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Není to žádná objevná myšlenka. Ale třeba se i vám bude během listování podzimním 

vydáním našeho časopisu vracet se stejnou intenzitou, s jakou kolem nás obcházela během 

jeho příprav. Titulní materiál Hany Slívové s Jiřím Petrbokem láká na jeho povedenou 

pražskou výstavu, na níž svérázně ožívají pohádky i hoří srdce. Za pozornost stojí i tím, 

jak díla komunikují s prostorem Veletržního paláce, ve kterém jsou vystavena. Právě to jim 

totiž dodalo další rozměr a zdůraznilo prchavost každé výstavy, kterou možná obyčejně 

nevnímáme, ale umělecká díla ji v sobě mají do jisté míry zakódovanou. 

Netradiční pohled na to, v čem všem lze najít umění, nabízí i článek Ondřeje Horáka 

o zvláštních technikách, kterými se umělci už dlouhá léta snaží přinést svým sběratelům 

emocionální zážitky, jež jim žádná jiná díla ještě nepřinesla. Jeho článek doplňuje takřka 

jen na obrazech postavený materiál s aktuálními pracemi Jiřího Georg Dokoupila. To, že 

právě tenhle umělec a věčný experimentátor v téhle snaze došel hodně daleko, asi není 

třeba příliš připomínat. Jeho ikonické bubliny zná každý. Ale jak se můžete přesvědčit na 

následujících stránkách, teď má v merku jaguáry.  

Že umění může ukazovat i hudební album, není také žádná nová věc. Umělecký přístup 

k bookletům sice odnesla do dálek digitální éra, ale čas od času se stále najdou muzikanti, 

kterým stojí za to se nad fyzickým obalem svojí do jedniček a nul zaznamenané tvorby 

zastavit. A vymyslet něco nevšedního. Možná je to návratem éry vinylů, možná je to náho-

da, ale v tomto ArtLoveru upozorňujeme hned na dvě významná propojení světů hudby 

a výtvarného umění. Tím prvním je nové album hiphopových WWW, které si vyžádalo 

samostatnou výstavu v pražské DSC Gallery. Tím druhým nové album Mekyho Žbirky, 

za nímž stojí výtvarnice Míla Fürstová. I její příběh má zajímavý podtext. Uspěla totiž se 

starou technikou leptu, kterou už v době jejích studií v Londýně nejen všichni spolužáci 

považovali za přežitou a nudnou. Fürstové se z ní naopak povedlo, i díky pozornosti kapely 

Coldplay, udělat techniku, o kterou se zdaleka nezajímají jen sběratelé leptaných štítů 

z patnáctého století. Mimochodem je teď skoro na každé lahvi Mattonky.

Podobné příběhy možná znějí jako okrajové, místy i jako banality. Přesto vám přeju, ať jich 

nejen v tomto ArtLoveru, ale i ve světě kolem sebe nacházíte co možná nejvíc. 

Honza Vedral 

šéfredaktor
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V rubrice Obsese ukazujeme výjimečná tuzemská díla, tentokrát jsme 

si vylámali zuby na tak trochu jiné čokoládě od Jiřího Davida. 

CO SE DĚJE
Přehledně o aktuálních domácích i světových výstavách, které stojí  

za pozornost, i úspěších nejen současných tuzemských umělců. 

ARTLOVER: SOFIA COPPOLA
Pochází z jednoho z nejslavnějších filmařských rodů,  

má slabost pro Japonsko, sakury i výtvarné umění. Co přesně sbírá 
režisérka Sofia Coppola? 

ROZHOVOR: JIŘÍ PETRBOK
Jiří Petrbok je významný umělec i pedagog a u příležitosti jeho velké 

výstavy Hořící srdce v pražském Veletržním paláci s ním Hana Slívová 
připravila neméně velký rozhovor nejen o jeho tvorbě. 

ZVLÁŠTNÍ TECHNIKY
Jde malovat ženou a dá se na iPadu vytvořit dílo za miliony?  

Ondřej Horák se zaměřil na nečekané techniky ve výtvarném umění. 

TOP INTERIÉR: ROLLS-ROYCE
Tohle auto se jmenuje Přízrak, díky své šedi vypadá jako přízrak.  

A když otevřete dveře, octnete se uprostřed výjimečného díla 
hraničícího s uměním.

