Do rukou se vám dostalo třetí vydání ArtLoveru, časopisu o současném umění, který si 

svoje čtenáře hledá sám. A snaží se je inspirovat podobně jako taková horká a intenzivní 

celodenní cesta za tajemstvím ateliérů. Věřím, že vám i tentokrát přinese příjemné oka-

mžiky a inspiraci současným umění. Ovšem, že v horizontu minut a vteřin. 

Hezké čtení. 

Honza Vedral

šéfredaktor

EDITORIAL

Léta nebo
vteřiny
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OBSESE
V rubrice Obsese ukazujeme tuzemská díla, která nás fascinují. 

Přesně tak jako primitivní krutost Richarda Štipla.

OČIMA VIKTORA FREŠA
Brutální a sarkastický průlet Instagramem a nejnovějšími věcmi 

autora pověstného Pičuse. 

TOP: 5 NEJ SOUČASNÝCH AKTŮ
Akt je z nejrůznějších důvodů hodně sledovaná a oblíbená disciplína. 

Jak se s ní vypořádávají současní umělci?

ARTLOVER: BARBARA NESVADBOVÁ
Jak známé spisovatelce a novinářce padlo do oka dílo od Pasty? 

A proč se ho rozhodla použít na přebal nové knihy?

EVENT: PROČ JEZDIT DO BASELU
Art Basel je největší přehlídka a veletrh současného umění. 

Chybět tam se nevyplácí.

INTERVIEW: AŠOT HAAS
Za autorem fascinujících světelných objektů jsme vyrazili do jeho 

bratislavského ateliéru. Složil nám tam ódu na hyperaktivitu.

TÉMA: STRAŠNÁ PRAVDA O GALERISTECH 
V tématu čísla odkrýváme zákulisí vztahů mezi galeristy i to, na co se 

snaží ulovit nové sběratele.

ATELIÉR: VÁCLAV CIGLER 
Prošli jsme jedinečnou zahradou i tvůrčím prostorem jednoho 

z nejvýznamnějších autorů generace 60. let.

TOP INTERIÉR
I garáž a autodílna můžou být prostorem, kam patří umění. 

Jak dokazuje Engine Radka Pokorného.

ARTINVESTOR
Pokud chcete začít sbírat umění s malým budgetem, 

poradíme vám, jak začít.

OBSESSION
David Bowie se stal hlavním protagonistou jedné z nejkrásnějších 

fotek Davida LaChapella.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
Kdy začala Tereza Maxová se sbíráním umění? Co zdobí její byt? 

A proč má zálibu zrovna v sochách tlustých žen? 

JE TOHLE JEŠTĚ UMĚNÍ?
Naše závěrečné zamyšlení tentokrát patří teroristické instalaci 

Jiřího Černického.

6
V rubrice Obsese ukazujeme tuzemská díla, která nás fascinují. 
Rozhodně se to týká díla Václava Ciglera.

9
Galerista z DSC Gallery vybírá tipy, kam a proč v současném světě 
aktuálně vyrazit za uměním. 

12
Podívejte se, jak vypadá pět nejdražších uměleckých děl evropských 
autorů. Kolik jsou sběratelé ochotni utratit za krásu?

16
Režiséra a herce Jakuba Koháka nadchnul Vladimír Skrepl. Jaký obraz 
si pořídil do jižní komnaty svého bytu?

19
Co všechno řekl Tomáš Sedláček na své přednášce na Art Lovers 
Academy?

24 
Netradiční průlet Prahou, výstavou i ateliérem s autorem ikonických 
Bublin. Ukazujeme, kde bere svou inspiraci. 

34
Jak a proč se náš nejzajímavější street art umělec pustil do práce se 
sklem? Byli jsme s ním v ateliéru. 

40 
Společnost Penta ví, že s uměním se pracuje lépe. Podle toho to 
vypadá i v jejích kancelářích.

46 
Ukazujeme historické kořeny a příběhy street artu i jak se stalo, že se 
z umění ulice stalo galerijní zboží. 

48
Stanovte si pravidla, podle kterých začnete stavět svoji sbírku 
s uměním.

54
A ještě jednou Banksy. Ve vydání o street artu prostě obdivujeme jeho 
dílo. 

56
Tentokrát jsme se vydali za exotikou. Sběratel Juan Yaur vypráví, jak 
mu ukradli Hirsta i jak ho portrétoval David LaChapelle. 

62
Je tohle ještě umění?
Roman Týc jezdí po galerii v pouťových autíčkách. To se dělá?

Dany Stejskal 

Honza Vedral 

Edmund Čučka, Olga Trčková, Petra Divoká, Jana Šindelová, Viktor Frešo

Hana Hemalová, Lenka Brožová 

Magdalena Plosová

Hana Pelánková, artlover@optio.cz

www.artlovermagazine.cz, artlover@optio.cz, tel. 725 559 430 
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Objekt Bloc Sabbath od uznávaného 

výtvarníka Richarda Štipla formálně 

vychází z obrazu Rej čarodějnic od 

Salvatora Rosy z roku 1646, který je 

k vidění v National Gallery v Londýně. 

„Bloc Sabbath vznikl za vyhrocených 

okolností v osobním životě, a tak zde 

napětí vystupuje v hlavní roli. Ujímám 

se role režiséra, kterému se představení 

vymklo z rukou,“ říká sám autor. 

„Jestliže se předešlé dílo snaží o zdánlivé 

uzdravení formou vyjmutí myšlenky, 

zde jsou postavy zbaveny jakýchkoli 

zábran a autoportréty se s chutí pouští 

samy do sebe. Jsou obsesivně ponořeny 

do rituálních obřadů, autokanibalizace, 

sebehany, zaklínání, cílené sebedestrukce 

a zesměšňování. Skrze orgie primitivní 

krutosti a lidské hlouposti se snaží 

o jakousi katarzi a snad vycházejí 

z tohoto začarovaného kruhu oproštěni 

od své vlastní minulosti. Zde již divák 

nestojí před dílem jako všemocný obr, 

sebejistý ve svém okolí, zde jsou už role 

zaměnitelné s kýmkoli z nás,“ dodává 

Štipl. Jako autora si ho oblíbili zejména 

galeristé z Mexika, Francie či Kanady, 

kteří ho pravidelně berou na přední 

veletrhy. Dílo Bloc Sabbath naposledy 

představili na mezinárodní přehlídce 

dekadentního umění v Belgii, kde Štipl 

vystavoval po boku Davida LaChapella či 

Erwina Olafa.

2005 
Objekt, kombinovaná technika 

19 x 50 x 16 cm
Foto: Richard Štipl 

Cena: 1 000 000 Kč + DPH

RICHARD ŠTIPL: 

BLOC SABBATH ORGIE 
PRIMITIVNÍ 
KRUTOSTI

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

ČAS NA 
MONGOLOIDNÍ 
POP-ART

Ještě předtím nás ale Viktor Frešo 

provedl po svém bratislavském ateliéru, 

kde chystá nové věci na výstavu, kterou 

představí v DSC Gallery zkraje příští-

ho roku. „Tím, že jsem běloch žijící ve 

střední vrstvě ve střední Evropě, fun-

guji finančně, nemám žádný hendikep 

a nejsem ani homosexuál, tak nemám 

žádné existenční téma. Takže čerpám jen 

z toho, co jsem. Mám obrostlou kulatou 

hlavu a z toho vycházím,“ říká autor, kte-

rý svým dílem rád provokuje a dělá velká 

gesta. Přesně tak mluví i o sérii výrazně 

barevných autoportrétů, které jsou v jeho 

ateliéru hned u vstupu. Nejsou starší než 

tři dny a je vidět, jak jimi žije. „Pop-art je 

moc seriózní. Je to uzavřená věc. A já se 

cítím být jemně mongoloidní, takže tohle 

je mongoloidní pop-art,“ dívá se spoko-

jeně na obrazy plné jednoduchých tahů, 

výrazně reflexních barev a streetartově 

natagovaných podpisů, které jsou přitom 

zasazeny do rámů z padesátých let. „Mám 

rád lehkost, když jsou věci drzé, pěkné, 

a to všechno je v nich obsažené. Tohle 

zatím jenom zkouším, ale na výstavě 

bych chtěl mít ve výsledku jen jediný 

obraz, žádnou sérii,“ ukazuje na svoje 

nejnovější kusy autor, o němž se dočtete, 

že je ve svých dílech kritický, agresivně 

vyjadřuje pohrdání samotnou výtvarnou 

scénou a jejím fungováním a to vše 

s podtónem lehkosti, humoru a hry. A jak 

vypadaly uplynulé měsíce jeho očima?

Text: Honza Vedral

SETKÁNÍ S OSOBOU I UMĚNÍM

SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA

VIKTORA FREŠA VÁS ZARUČENĚ 

SMETE INTENZITOU I HUMOREM. 

I PROTO JSME SE ROZHODLI

AUTOROVI LEGENDÁRNÍHO PIČUSE 

NAHLÉDNOUT DO OSOBNÍHO

INSTAGRAMU.

OČIMA VIKTORA FREŠA
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OČIMA VIKTORA FREŠA
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Viktor Frešo a jeho nejslavnější dílo 

s názvem Pičus je vlastně také akt. I když 

hodně specifický, protože v sobě nezapře 

svérázný a typický humor a ironii. 

Frešovo dílo v sobě navíc reflektuje 

samotnou výtvarnou scénu. A to velmi 

kriticky a pohrdavě, s podtónem lehkosti, 

humoru a hry.

Pičus je od pohledu nenávistný, 

zakomplexovaný a zapšklý. Ale vy se na 

tu skrumáž špatných vlastností díváte, 

v běžném životě byste se od takového 

člověka s odporem odvrátili, ale u této 

sochy se najednou zasmějete. Je v tom něco 

nesmírně uvolňujícího a osvobozujícího 

a paradoxně to zlepšuje náladu.

2015
Laminát

203 x 70 x 70 cm
Foto: Viktor Frešo

Cena: 810 000 Kč + DPH

VIKTOR FREŠO: 

PIČUS

SOUČASNÉ UMĚNÍ JE ČASTO EXPERIMENTUJÍCÍ, NEČEKANÉ A ŠOKUJÍCÍ. 

A K TOMU SAMOZŘEJMĚ PATŘÍ NAHÉ LIDSKÉ TĚLO. VYBRALI JSME PĚT 

SOUČASNÝCH AKTŮ, KTERÉ INSPIRUJÍ A MAJÍ V SOBĚ UMĚLECKÝ PŘESAH.

N
E

J
SOUČASNÝCH 
AKTŮ

Text: Edmund Čučka, Honza Vedral

David La Chapelle nemůže ve výběru 

současných aktů chybět. Americký 

fotograf v poslední dekádě opustil svět 

komerční fotografie a začal vystavovat 

v předních muzeích a prestižních galeriích 

po celém světě včetně Musée d'Orsay či 

National Portrait. Odchod z komerčního 

světa se u něj projevil tím, že se v jeho 

tvorbě projevilo silnější pouto k přírodě. 