TOP: JIŘÍ GEORG DOKOUPIL 
Co právě v současnosti tvoří jeden z nejpozoruhodnějších českých 

umělců? A jaká čísla se kolem jeho života motají? 

ATELIÉR: MÍLA FÜRSTOVÁ 
Uspět v Londýně je snem mnoha tuzemských umělců. Míla Fürstová 
to dokázala, proslula prací pro Coldplay a teď vytvořila nejen novou 

etiketu pro Mattoni, ale i trojrozměrný obal pro Mekyho Žbirku. 

OBSESSION
Jak se stylově projít Prahou a co v Pařížské ulici?  

To najdete v díle Pavla Pepperštejna. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI – LISA KANDLHOFER
Tentokrát jsme vyjeli za úspěšnou vídeňskou galeristkou,  

s níž jsme mluvili o tom, co současné umění vlastně znamená  
a co doopravdy potřebuje. 

JE TOHLE JEŠTĚ UMĚNÍ?
Felix Gonzales Torres a jeho bonbóny? To je zaručená kombinace  

na kladení podobných provokativních dotazů.

6
V rubrice Obsese ukazujeme výjimečná tuzemská díla, tentokrát jsme 
si vylámali zuby na tak trochu jiné čokoládě od Jiřího Davida. 

8
Přehledně o aktuálních domácích i světových výstavách, které stojí  
za pozornost, i úspěších nejen současných tuzemských umělců. 

14
Pochází z jednoho z nejslavnějších filmařských rodů,  
má slabost pro Japonsko, sakury i výtvarné umění. Co přesně sbírá 
režisérka Sofia Coppola? 

18
Jiří Petrbok je významný umělec i pedagog a u příležitosti jeho velké 
výstavy Hožící srdce v pražském Veletržním paláci s ním Hana Slívová 
připravila neméně velký rozhovor nejen o jeho tvorbě. 

30
Jde malovat ženou a dá se na iPadu vytvořit dílo za miliony?  
Ondřej Horák se zaměřil na nečekané techniky ve výtvarném umění. 

39
Tohle auto se jmenuje Přízrak, díky své šedi vypadá jako přízrak.  
A když otevřete dveře, octnete se uprostřed výjimečného díla 
hraničícího s uměním.. 

42 
Co právě v současnosti tvoří jeden z nejpozoruhodnějších českých 
umělců? A jaká čísla se kolem jeho života motají? 

48 
Uspět v Londýně je snem mnoha tuzemských umělců. Míla Fürstová 
to dokázala, proslula prací pro Coldplay a teď vytvořila nejen novou 
etiketu pro Mattoni, ale i trojrozměrný obal pro Mekyho Žbirku. 

54
Jak se stylově projít Prahou a co v Pařížské ulici?  
To najdete v díle Pavla Pepperštejna. 

56
Tentokrát jsme vyjeli za úspěšnou vídeňskou galeristkou,  
s níž jsme mluvili o tom, co současné umění vlastně znamená  
a co doopravdy potřebuje. 

62
Felix Gonzales Torres a jeho bonbony? To je zaručená kombinace  
na kladení podobných provokativních dotazů.

Dany Stejskal 

Honza Vedral 

Hana Slívová, Ondřej Horák, Lenka Lindaurová, Jan Řápek, Petra Divoká

Hana Hemalová

Magdalena Plosová

Jiří Bauer, jiri.bauer@optio.cz

www.artlovermagazine.cz, artlover@optio.cz, tel. 728 752 844 

Jiří Petrbok: Žrádlo pro kočky

LOGIK, s.r.o.

VYDAVATEL
ŠÉFREDAKTOR 
AUTOŘI ČÍSLA 

GRAFICKÁ ÚPRAVA 
JAZYKOVÁ KOREKTURA

INZERCE 
KONTAKT 

TITULNÍ FOTO
TISK

ArtLover 
Pro DSC Gallery vydává OPTIO CZ

www.artlovermagazine.cz

ArtLover je zapsán v evidenci periodického tisku a bylo mu přiděleno  
evidenční číslo MK ČR E 22931.

Rodinná kancelář. Jsme 

profesionální kancelář pro 

správu a investování majet-

ku pro rodiny s majetkem 

přesahujícím 100 milionů 

korun. Chtějí s ním naklá-

dat smysluplně, s péčí dob-

rého hospodáře a uchovat 

jej pro příští generace. Dá-

váme fi nancím řád a smys-

luplnou budoucnost.

Nástupnictví. Vytváříme 

a fi nančně řídíme rodinné 

trusty a nadace v ČR i v za-

hraničí. Odpovědný přístup 

k rodinnému majetku je zá-

kladem pro to, aby se jmě-

ní, jež shromáždila první 

generace, nestalo prokle-

tím generací nastupujících.

Investice. Hledáme ta nej-

lepší individuální řešení 

s důrazem na vhodnou 

strategickou alokaci. Ke své 

práci přistupujeme s odpo-

vědností, respektem a po-

korou. To je cesta, po níž se 

ubíráme při péči o rodinný 

majetek klientů, který roz-

víjíme pro další pokolení. 

www.emun-partners.cz
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Zaujatost politickými a sociálními problémy je v dílech Jiřího Davida zřejmá. Stejně jako 

v životě i ve své tvorbě aktivně komentuje různé události. Objekt čokolády Lindt s háko-

vými kříži a židovskými hvězdami je kritikou švýcarského pokrytectví. Tedy faktu, že 

švýcarské banky uchovávaly zlato obětí nacistických koncentráků. Čokoláda jako symbol 

současného bezbřehého konzumu a dostupnosti pro všechny, zlatá Lindt jako připomínka 

minulosti a její nepřenosné zkušenosti. Umělecká socha jako symbol nedosažitelnosti mlu-

vící řečí obecně srozumitelnou, pracující se známými znaky, které v současnosti narážejí 

na lhostejnost. Umělecký objekt má ale přesto ambice apelovat na svědomí jedinců, přesto-

že zdaleka není prvoplánový – nebo snad právě proto! Známými symboly sděluje mnohem 

složitější skutečnosti.

První verze tohoto díla vznikla už v roce 1998 a dnes již neexistující Galerie MXM, která 

Jiřího Davida (1956) zastupovala, ji nabídla na Art Basel, kde ji zakoupil německý sběratel. 

První model byl menší než ten pozdější, který byl vytvořen v roce 2015.
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JIŘÍ DAVID: 
LINDT

1998 
Laminát 

120 x 60 x 20 cm 
Edice 6

Text: Lenka Lindaurová

OBSESE
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Text: Ondřej Horák a Honza Vedral
Foto: Tate Britain

Prestižní Turner Prize se v rámci 34. ročníku vrací do Londýna a na 

pravý břeh Temže, přesněji do vznešených prostor galerie Tate Britain. 

Porota, složená z výtvarných kritiků, spisovatelů a manažerů prestižních 

uměleckých domů i nadací, na konci prosince vybere nejzajímavějšího 

britského umělce za rok 2018. Opět se přitom soustředí na zajímavé 

a nekonvenční průsečíky světa umění a společenských témat stejně 

jako na nekonvenční přístupy. Loni také padla podmínka, že přihlášený 

umělec musí být mladší padesáti let, takže se zvětšil záběr. Kdo má letos 

šanci stát se držitelem prestižního ocenění?

NEJLEPŠÍ 
SOUČASNÉ 

UMĚNÍ 
BRITÁNIE?

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

FORENSIC ARCHITECTURE
je skupina složená z architektů, filmařů, 
právníků a vědců sídlící na University of 
London, která se snaží pomocí zmíněných 
disciplín zkoumat porušování lidských práv.

NAEEM MOHAIEMEN
předvede snímky Tripoli Cancelled (95 min.) 
a Two Meetings and a Funeral (85 min.), 
v nichž se soustředí na mezinárodní levicové 
hnutí po druhé světové válce, dědictví 
dekolonizace a přepisování vzpomínek na 
politické utopie.

CHARLOTTE PRODGER
pracuje hlavně s pohyblivými obrazy, 
sochami, písmem a performancí.  
Ve své práci zkoumá povahu queer identity, 
krajinu či jazyk technologie.