V poslední době bylo jeho dílo zařazeno na 

Botticelliho výstavu v londýnském Victoria 

and Albert Museum.

2014 
Chromogenní tisk

245 x 150 cm
Foto: David LaChapelle

Cena: 2 160 000 Kč + DPH 

DAVID LACHAPELLE:

NATIVITY

TOP
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Andrej Dúbravský je jeden z nejtalentovanějších tvůrců na Slovensku. 

Jako nejmladší autor v historii měl svoji samostatnou výstavu ve Slovenské 

národní galerii. Pravidelně vystavuje v zahraničních síních v New Yorku 

i v Berlíně. Ve své tvorbě kombinuje expresivní realismus s abstrakcí. 

Obrazy jsou plné nahoty a lidské zranitelnosti ve spojení s přírodou. 

Pro autora typická zaječí ouška se postupem času přetransformovala 

na ďábelské růžky.

Mladá košická autorka Jana Bubelinyová ve 

svých dílech ukazuje sama sebe. Vytvořila 

cyklus kombinovaných prací na plátně za 

použití malby a vrstvené papírové koláže. 

To následně celé „destruovala“ technikou 

vymývání za použití kyseliny. Autorka se 

nejprve vždy sama vyfotila před zrcadlem 

a následně podle fotky vznikl obraz.

2015
Akryl na plátně

120 x 90 cm 
Foto: DSC Gallery

Cena: 100 000 Kč + DPH

2011
Akryl a koláž na plátně

100 x 140 cm
Foto: DSC Gallery

Cena: 45 000 Kč + DPH

ANDREJ DÚBRAVSKÝ: 

SELFIE (BATHROOM)

JANA BUBELINYOVÁ:

INTIMITA

V našem top listu nemůže chybět enfant 

terrible světové výtvarné scény Jiří Georg 

Dokoupil. Zde vám představujeme jednu 

z jeho nejklasičtějších technik i témat, 

ženu vytvořenou kouřem. Tedy za pomoci 

svíčky a ohně. Je zřejmé, proč se díla Jiřího 

Dokoupila pravidelně objevují na těch 

nejprestižnějších světových veletrzích 

včetně Art Baselu či londýnského Freeze.

2011
100 x 120 cm
Saze na plátně
Foto: © Deyan Pavlov / Studio Dokoupil
Cena: 891 000 Kč + DPH

JIŘÍ GEORG DOKOUPIL: 

CARMEN YEAR N/A

TOP
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Text: Honza Vedral
Foto: Lukáš Hausenblas

SPISOVATELKA A NOVINÁŘKA BARBARA NESVADBOVÁ JE Z TĚCH, KTEŘÍ 

VÍ, ŽE UMĚLECKÉ DISCIPLÍNY STOJÍ ZA TO PROPOJOVAT. NA PŘEBAL SVÉ 

DALŠÍ KNÍŽKY SI VYBRALA DÍLO OD PASTY ONERA, KTERÉMU PODLEHLA 

NA PRVNÍ POHLED. 

PASTU 
JSEM CHTĚLA 
NA TITUL

Knížka pod názvem Laskonky vyjde 

na konci října. O tom, co bude na jeho 

titulu, měla ale šéfredaktorka časopisu 

Harper's Bazaar Czech Republic jasno po-

měrně rychle. K jeho autorovi se ostatně 

dostala právě díky své práci v časopise. 

„Hledala jsem výtvarníka pro spolupráci 

na módních stránkách Harper's Bazaaru. 

Zahraniční edice jsou propojováním umění 

a módy na poli obrázkových časopisů velmi 

signifikantní a jedinečné,“ vypráví Barbara, 

jak našla svou uměleckou lásku. 

„Jako inspiraci jsme měli řadu autorů – 

Takashim Murakamim počínaje a Jeffem 

Koonsem konče. Udělali jsme spoustu 

pokusů o propojení dvou světů,“ popi-

suje Nesvadbová zahraniční vzory, se 

kterými v magazínu pracuje a ke kterým 

se logicky snažila najít tuzemský ekvi-

valent. „A pak mi moje kolegyně Lucka 

Janotová ukázala Pastovy artobjekty. 

A to zrovna v době, kdy jsem hledala 

ilustrátora na novou knížku povídek. 

No a jeho vizuál mi na přebal přišel 

absolutně ideální,“ dodává, jak jednodu-

še to nakonec celé šlo. A jak se z hledání 

spolupracovníka pro časopis stal autor 

přebalu její knížky. Dílo Pasty Onera, 

které jí padlo do oka, se jmenuje If this 

is reality I’m not interested a vzniklo 

v loňském roce pro výstavu s názvem 

Glassplus à  la Borges aneb Zrcadlo 

a maskáč, kterou pořádala DSC Gallery. 

„Galeristka Olga Trčková, která mě, sta-

romilce, jako jediná seznamuje s post-

moderními umělci, mi Pastu představila 

a on souhlasil – takže vlastně dlouhý 

příběh ve zkrácené verzi působí velmi 

jednoduše a dá se shrnout do tří slov: 

Prostě to sedlo,“ těší se už Barbara 

Nesvadbová, až její nová knížka vyjde. 

Barbara 
Nesvadbová

KDO JE PASTA ONER

Popartový umělec střední generace 

graffiti a streetartu se narodil v roce 

1979. Patří mezi nejúspěšnější propa-

gátory tohoto druhu umění v České 

republice. Podílel se na vzniku první 

české knihy mapující vývoj graffiti 

v Čechách – In Graffiti We Trust. Svou 

tvorbou spolu s dalšími streetartisty 

reprezentoval v roce 2010 Českou 

republiku na EXPO v Šanghaji, expo-

zice Metropolis pak byla pro české 

diváky přenesena do DOXu. Vystavuje 

nejen v České republice, ale i v zahrani-

čí. V brazilském Museu Nacional 

Honestino Guimara
es byl součástí 

skupinové výstavy zaměřené na sou-

časné umění. V Peru vytvořil malbu 

pro místní festival Bílá noc. Jeho díla si 

získala oblibu soukromých sběratelů po 

celém světě.

ARTLOVER
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VELETRH, NA KTERÉM SE PŘEDVÁDĚJÍ TY NEJLEPŠÍ GALERIE SVĚTA, JSME NE-

MOHLI VYNECHAT. ART BASEL JE VE SVĚTĚ UMĚNÍ POJEM A LETOS V ČERVNU 

SE KONAL JIŽ ČTYŘICÁTÝ ŠESTÝ ROČNÍK. CO NÁS NA NĚM ZAUJALO? A V ČEM 

JSOU VŮBEC PODOBNÉ AKCE DŮLEŽITÉ? SHRNULI JSME TO DO 12 BODŮ.PR
O

Č

JEZDIT 
DO BASELU 

Text: Edmund Čučka

1)   Jsou zde pokaždé zastoupeny ty 

nejlepší galerie světa. Pro zajíma-

vost, Art Baselu se letos nezúčast-

nila žádná z českých, přestože 

nechyběly třeba ty z Libanonu 

či Filipín. 

2)   Svoje dílo zde v několika sekcích 

předvedlo přes 4 000 výtvarníků 

ze 33 států z 286 galerií.

3)   Po dobu šesti dnů Art Basel navštívi-

lo přes 95 000 návštěvníků, mezi ni-

miž byly takové hvězdy jako Tracey 

Emin, James Turell, Joseph Kosuth 

či Zeng Fanzhi.

4)   Veletrh zároveň navštívilo přes 

300 zástupců z předních světových in-

stitucí včetně zástupců z Tate Modern 

z Londýna či MoMA z New Yorku. 

Art Basel, Basilej, 2016, sekce Unlimited
Foto: © Art Basel
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5)   Během necelého týdne můžete na 

Art Baselu vidět to nejlepší, co v da-

ném roce ve světě současného umě-

ní vzniklo. Nemusíte tak objíždět 

galerie z celého světa. Renomovaní 

galeristé si právě na tento veletrh 

nechávají to nejlepší z nejlepšího.

6)   O tom svědčí, že během veletrhu se 

na místním letišti potkávají stovky 

privátních jetů z celého světa.

7)   Po dobu hlavního veletrhu Art Basel 

se dále konají i takzvané „satelitní“ 

veletrhy, na které není tak obtížné 

se dostat, jako například Scope, 

Volta či Liste.

8)   Přímo v Baselu sídlí několik velmi 

významných institucí, které tu 

vždy prezentují to nejzajímavější 

ze svých sbírek. I pro ně jde vždy 

o vrchol sezony.

9)   Patří mezi ně i Fondation Beyeler. 

Jde o nejbohatší nadaci na světě, 

jež vždy připravuje ty nejvíce exklu-

zivní výstavy, například společně 

s MoMA či s Centre Pompidou. 

Ve svých sbírkách mají taková jména, 

jakými jsou Pablo Picasso, Alberto 

Giacometti, ale zastupují i Alexandra 

Caldera, který zde měl tento rok svoji 

prezentaci po boku Fischli/Weiss. 

Budovu nadace navrhl legendární 

architekt Renzo Piano, jenž zároveň 

stavěl Centre Pompidou v Paříži.

10)   V letošním roce svoji novou budovu 

otevřelo Kunstmuseum Basel, 

v němž se konala průřezová výstava 

Sculpture on the Move 1946–2016.

11)   V Museum Tinguely se pro změnu 

konala výstava Out of Order britské-

ho autora Michaela Landy známého 

ze skupiny Young British Artists. 

Na své první takto rozsáhlé výstavě 

spojil fikci a skutečný život. V rám-

ci regulovaného procesu v určitou 

chvíli zničil veškerý svůj majetek, 

který mu v tu danou chvíli patřil. 

Jediný český umělec, jenž měl 

v Museum Tinguely sólo výstavu, 

byl v roce 2014 Krištof Kintera.

12)   Kromě Art Baselu a jeho poboček 

v Miami a v Hongkongu existují 

i další prestižní veletrhy, například 

Frieze v Londýně, který probíhá na 

podzim, Armory Show v New Yorku 

či Art Cologne v německém Kolíně 

nad Rýnem.

Michael Landy: Doubting Thomas, 2013 a Breaking News, 2015–2016
© 2016 Museum Tinguely, Basel; Foto: Daniel Spehr

Fondation Beyeler, postaveno Renzem Pianem
Foto: Mark Niedermann

Pohled do expozice Kunstmuseum Basel
Foto: Gina Folly
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S mobilní aplikací Svoboda 
& Williams je cesta k nové 
nemovitosti snadnější než kdy 
předtím. Včetně cenové mapy 
nájemného a funkce watchdog, 
díky níž vám neunikne žádná 
nová nabídka podle vašich 
preferencí.

Svět realit
na dotek prstu



Text: Honza Vedral
Foto: Júlia Šimáková

JAK TO VYPADÁ, KDYŽ ZACHYTÍTE V REÁLNÉM ČASE ZVUK A PŘETVOŘÍTE 

HO VE STATICKÝ SVĚTELNÝ OBJEKT? PŘESNĚ NA TO NABÍDNE OD 8. 9. 

DO 18. 10. ODPOVĚDI VÝSTAVA PŘEDNÍHO SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA 

AŠOTA HAASE V PROSTORÁCH PRAŽSKÉ DSC GALLERY. JAKÁ BYLA JEHO 

CESTA OD ŘECKOŘÍMSKÉHO ZÁPASU DO SVĚTOVÝCH VÝSTAVNÍCH SÍNÍ?

ÓDA NA
HYPERAKTIVITU

Haas patří mezi mladé umělce, ale svými 

optickými iluzemi si ve světě současného 

umění rychle získal jméno. Jeho tvorba 

osciluje na hranici designu, sochařství 

a sklářského výtvarnictví, a je tak velmi 

nadčasová a má zasloužený ohlas na 

zahraničních veletrzích umění a výsta-

vách, například v muzeu Maxxi v Římě 

nebo v Šanghaji. Přestože jeho umění je 

velmi „vizuální“, podstata jeho tvorby se 

zabývá věcmi, které nejsou vidět okem. 

Na aktuální výstavě se proto rozhodl 

propojit světy dvou „soupeřících“ fyzi-

kálních veličin. Tedy světla a zvuku. Náš 

rozhovor v jeho bratislavském ateliéru 

plném technologií začínáme za svitu jeho 

fascinujících objektů a vzpomínkami na 

Moskvu, kde se narodil. Ašot Haas
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Vzhledem k vašemu rodinnému zázemí Vzhledem k vašemu rodinnému zázemí 

vlastně není divu, že se věnujete umění... vlastně není divu, že se věnujete umění... 

Je pravda, že jsem se narodil do výtvar-

ně založené rodiny. A to z tátovy i z má-

miny strany. Dědeček byl sochař, teta 

malířka, druhá návrhářka, další archi-

tektka. To zázemí tam bylo a je. Přesto 

jsem k výtvarnému umění nesměřoval 

hned, v prvním plánu. V roce 1989, když 

mi bylo osm, jsme se totiž přestěhovali 

z Ruska do Bratislavy. A já zůstal od 

svých kořenů v tomhle směru oddělený. 

Dost to souviselo s mojí hyperaktivitou, 

která je i vidět na mojí tvorbě. Právě 

kvůli ní se totiž rodiče rozhodli, že mě 

dají na sportovní školu.

To je od uměleckého světa hodně daleko...To je od uměleckého světa hodně daleko...

To máte pravdu. Zvlášť když jsem se 

profesionálně věnoval zápasu, jednomu 

z nejstarších bojových umění v Evropě. 

Přiznám se, že mě to ale úplně nebavilo. 

Sice mi vyhovoval ten styl výuky, že po 

čtyřech hodinách školy se tělesně makalo, 

ale bylo to náročné a nenaplňovalo mě to. 

Když přišlo na rozhodování kam dál na 

střední, navštívil jsem svoji rodinu v Rus-

ku. A pochopil jsem, že bych měl pokračo-

vat spíše tím výtvarným směrem.

Takže jste se konečně od fyzického zápa-Takže jste se konečně od fyzického zápa-

su dostal k tomu tvůrčímu. su dostal k tomu tvůrčímu. 

Nastoupil jsem na školu užitkového vý-

tvarnictví a čtyři roky se věnoval kameno-

sochařství. To už jsem věděl, že se budu 

výtvarnému umění skutečně věnovat, 

ale ta hyperaktivita mě neopustila. 

Na vysokou školu jsem šel na průmyslo-

vý design, kde jsem vydržel rok. Začaly 

mi vadit hranice funkčnosti, které jsem 

musel splňovat. Proto jsem přestoupil na 

transport design, kde mě začaly zajímat 

softwary. Fascinovalo mě, jak z virtuality 

můžou vzniknout reálné věci. Ale zase. 

I tak jsem tam vydržel jenom rok, než 

jsem se přeorientoval na sklo. A pak zase 

zpátky na sochu a volnou tvorbu... 

Když to tak vyjmenováváte, vlastně jsou Když to tak vyjmenováváte, vlastně jsou 

to všechno motivy, které najdeme ve to všechno motivy, které najdeme ve 

vaší tvorbě... vaší tvorbě... 

Kybernetika, klasická socha, sklo, interak-

tivní práce, s tím vším skutečně pracuji. 

V tom jsem hledal svůj vlastní rukopis. 

Moje přestupy na školy určitě plynuly 

z mojí hyperaktivity. Jakmile jsem něco 

nasál a pochopil, potřeboval jsem se posu-

nout dál. Neumím vydržet na jednom mís-

tě. Neumím se držet jednoho materiálu. 

Jednoho média. Jedné myšlenky a tématu. 

A nemám rád hranice a škatulkování. Taky 

jsem rád, když jdou věci rychle. Snažím 

se proces mezi myšlenkou a její realizací 

časově co nejvíc eliminovat. Proto taky 

tolik využívám technologie.

Ale vaším velkým tématem jsou sklo Ale vaším velkým tématem jsou sklo 

a světlo. Vyrábíte třeba až hypnotizující a světlo. Vyrábíte třeba až hypnotizující 

objekty na dálkové ovládání... objekty na dálkové ovládání... 

To je koncept, se kterým jsem přišel asi 

před rokem a za rok třeba odejde. Vím, 

že u toho nevydržím dlouho, jako u niče-

ho. Jde o spojení světla a skla, respektive 

plexiskla. Materiál skla mě ohromně baví 

kvůli tomu, že je transparentní. Je to 

jediný materiál, v němž samotném se může 

odehrávat nějaký děj. V interiéru samotné-

ho materiálu. A k tomu samozřejmě patří 

i světlo, které optiku umocňuje, stejně 

jako komunikaci mezi divákem a dílem. To 

dílo je ze své podstaty interaktivní, pořád 

s vámi komunikuje a vy ho můžete kontro-

lovat, zvolit intenzitu svícení a další věci. 

Jak vás napadlo do svých děl tak napří-Jak vás napadlo do svých děl tak napří-

mo vtáhnout diváka? mo vtáhnout diváka? 

Mám rád dvě věci: kontrasty a interakci. 

Ve většině mých děl je divák přímo zapo-

jený. Vychází to hodně i z mých předcho-

zích kybernetických projektů, jako byl 

pavouk nebo elektronické harfy. Beru to 

jako plus pro sběratele, který když přijde 

domů, tak si nezapne telku a nekouká na 

Ordinaci. Ale má možnost přetvářet umě-

lecké dílo, které má na stěně. Líbí se mi, 

když objekt každý den říká něco jiného, 

když mění nálady, když jde o vizuál, který 

běžně lidským okem nemůžete zachytit, 

jako je plynutí částic v prostoru nebo jiné 

fyzikální děje. To všechno můžete v těch 

věcech hledat. A pokaždé přitom vytvářet 

jinou náladu.

Pro vaši chystanou výstavu v DSC Gallery Pro vaši chystanou výstavu v DSC Gallery 

je ale navíc důležitý zvuk... je ale navíc důležitý zvuk... 

Dá se říct, že jde o moji úplně první 

výstavu, která má jednotnou myšlenku. 

Nezabývá se různými příběhy, ale jednou 

tematikou, na kterou se dívá z různých 

stran. Dřív jsem dělal takový výcuc ze 

svojí hyperaktivity, ale v tomto případě 

jde čistě o světlo, reliéf. Úplně na začát-

ku téhle výstavy byla nějaká, jedno jaká, 

otázka. A já jsem se nesnažil odpovědět, 

ale začal se na ni dívat z kontrastu, z úplně 

druhé strany. Začal jsem ji brát čistě jen 

jako zvuk, frekvenci, kterou se snažíte 

nějak pochopit. A tak přišel nápad začít 

pracovat se zvukem. Propojit jeho vlnění 

s vlněním světla. Filozofický a politický 

přesah sice není úplně moje parketa, do 

které se pouštím. Ale zároveň si myslím, 

že v dnešní době je podstatné si povídat. 

Vést mezinárodní dialog a pochopit navzá-

jem tóninu toho druhého. Bez znalosti 

frekvence toho druhého neumíme fungo-

vat a abychom zůstali lidmi, je potřeba se 

na ni navzájem naladit. 

Jak jste tuhle myšlenku přetvořil v něco Jak jste tuhle myšlenku přetvořil v něco 

kreativního? kreativního? 

Když jsem k ní dospěl, začal jsem s ní pra-

covat, různě ji ovlivňovat svými kódy. 

Zapojil jsem do toho softwary, takže výsle-

dek není nic náhodného ani ruční kresba. 

Jde o záznam, který já různě šponuji a ovliv-

ňuji. Do základního daného kódu dodávám 

přesné geometrické struktury a tím do 

výsledku vnáším svůj odkaz, svoji odpověď.

Vaše tvorba je velmi úzce spjatá s tech-Vaše tvorba je velmi úzce spjatá s tech-

nologiemi. Kde se u vás, kromě školy, nologiemi. Kde se u vás, kromě školy, 

vzal tento druh fascinace? vzal tento druh fascinace? 

Už jsem to vlastně jednou říkal: Já strašně 

nerad na cokoli čekám. Technologie mi 

v první řadě dovolují všechno urychlit 

a v druhé zdokonalovat myšlenky. Na za-

čátku jsem přemýšlel, jak vybrousit sklo, 

abych to nemusel dělat já sám ručně, jako 

se to dělalo před dvěma sty lety. Nic proti 

tomu nemám, ale věřím, že jako výtvarník 

se musím neustále rozvíjet, nabírat nové 

myšlenky a zkušenosti. Dnes už přemýš-

KDYŽ NĚCO NAKUPUJI, 

ŘÍDÍM SE VÁŠNÍ, 

PROTOŽE DÍLA, KTERÁ 

VLASTNÍM, INSTALUJI 

DO SVÉHO DOMU

SKLO JE JEDINÝ 

MATERIÁL, V NĚMŽ 

SAMOTNÉM SE 

MŮŽE ODEHRÁVAT 

NĚJAKÝ DĚJ

Resonance of Sound, 2016, 1 x 1,5 m, světelný objekt, plexisklo, hliník, cena: 200 000 Kč + DPH
Haasovo dílo letos bude díky DSC Gallery k vidění i na mezinárodním veletrhu START v londýnské Saatchi Gallery.
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lím v podstatě kyberneticky. Moje nápady 

často hraničí s technologickými inova-

cemi. Jeden projekt, na kterém pracuji, 

se týká laseru. Vycházím z toho, že mezi 

umělcem a divákem je vždy nějaká spoj-

nice. U malíře štětec a barva, u sochaře 

dláto a kladivo. A já se teď snažím vytvořit 

něco, v čem se nemusím dotknout materi-

álu, nevyvinout žádný pohyb. Chci praco-

vat s kamerou, která snímá oko a přesně 

tam, kam se podívám, potom vypálí laser. 

To znamená, že jenom na základě svého 

pohledu na nějaký materiál, ho můžete 

modelovat. Stačí se podívat a laser pálí...