TURNER PRIZE 2018

Tate Britain, Londýn
26. 9. 2018 – 6. 1. 2019

LUKE WILLIS THOMPSON
také vychází z mnoha přístupů zahrnujících 
film, performanci, instalace a sochy.  
Ve svých pracích zkoumá třídní 
historii, rasovou a sociální nerovnost, 
institualizované násilí, kolonizaci  
i nucenou migraci.
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PŘITAŽLIVÝ 
CHAOS 
SOUČASNÉHO 
BABYLONU
Na konci listopadu budou dvě patra pražské dejvické novorenesanční vily patřit práci 

jednoho z předních českých umělců, který své začátky v graffiti dokázal přetavit ve 

svébytný umělecký projev. Michal Škapa, známý také pod pseudonymem TRON, na 

výstavách Grafoman (2014) a Analfabet (2017) testoval limity písma a kryptické nápisy 

se staly stěžejní a rychle rozpoznatelnou částí jeho díla. Na výstavě Babylon přitom 

dostanou větší prostor i témata, která v jeho práci dosud spíš bublala pod povrchem. 

Škapa na detailních plátnech zkoumá urbánní chaos – hemžení megapolí i živoření 

slumů. Život lidského společenství tak postihuje ve větším celku a s odstupem, proto-

že právě lidská obydlí jsou nedobrovolnými plátny graffiti nápisů. Nejnověji se Škapa 

věnuje také obhroublé estetice brutalismu a socialistických pomníků. V rámci výstavy 

se chystá i několik komentovaných prohlídek, tvůrčích dílen pro veřejnost a křest 

doprovodné publikace. 

MICHAL ŠKAPA: BABYLON

Villa Pellé, Praha
20. 11. 2018 – 27. 1. 2019

UMĚNÍ MÍŘÍ I DO KIN
Svůj nový cyklus zaměřený na výtvarné umění představila distribuční filmová společnost Aerofilms. Jejím cílem je přinášet špičkové 

filmy na téma výtvarného umění do českých kin. Celý cyklus začal stylově ve vzducholodi Gulliver na střeše Centra současného umě-

ní DOX projekcí filmu Hitler versus Picasso. Ten z netradičních úhlů představuje pět současných výstav nacisty zakázaných umělců, 

jimiž krom Picassa byli třeba Oskar Kokoschka nebo Marc Chagall. Filmem provází hvězda Sorrentinových filmů Tony Servillo a v tu-

zemských kinech se promítá do 7. 10. v rámci Týdne s Picassem. Součástí slavnostního spuštění nového cyklu byla i komentovaná 

prohlídka aktuální výstavou v DOXu Tak tomu říkám koncept, za kterou stojí starý známý provokatér Viktor Frešo. Reaguje v ní na 

nabubřelost a spekulativnost současných konceptuálních projektů a beznadějnou izolovanost od reálných emocí a možného umělec-

kého prožitku. Pozoruhodná Frešova výstava je v DOXu k vidění až 12. listopadu.

Foto: Aerofilms

Foto: Michal Škapa

CO SE DĚJE
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Velmi netradiční výstavu hostí až do 

24. 10. pražská DSC Gallery. Vznikla 

totiž na základě nového alba hudební 

skupiny WWW, která patřila k průkopní-

kům tuzemského rapu. Od něj ale už se 

projekt Ondřeje „Sifona“ Anděry na hony 

vzdálil. A to i díky specifickým a velmi 

důmyslným textům, které píše výtvarník 

Lubomír Typlt. Album WWW se jmenuje 

Neutopíš se dvakrát v téže řece a krom 

muziky zaujalo i svým bookletem, na 

němž se podílelo hned pět současných 

špičkových umělců, jmenovitě Krištof 

Kintera, Ivan Pinkava, Adam Štech, 

Miroslav Polách a samozřejmě i Lubomír 

Typlt. A právě z jejich děl je sestavena 

skupinová výstava, která dostala název 

Slunce v úplňku. Tomu se říká dělat věci 

opravdu s přesahem.

ALBUM PATŘÍ 
DO GALERIE

SLUNCE V ÚPLŇKU

DSC Gallery, Praha
25. 9. – 24. 10. 2018

Foto: Biggboss

CO SE DĚJE
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UMĚNÍ 
V RODINĚ

COPPOLOVI JSOU VÝZNAMNÁ UMĚLECKÁ RODINA. A PŘESTOŽE JEJICH HLAVNÍM POLEM 
PŮSOBNOSTI JE FILMOVÉ PLÁTNO, SVOU ROLI ČLENOVÉ RODINY SEHRÁLI I V UMĚNÍ VÝTVARNÉM. 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SBĚRATELKOU RODU JE REŽISÉRKA SOFIA COPPOLOVÁ.