To by se u vás mohli inspirovat v nějaké To by se u vás mohli inspirovat v nějaké 

armádě... armádě... 

Ale tam už to funguje. V letectví je to 

běžná věc, že ve stíhačkách mají kameru 

a manuálně se nezaostřuje. Já se spíš tyto 

technologie snažím využívat humánně. 

Takže cíleně studujete technické novinky? Takže cíleně studujete technické novinky? 

Ne že bych každý den brouzdal po něja-

kých serverech. Ale hodně čtu a zajímám 

se. Ale spíš mám vždycky nejdřív nějaký 

nápad, nějakou myšlenku. A až potom za-

čnu řešit a hledat, zda existuje něco, s čím 

bych ji mohl naplnit. To, o čem jsem mlu-

vil, se už dnes dá zrealizovat přes Google 

brýle. Je to jen věc softwaru a není to nic 

komplikovaného. Jde jenom o kreativní 

využití toho, co existuje. 

Narazil jste na něco, co technicky nešlo Narazil jste na něco, co technicky nešlo 

realizovat? realizovat? 

Vždycky je nějaký problém. Ale všechno 

je jen otázkou času... a financí. Když byly 

v začátcích 3D tiskárny, snažil jsem se 

vyvinout materiál, který by byl schopen 

udržet sklo. Takový, který by ručně udělat 

nešel, a přitom vydržel žár 1 500 stupňů. 

Nakonec jsme se ale vyšplhali na cenu dvě 

stě tisíc slovenských korun za malinkou 

formičku, což už bylo kontra. Ale nakonec 

jsme sehnali sponzora a skutečně tu věc 

vyrobili. A když se na výsledek podíváte, 

máte pocit, jako by pocházel z jiné pla-

nety. Dnes už jsou 3D tiskárny komerční 

záležitost a nepracuji s nimi. A už by to 

ani nebyl problém vyrobit... Ale takhle já 

přemýšlím. Vždycky mě na začátku něco 

chytne, ale brzy to přenechám divákům. 

Když bude fungovat ten laser, každý může 

být jen svýma očima výtvarník. Když jsem 

udělal laserovou harfu, každý byl hudeb-

ník. Divák se stává tvůrcem. 

Nebojíte se ale, že vaše díla mohou vzhle-Nebojíte se ale, že vaše díla mohou vzhle-

dem k vývoji technologií brzy zestárnout? dem k vývoji technologií brzy zestárnout? 

Samozřejmě že se to stane. Ale vždy 

budou držet myšlenku a prvenství. 

Jako ten pavouk, kterého jsem nazval 

Chlastal. Vycházel jsem z toho, že 

všichni jsme ničili svoje hračky. A proto 

jsem vyrobil hračku, která naopak ničí 

svého majitele. Má v bříšku jed, kterým 

je alkohol. A když zapískáte, přijde 

k vám, načepuje vám a jde pryč. Vzniklo 

to už před dvanácti lety, i když dneska 

už roboti běhají, umí nosit kávu a kdo 

ví co ještě, pořád je důležitá ta původní 

myšlenka, která se neztratila. 

Vracíte se v rámci své hyperaktivity Vracíte se v rámci své hyperaktivity 

i k věcem, které se technologií netýkají? i k věcem, které se technologií netýkají? 

Není to pro mě atraktivní. Začínal jsem 

v podstatě jako každý výtvarník, mu-

síte projít nějakým vzděláním, abyste 

pochopili přítomnost, musíte poznat 

minulost a až pak lze předvídat a načrtá-

vat budoucnost. Snažil jsem se najít svůj 

rukopis, vyšel jsem ze základních tvarů. 

A postupně se krystalizuje. Pořád to 

jsou ruční věci, jenom si je nekreslím na 

papír, ale do počítače. A nechci na tom 

nic měnit.

Kdy se vám poprvé povedlo prodat Kdy se vám poprvé povedlo prodat 

vlastní dílo? vlastní dílo? 

Ještě na škole jsem vyhrál Cenu Galérie 

Nova za sklo. A to dílo, které vzniklo 

v rámci mojí diplomové práce, bylo 

zároveň první, které se prodalo. Pracoval 

jsem na tématu vývoj technologie a jejího 

vlivu na výtvarné umění. Šlo o komunika-

ci dvou tvarů – koule a kostky. Zkoumal 

jsem, co se dá jak v rámci technologií zob-

razit. A po tom úspěchu jsem pochopil, že 

to bude moje cesta.

DNES UŽ PŘEMÝŠLÍM 

V PODSTATĚ 

KYBERNETICKY

STAČÍ SE PODÍVAT 

A LASER PÁLÍ...

3 x 3, 2012, světelný objekt, plexisklo, hliník, 200 x 200 cm, cena: 350 000 Kč + DPHUntitled, 2012, Světelný objekt, plexisklo, hliník, 200 cm, Cena: 315 000 Kč + DPH
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Když už jste tolikrát zmínil Když už jste tolikrát zmínil 

hyperaktivitu. Na kolika věcech hyperaktivitu. Na kolika věcech 

právě pracujete? právě pracujete? 

Kupodivu jsem docela soustředěný. 

Chystám se na výstavu v Praze 

a v Londýně. A mým jediným tématem 

je teď zvuková rezonance. Jedná se asi 

o třicet děl, z nichž každé je samostatné, 

ale vyprávějí podobný příběh. Ostatní 

věci zatím jenom promýšlím.

AŠOT HAAS

Narodil se v roce 1981 v Moskvě. 

Střední školu užitého umění v Bratisla-

vě, obor kamenosochařství, dostudo-

val v roce 2000. V letech 2000–2007 

studoval na bratislavské Vysoké škole 

výtvarných umění, kde vystřídal ně-

kolik oborů. Prošel ateliéry Industrial 

Design (F. Chrenka), Transport Design 

(Š. Klein), Glass Design (J. Gavula) 

a Socha, Objekt, Inštalácia (J. Meliš). 

V roce 2006 získal první cenu za minu-

tový film na mezinárodním filmovém 

festivalu v Bratislavě a v roce 2007 mu 

byla udělena prestižní Cena Galérie 

Nova za sklo.

V jeho dílech najdete vycentrovaný 

chaos, až geometrické tvary, které ná-

sledně dokáže upravit do nečekaných 

struktur. Všechna aktuálně vystavená 

díla vznikla stejnou technologií – za 

použití optického plexiskla, vibrují 

zvukem a zároveň jsou i světelnými 

objekty. Už z toho popisu je patrné, 

že v prostorách DSC Gallery bude 

od 8. září do 18. října znovu k vidění... 

něco nevídaného.

Jaký je pro umělce rozdíl vystavovat Jaký je pro umělce rozdíl vystavovat 

v domácích a ve světových galeriích? v domácích a ve světových galeriích? 

Je to v první řadě příjemná zkušenost. 

Nazírání je v každé zemi jiné a jednotlivá 

díla působí jinak u nás nebo v Šanghaji či 

Bejrútu. Je to jako stín skleničky, pokaždé 

je jiný, podle toho kam a jak ji položíte. 

Baví mě sledovat reakce lidí, které jsou čas-

to překvapivé. Například v Šanghaji se mi 

stalo, že jednoho sběratele vůbec nezajímal 

obsah díla, ale jenom technologie. Dostal 

jsem z toho dokonce strach, zda mu vůbec 

jde o umělecké dílo, nebo chce jenom 

něco průmyslově zkopírovat. Ale nakonec 

jsem zjistil, že v Číně si prostě velice váží 

evropského umění. A uvědomil jsem si, 

že moje věci se, vzhledem k materiálům, 

ze kterých se dělají, stejně zkopírovat neda-

jí. To, že používám technologii, nezname-

ná, že by v sobě neměly jedinečnost. 

Untitled, 2013, Světelný objekt, plexisklo, hliník, 100 cm (ks), cena: 90 000 Kč + DPH (ks)
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Zveme vás do krásného muzea moderního umění Danubiana Meulensteen Art Museum, 
které se nachází necelých 20 km jižně od Bratislavy, na poloostrově u řeky Dunaj. 

Jeho zakladateli jsou holandský sběratel a podporovatel umění Gerard Meulensteen 
z Eindhovenu a slovenský galerista Vincent Polakovič. Autor stavby architekt Peter Žalman 
navrhl lodičkovitý půdorys se symboly vesel vertikálně se opírajících o boční tělo stavby. 
K muzeu přiléhá nádherný park se sochami. Od muzea se nabízí unikátní pohled na Bratislavu 
a majestátní Dunaj. Tento poloostrov je ideálním místem, kde strávit příjemné odpoledne.

Na podzim bude mít v tomto krásném prostředí výstavu 
Jiří Georg Dokoupil, světoznámý umělec českého původu.

MEULENSTEEN ART MUSEUM

www.danubiana.sk



GALERISTÉ NEJENŽE VÍTAJÍ 

PŘÍLEŽITOST ZHODNOTIT PRÁCI 

KONKURENCE, ONI SI V TOM 

PŘÍMO LIBUJÍ. ŘEKNĚME, ŽE JSEM 

GALERISTKA JMÉNEM RYCOVÁ 

A VY JSTE KLIENT, KTERÝ BĚŽNĚ 

NAKUPUJE U GALERISTY JMÉNEM 

ŠAFÁŘ. Z NĚJAKÉHO DŮVODU MI 

ZATELEFONUJETE A POŽÁDÁTE MĚ 

O SCHŮZKU... 

O GALERISTECH 
PRAVDA 
STRAŠNÁ 

ANEB CO VÁM ŽÁDNÝ NEŘEKNE 
(PROTOŽE TO NEVÍ)

Text: Olga Trčková
Foto: archiv DSC Gallery

Jiří Georg Dokoupil (1954), Bez názvu, 2016, sprej na plátně, 130 x 160 cm
Cena: 1 174 500 Kč + DPH, na výstavě REVERSE v DSC Gallery

Ještě než začneme o čemkoli hovořit, 

jsem ve strategické výhodě: zřejmě máte 

nějaké pochybnosti o službách, které 

vám poskytuje Šafář, jinak byste mě 

nekontaktoval. 

Přijdete do mé kanceláře, která je sa-

mozřejmě zařízená tak, aby vzbuzovala 

naprostou důvěru. Navíc je nejlepším 

místem galerie, taková ta malá soukromá 

„galerie v galerii“, a já se snažím být nad-

míru pozorná a absolutně milá. Jednám 

s vámi způsobem, kterému se dá říct „styl 

pozorného posluchače“ – a který je

pravděpodobně působivější než Šafářovo 

obvyklé chování prostě proto, že je půso-

bivější než moje obvyklé chování, navíc je 

to naše první schůzka.

Pokud jste příjemný sběratel, pravděpo-

dobně se budete vyhýbat jakékoli otevře-

ně negativní narážce na Šafáře, protože se 

budete z neznámého důvodu obávat, že 

kdybyste škaredě mluvil o mém profesním 

kolegovi, urazil byste i mě. Proto budeme 

kolem důvodu, proč nejste se Šafářem 

spokojen, chodit jako kolem horké kaše. 