Text: Jan Řápek
Foto: Profimedia

Sofia Coppola

ARTLOVER
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Ona je známou režisérkou a držitelkou 

Oscara za nejlepší scénář, její otec Francis 

Ford natočil mimo jiné Kmotra a Apokaly-

psu, na Kmotrovi spolupracoval i její děda 

Carmine (a také obdržel Oscara), mezi její 

bratrance patří scenárista Roman Coppo-

la a herci Jason Schwartzman a Nicolas 

Cage. Pro sbírání umění má zkrátka Sofia 

Coppola doslova rodinné předpoklady. 

K umění měla vztah už od mala, kdy začala 

sbírat fotografie. Později se zaměřila spíše 

na současné malíře či jiné soudobé umělce. 

Fotky ale stále hrají prim. A ačkoli celá šíře 

její sbírky není plně veřejná, s tím, jaké 

autory doma má, se režisérka netají. 

A jde opravdu o velmi zajímavá jména. 

Jsou mezi nimi Risaku Suzuki, Ed Rus-

cha, Elizabeth Peytonová a v neposlední 

řadě i americký módní fotograf Bob 

Richardson, jehož fotografii s modelkou 

na pláži se slzou v oku si nedávno zakou-

pila. Jedno z úplně prvních děl, které si 

pořídila, byla fotografie Williama Kleina 

nazvaná Hat + 5 Roses. A právě toto dílo 

v ní prý podnítilo opravdovou vášeň pro 

výtvarné umění. 

„Začala jsem sbírat módní fotografie díky 

podpoře své matky. Dala mi jednak fotku 

od Williama Kleina, na které je kouřící 

žena s růžemi na svém klobouku, a také 

ještě jednu fotku s modelkou na pařížské 

ulici. Fotky sbírám pořád a miluju to. Au-

tory některých z mých oblíbených kousků 

jsou Philip-Lorca diCorcia, Richard Prince 

nebo Takashi Homma,“ pověděla filmařka. 

Jednou z dominant v režisérčině sídle je 

fotografie Risaku Suzukiho. Rozkvetlé 

třešňové lístky nazvané jednoduše Sakura 

prý navozují ideální atmosféru do režisér-

činy ložnice, protože balancují mezi silou 

a křehkostí. Zvětšenou fotografii má podle 

svých slov pověšenou přímo nad postelí. 

„Objevila jsem Suzukiho díky mému zná-

mému, který pracuje v Tokiu v butiku Hys-

teric Glamour, kde se též vydávají knihy. 

Ihned jsem si zamilovala jeho fotografie 

třešních kvítků a výtisk jsem si objednala.“

Ale fotografie samozřejmě nejsou všech-

no. Coppolová má ve své domácnosti i ně-

kolik maleb. Na mnoha snímcích je vidět 

například obraz Nick (Poquatuck Park) od 

Elizabeth Peytonové. Dílo s ní putovalo na 

několik míst. Měla ho v loftovém bytě ve 

čtvrti Soho, kde si ho pověsila nad jídelní 

stůl. Po přesunu na Manhattan se ho ale 

rozhodla pověsit nad svůj gauč. 

A pak je tu ještě jedno jméno, které je 

třeba ohledně autorky filmu Ztraceno 

v překladu zmínit. Jedním z jejích nejob-

líbenějších umělců je Ed Ruscha. Jeho 

obraz Cold Beer Beautiful Girls šlo zahléd-

nout už na place filmu Odnikud někam, 

který Coppolová natočila v roce 2010. Ve 

filmu je obraz jen tak pohozen a ukazuje 

zabedněnost hlavního hrdiny, který jej ani 

nechce pověsit. 

Mimochodem, byl to právě představitel 

hlavní role Stephen Dorf, kdo obraz na 

plac přinesl. „Potkal jsem Eda na jedné 

jeho výstavě. Byl jsem nadšený z toho, že 

jsem získal roli, ale nemohl jsem to niko-

mu říct. Jemu jsem to ale řekl. Když jsem 

se procházel v jeho studiu, zahlédl jsem 

ten obraz. A napadlo mě, že Sofia je vlast-

ně velkou Edovou fanynkou. Co kdyby to 

má postava koupila? A zbytek je historie,“ 

vzpomínal herec. 

A zbytek opravdu historií je. Obraz si po 

skončení natáčení Coppolová nechala 

a dnes je součástí její kanceláře. Konec-

konců Ruschovo dílo s hercem Dennisem 

Hopperem už předtím viselo v jejím pa-

řížském bytě. Na zajímavé obrazy se totiž 

u Coppolů vždycky najde místa dost. 

ZAČALA JSEM SBÍRAT 
MÓDNÍ FOTOGRAFIE DÍKY 
PODPOŘE SVÉ MATKY

Sakury od Risaku Suzukiho Coppolové uhranuly. Foto: Christophe Guye Galerie.

Obraz Cold Beer Beautiful Girls od Eda Ruschy je k vidění i ve filmu Odnikud někam. 
Foto: Vermillion Editions Limited.
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KDE 
MŮJ

DOMOV 

RÁD SPOJUJE NESPOJITELNÉ, BAVÍ HO BALANCOVAT  
NA HRANICI KÝČE A VE SVÝCH OBRAZECH S GUSTEM

 OBČAS  
CITUJE SLAVNĚJŠÍ KOLEGY – NAPŘÍKLAD BRATRY CHAPM

ANY  
NEBO JEFFA KOONSE. NA NĚJ OSTATNĚ ODKAZUJE I NÁZEV  
AKTUÁLNÍ VELKÉ VÝSTAVY HOŘÍCÍ SRDCE, KTEROU M

ALÍŘI  
A PEDAGOGOVI JIŘÍM

U PETRBOKOVI (56) USPOŘÁDALA  
VE VELETRŽNÍM

 PALÁCI NÁRODNÍ GALERIE.

Text: Hana Slívová
Foto: Štěpánka Paseková

Jiří Petrbok
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Změnu zájmu o to, co dělá, Jiří Petrbok 

zaznamenal zhruba před deseti lety, kdy 

na českou výtvarnou scénu vstoupil  

Neo Rauch. „V určité tvůrčí fázi jsme 

nezávisle tvořili podobné věci, v koncep-

tuálním prostředí jsme se znovu snažili 

malovat reálné obrazy. Pracovali jsme s iro-

nií a jakousi kolážovou malbou, kde realita 

je vlastně fikcí,“ odkazuje Jiří Petrbok na 

výstavu, již německému malíři v roce 2007 

připravila Galerie Rudolfinum. 

V době, kdy neměl peníze, kreslil kvůli 

úspoře často na papír. „Koupil jsem si de-

setimetrovou roli za čtyři stovky, rozřezal 

ji a měl čtyři obrazy. Jenomže když máte 

dva a půl metru velký papírový obraz, mu-

síte ho dát do vitríny. A ta se nedá nikam 

nosit,“ vzpomíná. 

Teď si lidé mohou jeho obrazy na plátně, 

objekty i práce na papíře prohlédnout 

v mezipatře Veletržního paláce. Dobře 

jsou odtud vidět i fotografie souběžně vy-

stavujícího Josefa Koudelky, který v cyklu 

Invaze zaznamenal příchod vojsk Varšav-

ské smlouvy před padesáti lety. 

Vaše výstava Hořící srdce se otevřela  

21. srpna, stejně jako Koudelkova  

Invaze 68. V roce 1968 vám bylo šest, 

máte na tu dobu nějakou vzpomínku?

Mám dva zážitky, které si pamatuju, jako 

kdyby to bylo dnes. Je konec prázdnin, 

jsme na chatě u Berounky a naši se loučí 

se strejdou. Loučí se, jako by se už nikdy 

neměli vidět, jako kdyby měla začít válka. 

Když jsme pak jeli autem domů, táta mu-

sel zastavit téměř v příkopě kdesi u Niž-

boru, protože kolem projížděly sovětské 

tanky. Jako dítě mě to fascinovalo a atmo-

sféru srpna ’68 a následujících let mám 

v sobě doteď.

Ve Veletržním paláci visí několik obrazů, 

o kterých si možná návštěvníci budou 

myslet, že vznikly přímo pro osmičko-

vou výstavu. Například cyklus Vlajková 

nebo plátna s ohněm. 