Vypadá to přibližně tak...

TÉMA
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David Černý (1967), Shark, 2005, kombinovaná technika, 190 x 90 x 270 cm, cena: 5 000 000 Kč + DPH
Třítunový objekt Shark představuje spoutaného Saddáma Husajna v akváriu. Parafrázuje tím slavné dílo Damiena Hirsta Nemožnost žijícího 
člověka představit si smrt z roku 1991. Hirst tehdy totiž do akvária naložil žraloka. Jde o vizuálně atraktivní exponát: efektní, podivný a poněkud 
perverzní. Dílo bylo vystavené v rámci samostatné výstavy Davida Černého v roce 2009 v DSC Gallery. Na výstavě v Polsku a Nizozemí bylo kvůli 
své kontroverzi odstraněno z výstav.

Vy řeknete:Vy řeknete: „Sbírám už léta a v tuto 

chvíli investuji do umění nemalé peníze 

a chci se ujistit, že rozumím správně 

tomu, proč bych měl koupit určité umě-

ní.“ (Myslíte tím: „Mám strach, že přijdu 

o peníze, které do umění vkládám, 

a zoufale potřebuji uklidnit.“)

Já řeknu:Já řeknu: „Při sbírání umění je velmi důle-

žité mít naprostou důvěru v člověka, který 

vám tyto nákupy řeší.“ (Myslím tím: „Vím, 

že jste nervózní kvůli Šafářovi, a chci 

vás znervóznit natolik, abyste ho už jako 

poradce pro investice v umění nestrpěl 

ani den.“)

Vy řeknete:Vy řeknete: „Ne že bych neměl důvěru 

k panu Šafářovi…“ (Myslíte tím: „Nemám 

důvěru v pana Šafáře.“)

Já řeknu:Já řeknu: „Někdy jde prostě o taje osob-

nosti.“ (Myslím tím: „Nemusíte mít pocit 

viny, pokud si myslíte, že je ten chlap 

samolibý mluvka.“)

Vy řeknete (pokorně):Vy řeknete (pokorně): „No, chtěl bych 

vám položit jen jednu nebo dvě otázky.“ 

(Myslíte tím: „Zachraňte mě, ať nevyhazuji 

miliony za bezcennou skrumáž matlanic!“)

Já řeknu:Já řeknu: „Nemohu vám úplně radit, 

pokud s vámi dlouhodobě pracuje někdo 

jiný, ale jestliže existuje nějaký specifický 

kus papíru s nějakými jmény autorů…“ 

(Myslím tím: „Dejte mi do ruky něco, 

co připravil Šafář, abych to mohla s radostí 

roztrhat na kusy.“)

COŽE? ŽÁDNÍ ZAHRANIČNÍ 

AUTOŘI?!

Předpokládejme, že jste s sebou sku-

tečně přinesl portfolio obrazů, které 

pro vás Šafář navrhl. Podáte mi ho přes 

stůl a nyní začíná to pravé potěšení. 

Důkladně dokument prostuduji, a aniž 

bych vzhlédla, dokonale si uvědomuji, 

že bedlivě zkoumáte můj výraz a hledáte 

sebemenší známku nesouhlasu. Pokud 

třeba jen pozvednu obočí, nebo se mi 

zvlní rty do úsměvu, pravděpodobně si 

pomyslíte: Ach bože, co mi to ten šašek 

Šafář provedl?

Zamumlám něco jako: „Zvláštní, že tu nevi-

dím nic z Dokoupilovy rané tvorby...“ Nebo 

ještě potichu dodám: „No, ne každý galerista 

má přístup k tomuto umělci...“ A vy budete 

pravděpodobně horečnatě přemýšlet, co 

jiného tam ještě neuvedl a k jakým dalším 

umělcům se ještě Šafář neumí dostat. 

A pokud, po pročtení dvou nebo tří 

stran, řeknu: „Tak tady je něco, co bych 

udělala jinak,“ pravděpodobně si začne-

te přát, aby byla celá tato záležitost od 

začátku v mých rukou.

Možná vás získám za klienta. Určitě jsem 

ve vás přikrmila pochybnosti, které jste 

o Šafářovi měl. Ale je tu věc, kterou si 

většina klientů-sběratelů pravděpodobně 

neuvědomuje:

V celém tom minidramatu, které jsme 

spolu právě sehráli, se neobjevil jeden 

jediný zlomeček důkazu, že bych vám 

ve skutečnosti dokázala připravit lepší 

portfolio umění nebo alespoň stejně 

dobré jako Šafář. 

Možná, že jsem ve vás vzbudila 

dojem, ze bych to dokázala – ale to je 

citová reakce, nikoli reakce založená na 

jakémkoli důkazu.

Ubohý Šafář nebyl přítomen, aby se mohl 

bránit nebo vysvětlit, proč vybral do svého 

návrhu právě toto. Kdyby byla situace opač-

ná a Šafář by si četl portfolio, které jsem 

navrhla já, byl by ho mohl rozpitvat stejně 

působivě, jako jsem to právě udělala já. 

Ne že by moje portfolio bylo špatné, 

stejně jako nemuselo být závadné ani 

jeho, jde jen o to, že existuje nekonečně 

mnoho způsobů, jak připravit koncep-

ci dobré sbírky pro klienta a existuje 

nekonečně mnoho kvalitních a ještě 

lepších umělců. Nebo i horších. A gale-

rista může vždycky říci nebo naznačit, 

že jeho způsob je nejlepší. 
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KDO JE OLGA TRČKOVÁ?

Investiční expert pro současné umění je zároveň partnerkou v DSC Gallery, přednáší 

Umění a finance na VŠE v Praze, doktorát z ekonomie na VŠE Praha získala na téma Cena 

a hodnota současného umění na světovém trhu s uměním. Spolu s partnerem DSC Gallery 

Petrem Šecem vlastní jednu z největších sbírek mladého českého umění a spolu s týmem 

DSC Gallery spolupracuje na budování privátních sbírek, které mají v budoucnu ambici 

stát se muzeem. V srpnu otevřeli v areálu Pragovka Art District další galerii (DEPO Gallery) 

orientovanou na nejmladší výtvarné trendy. Poskytuje sběratelům konzultace, audit stávají-

cích sbírek i dlouhodobé art investorské poradenství při budování sbírek.

olga.trckova@dscgallery.com

CO MÁ TEDY SBĚRATEL 

DĚLAT?
Tento stav věci, jak by mělo být jasné, 

vyvolává u sběratelů dilema. Za předpo-

kladu, že kvalita umění není laikovi na 

první pohled jasná a hodnotu tvoří názor 

vybrané skupiny autorit a nedá se nijak 

změřit ani vypočítat, je situace ještě dvoj-

násob těžká. 

Navíc, pokud jakýkoli kompetentní 

galerista může zpochybnit kvalitu práce 

jiného galeristy, jak se má klient rozhod-

nout, kterého si vybrat – přesněji, které-

mu svěřit svoje milované peníze, 

aby je utrácel za umění? 

Strašná pravda je, že na to neexistují jed-

noznačná pravidla. Kdyby existovala, tak 

by všechny obchody prováděli nejlepší ga-

leristé a ostatní vůbec žádné. A je zřejmé, 

že tak to opravdu není. Při výběru „svého“ 

galeristy bych proto obecně navrhovala 

těchto několik praktických rad:

1)   Hodnoťte galeristu nikoli podle 

toho, co říká o úsilí jiných galeristů, 

nýbrž podle konstruktivních prohlá-

šení, co by pro vás udělal on sám.

2)   Nezakládejte svůj výběr galeristy 

pouze na prvním dojmu, který na 

vás udělá, ale ani tento faktor nepře-

hlížejte. Pokud na vás udělá dojem, 

dělá pravděpodobně dojem i na 

umělce a jiné sběratele.

3)   Kdykoli je to možné, zjistěte si něco 

o práci i pověsti dotyčného galeris-

ty. Promluvte si s jinými sběrateli, 

pro které pracoval. Třeba na jeho 

vernisáži. Jedna z mála věcí, které se 

těžko překrucují, je to, co si o něm 

myslí druzí lidé. 

4)   To nejdůležitější. Všechny výše 

uvedené rady můžete optikou téhle 

ignorovat. Zeptejte se galeristy, se 

kterým chcete spolupracovat, co 

on sám sbírá do své osobní sbírky, 

chtějte vědět, do čeho on sám dává 

svoje peníze. Ne aby vám jen říkal, 

do čeho máte vy dát ty svoje. 

V tu chvíli víte vše o tom, zda s ním 

pracovat.

SBÍREJTE OČIMA (A SRDCEM?). 

NE UŠIMA
Nezapomínejme, nikdo, ani žádný ga-

lerista, nemá skleněnou kouli a neumí 

předpovídat budoucnost a neví, co pře-

žije a bude ceněno jako umění dnešní 

doby za padesát nebo sto let. Proto vy-

slechněte, co radí experti, ale nakonec 

zvolte to, co vám radí váš instinkt, vaše 

vášeň, a kupujte to, co vy milujete (ne 

co miluje jenom váš galerista). Vy s tím 

budete žít. 

Roman Týc (1974), Nejnižší autorita, 2014, kombinovaná technika, 151 x 110 x 12 cm, cena: 170 000 Kč + DPH
Smrťák zobrazuje jakousi introspektivní reminiscenci na otce, první formu autority, se kterou se autor setkal a která ho fatálně nasměrovala 
k celoživotnímu protestu proti jakýmkoli autoritám. V Čechách je Týc vnímaný jako rebel, jenž za výměnu panáčků na semaforech seděl měsíc 
ve vězení. V zahraničí je zván na přednášky do institucí jako TATE Modern v Londýně a uváděn jako představitel aktivistického umění v prestižních 
publikacích o umění. 
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Text: Jana Šindelová
Foto: Lukáš Hausenblas

PŘI NÁVŠTĚVĚ V ATELIÉRU VÁCLAVA CIGLERA VSTUPUJEME DO 

JEDINEČNÉ ZAHRADY KONCIPOVANÉ A UDRŽOVANÉ V DUCHU OTTO 

ROTHMAYERA, PRVOREPUBLIKOVÉHO ARCHITEKTA PRAŽSKÉHO HRADU, 

V ÚDIVU OBJEVUJEME NESMÍRNĚ PŮVABNÁ ZÁKOUTÍ A ZÁTIŠÍ Z KAMENŮ 

A ROSTLIN, MÍSTA PRO VÝTVARNÉ INSTALACE I K SEZENÍ, STĚNY DOMU 

POROSTLÉ BŘEČŤANEM.

VNÍMÁNÍ 
POHYBEM, 

PROSTOREM 
A ČASEM

ATELIÉR
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Ocitáme se uvnitř – v soukromí, napadají 

mě slova: koncentrace, meditace, uspořá-

dání, otevřenost, vesmírná touha, domov, 

opojení či jak doplňuje Václav Cigler: „Náš 

čas... je časem úniků do metaprostorů vy-

sněných slastí...“ Pod pojmem „slast“ však 

nerozumí jen smyslový zážitek, ale to, co 

toto slovo zvukově evokuje – v obměnách 

slova láska, plnost, blaho, naplnění... 