To je přitom úplná náhoda. Vlajkový cyk-

lus je inspirovaný jablky, na kterých bývají 

takové ty malé české vlaječky. Doma si 

je lepím na lednici, a tak mě napadlo, že 

bych je mohl začít lepit na plátno. Před 

tím už jsem maloval různé cykly. Podle 

ingrediencí, které jsem při práci použil, 

jsem je pojmenoval například Duhová 

nebo Červená. Tentokrát to tedy byla 

Vlajková. A co se ohně týče, už asi patnáct 

let mám v hlavě, že budu malovat postavy 

jen z plamenů. 

Co pro vás oheň znamená? 

Očistný proces. Pozitivní, nikoli negativ-

ní. V roce 2003 jsem namaloval obraz – 

autoportrét Ego dobře hoří. Připadal jsem 

si šíleně egoisticky, a tak jsem se alespoň 

na obraze spálil. Efekt to ale mělo skuteč-

ně takový, že jsem si oddychl. 

Cyklus Vlajková obsahuje trikolorou 

vymalované domy včetně blobu Jana 

Kaplického. Byl jste naštvaný, že jeho 

návrh knihovny nakonec neprošel?  

Pořád jsem hrozně naštvaný. Často jezdím 

kolem Tančícího domu a ještě se nesta-

lo, aby pod ním nestál nějaký cizinec 

a nefotil si ho. Kolik turistů by do Prahy 

přitáhla stavba od Jana Kaplického! Vůbec 

nechápu, proč to té partě okolo Václava 

Klause a Pavla Béma vadilo. Že by nějaká 

finanční lobby? 

Je pro vás politika a společenské dění 

„pracovní“ téma?

Nejraději bych řekl, že skoro vůbec, ale 

pravda je, že občas mě politické dění 

a někteří politikové k naštvané reakci 

vyprovokují. Což se asi nejvíc projevi-

lo u cyklu Smutné vtipy, který také ve 

Veletržáku visí. Při přípravě téhle výstavy 

jsem si ale uvědomil, že moje hlavní téma 

je hledání domova. Do výběru jsem mohl 

zařadit vlastně skoro každý obraz, který 

jsem namaloval.

S rodinou úzce souvisí i zrada. Ta je pro 

vás taky důležitá? 

Je. Zrada pro mě byla třeba jít do školy. 

Ne že bych se nechtěl učit, ale štval mě 

způsob výuky. Měl jsem pocit, že učitelé 

mě pořád tlačili do nějaké škatulky, kam 

se mi nechtělo a která mě nebavila. Musel 

jsem poslouchat, co chtějí ostatní, ale 

PŘIPADAL JSEM SI 
ŠÍLENĚ EGOISTICKY, 
A TAK JSEM SE 
ALESPOŇ NA OBRAZE 
SPÁLIL

Jiří Petrbok pracuje s výstavním 
prostorem. Na snímku dílo 
Pankáč ve Veletržáku, 2017,  
akryl na plátně, 220 x 125 cm.
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co bych chtěl já sám, na to se mě nikdo 

neptal. Žil jsem v Komárově u Hořovic, 

což je malé město, kde je všechno a na 

všechny vidět. Bál jsem se tam cokoli říct 

nebo udělat, aby mě někdo nepráskl rodi-

čům a později soudruhům. 

Jak vás dětství na malém městě  

formovalo? 

Měl jsem pestré a napínavé dětství v pří-

rodě, v lese, byly tam tři nádherné velké 

rybníky. Matka pracovala jako učitelka, 

otec byl projektant a často jezdil za prací 

do zahraničí. Já trávil hodně času u tety 

Ernestové, což byla v podstatě moje druhá 

máma. Měli malé hospodářství s prasaty 

a slepicemi, já byl jako jejich pátý syn. 

Do posledního obrazu jsem chtěl dostat 

reálné věci, například větev. Šel jsem do 

lesa, našel větev a tu potom namaloval. 

Při práci jsem si uvědomil, jak mám právě 

z dětství zažitou a nakoukanou napří-

klad barvu kůry. Přesně vím, jaké barvy 

smíchat, aniž bych kdy před tím maloval 

reálnou krajinu. Většinou totiž maluju 

podle fotek. 