Vnímání má vždy prostorovou a časovou 

dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Proto 

se zdá, že titul „vnímání pohybem, prosto-

rem a časem“ sděluje něco zcela mimořád-

ného, i když samozřejmého. 

„Žijeme v tomhle světě a jsme daní tím, 

co jsme prožili. Umění je tudíž reagová-

ním v čase. Vnímáme a odpovídáme tak 

na jeho každodenní podněty,“ pokračuje 

Václav Cigler. Osobně žitý prostor chápe 

jako vzájemný dialog. Žije vlastní tvorbou 

a jejími „přesahy“. Kladením si otázek 

a hledáním vhodných prostředků objevuje 

„jinakosti“ smyslového vnímání v mno-

ha rovinách. Životní prostor, kterým je 

zahrada, dům i ateliér vytváří prostředí, 

unikátní intelektuální, pracovní a umě-

lecké zázemí, v němž jsou představeny zá-

kladní koncepty jeho díla. „To, co dělám, 

nemá téma ani jména, jen děj, tedy stavy, 

tedy vztahy. Celý svět je světem vztahů 

a z toho plynoucího napětí jako důsledku 

smyslového nebo rozumového podráždě-

ní, podráždění skrznaskrz přirozeného, 

tajemně posvátného,“ říká. 

Voda jako princip je v tvorbě Václava 

Ciglera stále přítomná jako základní prvek 

života nebo forma energie a zároveň také 

jako prvek lidské zkušenosti ve smyslu 

zprostředkovávání zážitků kontaktu s pří-

rodou. Cigler navrhuje a vytváří objekty 

– studánky, klidné a čeřené vodní hladi-

ny, zrcadlové lávky na vodě nebo vodní 

chrámy. V roce 1982 byl vyzván k účasti 

v mezinárodní soutěži na vodní plastiku 

pro město New Orleans v rámci připra-

vované světové výstavy Louisiana World 

Exposition, The First International Water 

Sculpture Competition (1984), jejíž téma 

znělo: Svět řek – čistá voda jako pramen 

života. Soutěže se zúčastnilo celkem 

472 přihlášených umělců z 32 zemí, mezi 

semifinalisty byli vybráni umělci jako na-

příklad Robert Morris, Jean Tinguely, Marta 

Pan, Anna a Patrick Poirierovi. Václav 

Cigler v soutěži uspěl a jeho vodní objekt 

nazvaný Fontána byl vybrán k realizaci. 

Vodní plastika Fontána byla zamýšlena 

v podobě kruhového kovového prstence 

vytvořeného z ocelové trubky s vysokým 

povrchovým leskem. Vnější obvod měl být 

v jedné řadě pravidelně opatřen tryskami, 

kterými by ve směru jeho roviny radiálně 

vystupovala vodní tříšť. Ta by se potom 

ve slunečním světle barevně rozkládala 

ŽIJEME V TOMHLE 

SVĚTĚ A JSME DANÍ 

TÍM, CO JSME PROŽILI. 

UMĚNÍ JE TUDÍŽ 

REAGOVÁNÍM V ČASE

Půlvejce, 1998, opálové sklo, 25 x 25 x 21 cm, cena: 580 000 Kč + DPH

Pohled z ateliéru do zahrady, kde vidíme dílo s názvem Průzor vyrobené z optického skla.

ATELIÉR
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a vytvářela by v prostoru instalace umělou 

duhu. V klidném zálivu řeky Mississippi 

by byly položeny kovové rošty, po kterých 

by člověk duhou procházel. Další na-

vrhované plastiky ve tvaru skleněných 

schránek na vodu by vytvářely otevřené 

a uzavřené prostory určené pro prochá-

zení. Přestože se žádný z jeho návrhů na-

konec z finančních důvodů neuskutečnil, 

stalo se téma vody společně se světlem, se 

zážitky spojenými s východem a západem 

slunce v zálivech řeky Mississippi pro 

Václava Ciglera podnětem pro další tvorbu. 

To, co uvádím z Ciglerovy práce vychá-

zející z podnětů z vody jako výtvarného 

prostředku, se týká v přeneseném smyslu 

i jeho další vášně, skla. „Sklo je materiál 

magický a v jistém smyslu duchovní. Op-

tické sklo, se kterým od konce padesátých 

let pracuji, je materiál, který byl vyvinut 

pro technické a vědecké účely. Jeho pro-

střednictvím mohl člověk nahlédnout do 

tajemství mikro- a makrosvěta, a spatřit 

tak svět jiný, než jaký mu zprostředkovává 

samotný zrak. Jsou tedy optické vlastnosti 

skla pro mě výtvarnými a estetickými 

prostředky, pomocí kterých mohu divá-

kovi představit svět ozvláštněný v nové 

tvarové, světelné a barevné podobě.“ 

Dnes Václav Cigler s architektem Micha-

lem Motyčkou řeší nové podněty, projekty 

a instalace, jež jsou zaměřeny na přesahy 

KDO JE VÁCLAV CIGLER (1929)?

Patří k nejvýznamnějším autorům 

umělecké generace nastupující na 

počátku šedesátých let. Ve své tvorbě 

předjímal koncepty rodícího se soudo-

bého výtvarného vyjadřování (kon-

struktivní tendence, minimalismus, 

land-art, světelnou a kinetickou plas-

tiku). V roce 1965 založil a do roku 

1979 vedl ateliér Sklo v architektuře 

na Vysoké škole výtvarných umění 

v Bratislavě. Jeho tvorba je zaměřena 

na plastické objekty z broušeného 

optického skla, návrhy a realizace 

osvětlovadel a šperků, kresby, pro-

storové, světelné a kinetické projekty 

a kompozice pro architekturu. Zabývá 

se světelnou a sakrální architekturou. 

Se sklem pracuje od konce 50. let, 

jako první na světě objevil potenciál 

optického skla pro umělecké dílo. Rea-

lizoval řadu objektů a prostorových in-

stalací ve veřejném prostoru. Od roku 

1999 spolupracuje v autorské dvojici 

s architektem Michalem Motyčkou. 

v utváření a proměňování prostorů v kra-

jině, ve vytváření nových vztahů mezi 

architekturou a jejím okolím, v proměně 

vnitřních prostorů. Záměrná absence 

příběhu vyžaduje od diváka jiný pohled, 

nabízí mu možnost vstoupit do vztahu 

a pochopit procesuálnost tvorby vlastním 

prožitkem. Objekty a prostorové instalace 

se mohou zdát být esteticky jasné v re-

dukci formy i materiálu, v jednoduchosti 

i ve své kráse jemnosti, poezii a zároveň 

ve zkušenosti prostoru a ve snaze vyzvat 

diváka k dialogu. 

Kompozice dvou půlvajec, kompozitní sklo, 27 x 27 x 17,5 cm, 2 kusy
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STAROU ÚSTŘEDNOU V PRAZE 6 

SE LINE VŮNĚ BENZÍNU A OŽÍVÁ 

HISTORIE KLASICKÝCH AUTOMOBI-

LŮ, MOTOREK A DALŠÍCH BÁJEČ-

NÝCH STROJŮ. V KANCELÁŘSKÝCH 

MÍSTECH, KDE ZAMĚSTNANCI 

TELECOMU KDYSI OPRAVOVALI TE-

LEFONY NEBO SPOJOVALI HOVORY, 

SE DNES DĚJÍ ZAJÍMAVĚJŠÍ VĚCI.

Text: Petra Divoká
Foto: Martin Polák

Na stěně objekt Střecha od Milana Housera, 2012, akrylátová barva, tónový akrylátový leštěný lak, 157 x 123 cm

Milan Houser (1971), Bez názvu, 2009, akryl a lak na plátně, 170 x 300 cm

a firemních poutačů ze 70. a 80. let – 

Centrotexu, Motokovu nebo Strojimportu. 

Na zemi jsou samozřejmě hevery, nářadí, 

zouvačky, ponky, svěráky a samozřejmě 

i staré káry a staré motorky.

A do toho všeho na zdech visí obrazy 

současných mladých umělců, jako je 

Milan Houser, nebo těch starších, mezi 

něž patří Zapadlík či Rameš. K tomu je 

tu i sbírka asi šedesáti starých kol těch 

nejlepších značek i těch, která byla na-

lezená u popelnic. Taková, která na Art 

Baselu vystavují pod názvem „odložené 

kolo v Basileji“ a prodávají za několik 

tisíc eur. 

Ve skříních ještě na vystavení čeká 

140 tenisových raket všemožných značek 

ze 70. a 80. let, sbírka angličáků nakou-

pených v Tuzexu, které za normalizace 

nemohl mít jen tak každý... Při tom všem 

vrčení motorů, kompresorů a zouvaček to 

tu zkrátka má neopakovatelnou umělec-

kou atmosféru, i když jde vlastně pořád 

jen o auta. 

V komplexu tu najdete kanceláře, ale i me-

zinárodní mateřskou školku, zkušebny 

rockových i elektronických kapel, mezi ni-

miž nechybí MIG 21, Žlutý pes či Support 

Lesbiens. A všude panuje neopakovatel-

ná  atmosféra s nádechem panoptika, když 

objekt z hluboké totality, který má dnes 

Radek Pokorný jako svou kancelář, protíná 

zvuk starých Porsche, Ferrari, Ducati, Su-

zuki nebo také tater, škodovek, žigulíků, 

trábošů či staré Jawy a Vespy. 

Stylově tu působí každý detail. V zákulisí, 

v šatnách mechaniků najdete plakáty aktů 

NEOBYČEJNÁ
GARÁŽ

ENGINE

TOP INTERIÉR
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Text: Olga Trčková
Foto: Archiv DSC Gallery

Navzdory velké publicitě, které se dnes 

současnému umění dostává v médiích, 

a velice dynamickému trhu lze dnes díla 

vynikajících mladých a začínajících uměl-

ců stále pořídit za rozumné ceny. Takže 

sběratel si může stanovit realistický cíl 

– vybudovat solidní, úctyhodnou sbírku 

díky tomu, že ročně zakoupí kolem dvou 

tří děl z tohoto segmentu trhu v celkové 

hodnotě maximálně několika desítek tisíc. 

Ale pokud chceme koupit mladého 

začínajícího umělce, kterého zvolit? A jak 

rozhodnout jaké dílo? Jak rozeznat „mas-

terpiece“ od průměrného, až vyloženě 

špatného kusu? Znalostmi zde máme na 

I S MALÝM BUDGETEM MŮŽE BÝT VAŠE SBÍRKA KVALITNĚJŠÍ, 

NEŽ KDYŽ HLOUPĚ NAKOUPÍTE UMĚNÍ ZA MILIONY.

JAK ZAČÍT 
SBÍRKU 
DO TŘICETI 
TISÍC

mysli vše od informací o uměleckých 

technikách přes chápání zákonitostí 

trhu s uměním a fungování galerií až po 

cvičené oko. Jakkoli se znalosti mohou 

jevit jako pojem vágní, jejich nedostatek 

téměř s jistotou vede k budování průměr-

ných sbírek a v důsledku ke znehodnocení 

vynaložených prostředků.

Na snímku mladý slovenský autor Andrej Dúbravský v instalaci na své výstavě On-line Camp v DSC Gallery. 
Kresby v instalaci se živými slepicemi o rozměrech 30 x 40 cm se prodávají už od 25 000 Kč. Autor vystavuje pravidelně v galeriích 

v Berlíně a New Yorku a odhaduje se, že právě on by mohl být tím, kdo se v budoucnu prosadí na globálním trhu.

ARTINVESTOR
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Mnoho lidí, které znám, včetně velmi 

vážných sběratelů, začalo budovat sbírky 

s méně než pětadvaceti tisíci. Mladé 

galerie a umělci potřebují sběratele 

a obecně se předpokládá, že se začíná 

v malém. I zaběhnuté galerie, které na-

bízejí renomované autory v cenách nad 

půl milionu, prodávají autory na začátku 

kariéry. Kde má tedy začít nový mladý 

sběratel, pokud chce vybudovat sbírku 

s omezeným budgetem? Tady je několik 

rad, jak to udělat chytře.

A)  URČETE SI, KOLIK MŮŽETE 
UTRATIT 
Nenakupujte, pokud se nerozhod-

nete, kolik přesně chcete utratit. 

Sběratelství je dlouhá hra, nemusíte 

kupovat všechno hned teď. 

Základní mantra pro nové sběratele zní: 

Kupuj minoritní díla od majoritních autorů. 

Je to jako s nemovitostmi. Chcete nejhorší 

dům v nejlepší čtvrti. Pro nakupování 

s omezeným budgetem fungují tyto cesty:

B)  NASAĎTE KURZ, 
URČETE SI TÉMA 
Soustředíte se ve vaší sbírce na 

české umělce, nebo se budete dívat 

celosvětově? Budete sbírat umění 

založené na daném tématu nebo sty-

lu? Co sochy a větší díla? Máte směr, 

kterým by se měla sbírka ubírat? 

C)  NENECHTE SE MANIPULOVAT 
Kupovat na aukci je zajímavé, 

pokud přesně víte, co chcete a proč 

to kupujete. Na rozdíl od galerie 

vám aukce prodá cokoli, na čem 

bude mít provizi. Galerista přísně 

rozlišuje, jaký program má gale-

rie, a výtvarníky si pečlivě vybírá. 

Pokud se vám dílo koupené na aukci 

časem přestane líbit, aukční dům ho 

už nemusí vzít zpět. Dobrá galerie to 

udělá a najde jiného sběratele, který 

bude dílo milovat.

D)  STÁLE SE VZDĚLÁVEJTE 
Navštivte tolik galerií, kolik jenom 

můžete. Zajímejte se o to, co 

a proč vystavují, čtěte časopisy 

s názory na investování do umění. 

Najděte si on-line muzea, zjistěte, 

která díla se vám tam líbí. Potom 

začněte hledat umělce, kteří vám 

vyhovují. Pokud vás tento výzkum 

nebaví, umění nesbírejte. Sbírejte 

něco jiného. Některé galerie dělají 

art talky, mají svoje akademie umě-

ní, pořádají rozhovory s umělci. 

Poznejte umělce a seznamte se 

s galeristy.

Krištof Kintera, Obličej, 2014, smíšená technika na desce, 73 x 102 cm, cena: 60 000 Kč. Ještě před dvěma lety byly tyto kresby v galeriích k mání za 
30 000 Kč, jejich cena se ale neustále zvyšuje. A to také díky Kinterově sólo výstavě ve švýcarské Basileji, v prestižním Museu Tinguely v roce 2014. 
Autor je sochař, tyto 3D objekty na papíře proto pokládá za své kresby.

Jakub Matuška aka Masker, Tajemný vesmír, 2013, sítotisk, 212 x 200 cm, cena: 35 000 Kč + DPH, 
vydala DSC Gallery v edici 30 ks. Velkorozměrová grafika například od Maskera je přesně ten typ 
umění, který je za výhodnou cenu, udělá wau efekt a je navíc i dobrou investicí. 

1.  KUPUJTE MLADÉ 
Mladí umělci jsou výbornou 

vstupenkou do světa umění, jejich 

kariéra i ceny budou růst. Nakupte 

na začátku kariéry, prodejte, když 

už budou renomovaní. Pokud máte 

štěstí a vsadíte na správného umělce 

nebo vám doporučí umělce dobrý 

galerista, vyhráli jste jackpot. 

JAK TEDY ZAČÍT?

ARTINVESTOR
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3.  KUPUJTE VĚCI NA PAPÍŘE 
Litografie, kresby, limitované 

edice tisků nebo jiné grafiky jsou 

excelentní cestou pro nové mladé 

sběratele, jak se dostat ke kvali-

tě za méně než třicet tisíc. Často 

jsou vytvořeny umělci samotnými, 

nebo ještě lépe slavnými galeriemi, 

a jsou výbornou cestou mít origi-

nál za minimální cenu. Často jsou 

limitovány malou edicí, je proto 

důležité sledovat galerie, které svým 

umělcům nebo projektům printy 

vydávají, a okamžitě reagovat. Mnozí 

experti dnes zdůrazňují, že práce na 

papíře jsou podhodnocené vůči ole-

jům na plátně a mluví se o nich jako 

o jedné z nejrozumnějších investic 

do budoucna.

Václav Cigler, Rozvrhy, 1963–5/2011, 84 x 59 cm, cena 25 000 Kč.
Soubory grafických listů vznikly technikou litografie v nákladu 30 kusů. 

Autor je legendou českého skla a není lehké se k těmto jeho pracím z šedesátých let dostat. 
Dobrý galerista ale tyto věci zajistí. Jakákoli dobrá sbírka jenom získá na kvalitě, pokud se 
zaměří i na tuto intimní polohu sbírání. Mimo jiné kresby bývají často označeny jako esence 

inspirace autora, vedou a odkazují často k větším obrazům, bývají prvním nápadem s liníí, 
kterou pak autor rozpracuje. I to má pro sběratele velkou cenu.

2.  KUPUJTE V MALÉM 
Menší díla od nadějných, ale 

i etablovaných umělců nabízejí dvě 

hlavní výhody. Nejsou tak drahá 

a dají se dost jednoduše najít. 

Dovolují i začínajícímu sběrateli 

s omezeným budgetem vlastnit vý-

jimečný kus nebo neriskovat příliš 

mnoho. Menší věci se také potom 

dobře prodávají.

David Černý, Malost, bronz a mramor, výška 10 cm, cena 30 000 Kč.
V poslední době cítíme, že i sběratelé s malým budgetem se radí s galeriemi více 

než před deseti lety. Hlavním důvodem je rostoucí trh s uměním a počet výstav 
a veletrhů. Pro sběratele, který má kromě záliby v umění ještě běžnou práci, je 

nemožné se v tomto Babylonu bez pomoci zorientovat. I s malým rozpočtem můžete 
najít excelentní dílo, dobrá galerie ho s vámi bude hledat a nepřestane, dokud dílo 

nenajde. Malá soška od provokatéra české výtvarné scény je jedním z takových.

ARTINVESTOR
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10. ročník 
charitativní prodejní akce

vás srdečně zve na

DOSUD JSME POTŘEBNÝM ROZDĚLILI PŘES 5 MILIONŮ KORUN – A TO DO POSLEDNÍHO HALÉŘE! 
Veškerý výtěžek charitativní akce, jejímiž patronkami jsou Barbara Nesvadbová a Olga Trčková, je věnován na 

rehabilitaci mentálně handicapovaných dětí a dospělých.

www.bazaarcharity.cz

od 16 do 18 hodin 
ŽOFÍN GARDEN, SLOVANSKÝ OSTROV 8, PRAHA 1



Fotografie Davida LaChapella skutečně 

zachycuje ikonického zpěváka 

a hudebníka Davida Bowieho ve chvílích, 

kdy se rozhodl být nesmrtelný. Bowie 

není jenom skvělý hudebník a malíř, 

ale i vášnivý sběratel, což dokazuje 

jeho momentální výstava v Londýně, 

která vybírá ze sbírky umění nedávno 

zesnulé hudební legendy. Obsahuje 

kusy od Damiena Hirsta či Basquiata 

a v listopadu půjde do aukce Sothebys. 

„Bowieho kolekce nabízí jedinečný vhled 

do osobního světa jednoho z největších 

tvůrčích duchů dvacátého století,“ řekl 

ředitel slavné aukční síně Oliver Barker. 

Jak je patrné i z fotografie, David Bowie 

byl pro Davida LaChapella ideálním 

objektem. Oba ve své práci používali 

popové principy, provokovali sexualitou 

i prací s výrazem. Není divu, že z jejich 

setkání vzešla jedna z nejinspirativnějších 

LaChapellových prací, kterou ocení nejen 

hudební fanoušci. 

Hawaii, 2009
Chromogenní tisk 

110 x 152 cm
Foto: David LaChapelle

Cena: 1 500 000 Kč + DPH

DAVID LACHAPELLE: 

DAVID BOWIE: SELF-PRESERVATION

NAVŽDY 
NESMRTELNÝ 
BOWIE

OBSESSION
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Text: Honza Vedral
Foto: Goran Tačevski a archiv Terezy Maxové

TEREZA MAXOVÁ MOŽNÁ NEPATŘÍ K PROTOTYPŮM LIDÍ, KTERÉ SI VYBAVÍTE POD SLOVNÍM SPOJENÍM SBĚRATEL 

UMĚNÍ. VÁŠEŇ, KTERÁ U NÍ KDYSI PROPUKLA, KDYŽ SE POHYBOVALA MEZI LIDMI Z PAŘÍŽSKÉHO BOHÉMSKÉHO 

UMĚLECKÉHO PODHOUBÍ, JÍ ALE ZABÍRÁ NEZANEDBATELNOU ČÁST ŽIVOTA. DÍLY SOUČASNÝCH UMĚLCŮ POMÁHÁ 

ZAPLŇOVAT VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ I HOTELY A UKAZUJE, ŽE SBÍRÁNÍ UMĚNÍ MŮŽE, KROMĚ DOBRÉHO POCITU, 

TAKÉ POMÁHAT POTŘEBNÝM. 

VĚCI, KTERÉ 
DÁVAJÍ SMYSL

Když jsme v prvním čísle ArtLoveru v roz-

hovoru s Davidem LaChapellem rozebírali 

charitativní dražbu Life Ball, na které se 

jeho kontroverzní fotografie Once in the 

Garden, na níž zachytil transsexuální mo-

delku Carmen Carrera, prodala v přepo-

čtu téměř za pět milionů korun, sami jsme 

nevěděli, že jejím kupcem byli Tereza 

Maxová a její manžel Burak Oymen. „Ten 

obraz byl velmi provokativní, kontroverz-

ní. Ale my jsme měli možnost se potkat 

přímo s Carmen. Vyprávěla nám, jak ji 

nepřijalo okolí, jak ji nepřijala rodina, jak 

přemýšlela o sebevraždě. Za tou fotografií 

je lidský příběh. David LaChapelle šokuje, 

ale vždycky tou kontroverzí vypráví o ně-

čem, co se ve společnosti skutečně děje. 

Transgender je pro spoustu lidí jenom 

úchylka. Ale já věřím tomu, že potře-

bujeme rozdílnost. Barvy pleti, pohlaví 

i kultur,“ vysvětluje Tereza Maxová, proč 

se rozhodli investovat zrovna do této 

fotografie, přestože pro ni vlastně dodnes 

nenašli vhodné umístění. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

„Spojení umění a charity funguje velmi 

dobře. Je spousta lidí, kteří umění sbírají 

a jsou za něj ochotni utratit velké peníze. 

A člověk peníze utratí o to radši, když ví, 

že to někomu pomůže. Pro mě je důle-

žité vědět, kam jdou. Představíte si, že 

za každých sto dolarů zachráníte život 

jednomu dítěti. Najednou má každých 

tisíc dolarů o hodně větší smysl,“ popisuje 

psychologický efekt charitativních dražeb, 

na kterých se sama podílí i se svou nadací 

Tereza Maxová dětem. „V nadaci pomá-
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háme nejenom opuštěným dětem, ale 

i těhotným ženám v nouzi, maminkám 

v azylových domech i mladým lidem, 

kteří studují vysokou školu nebo odcháze-

jí z dětských domovů, staví se na vlastní 

nohy a hledají práci.“ 

Osobní vazby a pocity jsou pro ni důle-

žité i při sestavování vlastní sbírky, jejíž 

budování začalo nenápadně, z vlastní po-

sedlosti vyhledávat „hezké“ věci. „Sbírat 

umění mě nenapadlo, prostě to přišlo. 

Od malička jsem chodila po bleších 

trzích, když jsem cestovala, sbírala jsem 

hezké věci, které mě zaujaly a měly za 

sebou nějaký příběh. Můj dědoušek, který 

byl mým velkým vzorem, vždycky rád 

kreslil. Dělal krajinky, kopíroval velké 

umělce. Líbilo se mi to, bylo to moje 

dětství. A když jsem si potom v Paříži zaři-

zovala byt, jako první v něm logicky visel 

jeho obraz,“ vzpomíná. A právě v Paříži se 

Tereza Maxová také poprvé začala sezna-

movat se světem současného umění. „Po-

tkala jsem se v Paříži s Vojtou Pavlíčkem, 

který maloval, dělal sochy. Kamarádil se 

s takovou bohémskou partou v Paříži, kte-

rá byla oproti světu glamouru a módy, kde 

jsem se pohybovala já, úplně jinde. Byla 

s nimi ohromná sranda, vzájemně si měni-

li obrazy, které mají dnes opravdu velkou 

cenu. Třeba obrazy od Roberta Combase. 

A tehdy jsem pochopila, že sbírání umění 

je osobní věc a můžete se k němu dostat 

prostřednictvím aukcí a galerií, ale taky 

úplnou náhodou,“ vypráví Tereza, že jejím 

prvním skutečným uměleckým objektem 

byl vyřezávaný stůl s lidskýma nohama, 

při jehož tvorbě si Pavlíček uřízl konečky 

tří prstů. Zájem o umění tak byl u Terezy 

Maxové stvrzený doslova pokrevně. 

„Jako vůbec první věc jsem si potom 

koupila litografii od Johna Lennona, když 

jsme byli v Los Angeles. V hotelu se tam 

konala aukce jeho kreseb. Měla jsem 

zrovna dobrou práci a rozhodla se, 

že ty peníze investuji do něčeho, co má 

trvalou hodnotu. Prostě jsem měla ráda 

hudbu od Beatles. Řekla jsem si proč ne 

a koupila si Yoko Ono v posteli,“ vzpo-

míná na kresbu, kterou už ani nemá, 

protože zastává názor, že když to někomu 

udělá radost, má se umění „poslat dál“. 

I z jejího prvního nákupu je evidentní, 

že ke sbírání přistupuje pocitově. 

„Nemám v umění žádné vzdělání. Prostě 

si vybírám kousky, které se mi líbí. 

Nespekuluji nad tím, jakou mají hodnotu 

a jestli budou nějakou hodnotu nabírat. 

S uměním totiž musíte žít vy, musíte ho 

mít v bytě a musí přinášet radost vám,“ 

popisuje, proč ve své soukromé sbírce 

JAKO VŮBEC PRVNÍ 

VĚC JSEM SI KOUPILA 

LITOGRAFII OD JOHNA 

LENNONA

Autorem dřevené sochy je Kaws. Tvoří součást interiéru v Club house Kaplankaya.Působivé fotky zvířat jsou dílem fotografa Yuri Arcurse. Jsou umístěny v Canyon Ranch Kaplankaya.
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dodnes ráda kombinuje drahé umělce 

s úlovky z blešáku. „Vedle dědouškova 

obrazu můžu mít vázu od Ai Weiweie 

a lidi se mě budou stejně ptát spíš na ten 

obraz, protože ho neznají a zkoumají, 

proč jej mám ve své sbírce,“ říká Tereza 

Maxová pobaveně a jako další příklad 

objektu, který láká pozornost a vzbuzuje 

dotazy, dává koně z naplaveného dřeva. 

Na otázky, od kterého ze současných 

vycházejících uměleckých jmen pochází, 

totiž se smíchem odpovídá: našla jsem 

ho zašantročeného někde v zaprášeném 

outletu s uměním z Asie. 

Zároveň ale jedním dechem vyjmenovává 

umělecké objekty, které ji něčím oslovily 

a pro svoji sbírku si je cíleně vybrala. 

„Protože jsem pracovala jako modelka 

a pořád jsme musely být hubené, tak se 

mi líbily ženy, které jsou silnější. Asi proto 

jsem si pořídila bronzovou kolekci silných 

žen, v níž mám sochy od Fernarda Botera 

až po různé neznámé umělce. Líbí se mi 

George Baselitz a jeho hrubé zpracování 

lehkosti. A z českých autorů samozřejmě 

Jiří Georg Dokoupil,“ začíná Tereza Maxová 

s vyprávěním historky, jak se před lety 

s Dokoupilem domluvila, že jí do domu 

v Cap Ferrat udělá svoje ikonické bubliny 

přímo na míru. „Jenže on tehdy použil 

velmi fluorescentní barvy. A moje první 

reakce, když jsem si je pověsila, byla – aja-

jaj! Volala jsem Jirkovi, jestli to nemůžeme 

vyměnit. A on mi řekl: Musíš se s tím nej-

dřív sžít. Musíš s tím obrazem chvíli být 

a pochopit ho. A opravdu, dneska si ten 

prostor bez něj nedokážu představit,“ vy-

práví o další z osobních vazeb, které jsou 

pro Terezu Maxovou v případě výběru 

umění podstatné. Platí to ostatně i o soše 

Fernanda Botera, kterou má v zahradě. 

„Jsou to v podstatě naši sousedi, protože 

žije se svojí ženou v Monaku.“ A stejně 

zapáleně mluví o barevných zrcadlech 

Garyho Webba, sochách Uga Rondinona 

a Kawse nebo strašidelných portrétech 

Guillauma Bruera, kterého podle Maxové 

čeká velká budoucnost. 

Na otázku, kolik uměleckých kusů ve svojí 

sbírce vlastně má, nepřímo odpovídá. 

„Můj manžel je developer, a proto se ně-

která umělecká díla stávají součástí hotelů 

a velkých prostor, které staví. V podstatě 

jsou používány jako taková galerie, která 

slouží i pro ostatní,“ vysvětluje. Sama se 

přitom podílí na výběru a umisťování 

uměleckých kusů v hotelech. A vyprá-

ví o projektu Kaplankaya, přímořském 

letovisku v Bodrumu. „V rámci projektu 

vznikne artist village, kam se budou moct 

nastěhovat mladí začínající umělci a tvořit 

v podmínkách, které by jinde neměli. 

Zároveň budou jejich díla umístěna v ho-

telu, který tak získá pro své interiéry origi-

nální kusy umění. Dáme tak šanci mladým 

umělcům představit svoje obrazy, sochy 

a instalace a zároveň vznikne docela 

aktuální sbírka,“ popisuje Tereza Maxová 

ambiciózní plány. A proč se do něčeho ta-

kového s Burakem vůbec pustili? „Prorazit 

je složité v každém oboru,“ říká Maxová, 

která o tom jako jedna z historicky nejslav-

nějších českých modelek něco ví. „A když 

mladé umělce podporujete a pomůžete 

jim, vždycky se to vrátí zpátky.“ 

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

Pokud máte zájem o podporu charita-

tivních aktivit Nadace Terezy Maxové 

dětem, podrobnější informace můžete 

získat zde. Možností je spousta. 

Harfa Office Park – Amadeus

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9 – Libeň

Tel.: +420 257 474 529

info@terezamaxovadetem.cz

www.terezamaxovadetem.cz 

MOJE PRVNÍ REAKCE, 

KDYŽ JSEM SI 

POVĚSILA DOKOUPILA, 

BYLA – AJAJAJ!

Tereza Maxová s fotografem Davidem LaChapellem a manželem Burakem na charitativní akci 
Lifeball ve Vídni.

Jiří Georg Dokoupil připravil pro byt Terezy Maxové bubliny na míru.
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JE TOHLE 
JEŠTĚ 

UMĚNÍ?

V médiích se minimálně jednou 

do roka objeví článek s podobným 

titulkem: Uklízečka v galerii 

omylem vyhodila umění za miliony. 

Legendární je například i historka, 

jak jeden z donátorů Tate Modern 

v Londýně viděl dnes již klasické 

a ceněné dílo Moje postel od Tracey 

Emin. Myslel si, že umělecký objekt 

poničili vandalové a rozestlanou 

postel proto iniciativně zastlal 

a vyčistil... To, že záměrně špinavé 

dílo se dočkalo vyčištění a tím 

zároveň znehodnocení, se už 

zkrátka stalo nesčetněkrát. 

A proč o tom mluvíme? Dle našeho 

názoru by totiž podobný osud klidně 

mohl potkat i instalaci Koktejly, 

kterou v roce 1997 představil tak 

ceněný tuzemský autor, jakým je 

Jiří Černický. V dnešní době přitom 

vyznívá docela aktuálně, pod 

nevinným názvem se totiž skrývá 

výjev improvizované teroristické 

dílny, kterou musel její provozovatel 

náhle a nečekaně opustit... 

JIŘÍ ČERNICKÝ: 

KOKTEJLY

1997
Kombinovaná technika
Cena: 250 000 Kč + DPH
Foto: archiv DSC Gallery
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