Podporovali vás doma v kreslení? 

Tak neobtěžovalo je to, nechali mě. Rád 

bych ale rodičům poděkoval za tehdy 

hodně velkou a drahou monografii geni-

ální německé kreslířky Käthe Kollwitz, 

kterou jsem, když mi bylo osmnáct, dostal 

k Vánocům. Nemám střední výtvarnou 

školu, vyučil jsem se zámečníkem a pak si 

dodělal maturitu na strojní průmyslovce. 

A tahle kniha mě dostala na AVU. Kollwitz 

byla vlastně moje učitelka kresby.

Na pražské AVU vás jako studenta stihla 

revoluce v roce 1989 a v posledním 

ročníku vás vedl Jiří Sopko. Co jste se 

naučil od něj? 

Sopko toho moc nenamluvil. Za celý 

rok mi řekl zhruba pět vět, ale všechny 

byly zásadní! Například, aby měly obrazy 

takzvaně vzduch. Aby jeden barevný plán 

nebyl hned vedle druhého, aby mezi nimi 

byla mezera. Myslím, že pro mé obrazy je 

to docela charakteristické. Navíc onu radu 

předávám dál, dodnes ji používám při 

výuce studentů na AVU v ateliéru kresby, 

který vedu. 

Čeho si nejčastěji u zájemců o studium 

ve vašem ateliéru všímáte? 

Řemeslná zručnost je samozřejmost, ale 

daleko zajímavější je pro mě jejich vnitřní 

svět. Vnitřní téma, o kterém oni sami 

třeba ještě neví. Já už ho tam ale podpra-

hově cítím. 

Rozeznáte ho během krátkých  

přijímaček?

Nevím, jak je to možné, ale poznám ho 

hned, a mnohokrát jsem si ověřil, že 

v tomto případě intuice funguje. Někdy si 

vyberu i studenty, které nechtějí kolegové 

z jiných ateliérů. Hodně to souvisí s tím, 

že ateliér kresby je, na rozdíl od malby, 

příležitost pro lidi se speciálním, „me-

ziřádkovým“ talentem. 

Přijímáte studenty, které nechtějí  

kolegové z jiných ateliérů. Chyba je  

tedy pro vás něco jako základní stavební 

jednotka? 

U nás v ateliéru říkáme, že chyba není 

udělat chybu. Díky chybě se člověk přece 

nejvíc naučí. Navíc mnohokrát se ukáže, 

že chyba není vlastně vůbec žádná chyba, 

že je to jen něco, na co jsme nebyli zvyklí. 

Jiný tvar. Když ho má člověk přirozeně 

v sobě, uvědomí si ho a pracuje s ním 

dál, většinou nakonec uspěje a přesvědčí 

ostatní. Znám to i od sebe. Když jsem 

před třemi lety začal pracovat na obra-

zech cyklu Vlajková, v ateliéru se nikomu 

nelíbily. A upřímně, ani mně. Teď ale visí 

v Národní galerii.

Jak velký závazek pro vás výstava  

v Národní galerii je? 

Obrovský. Myslím, že jsem větší výsta-

vu neměl. Pracoval jsem na ní tři roky 

a mimo jiné to znamenalo, že jsem během 

té doby nemohl připravované obrazy 

vystavovat. 

Mrzelo vás to? 

Vlastně ani ne. Alespoň jsem měl důvod 

dodělat všechny rozdělané cykly. Jak mě 

totiž přestanou bavit, už se k nim ne-

vrátím. Třeba obrazy z cyklu Žrádlo pro 

PŘI PŘÍPRAVĚ TÉHLE 
VÝSTAVY JSEM SI ALE 
UVĚDOMIL, ŽE MOJE 
HLAVNÍ TÉMA JE 
HLEDÁNÍ DOMOVA

kočky jsou tak pracné, že jsem je dotáhl 

opravdu jen díky této výstavě. Při vy-

kreslování žilek jednotlivých srdcí jsem 

si dokonce pouštěl filmy! Třeba Termi-

nátora. Při malování se potřebuju úplně 

odstřihnout, a když objevím nějakou 

novou skladbu nebo desku, jsem schop-

ný hodiny jen malovat a poslouchat. 

Někdy to má až extatické účinky a úplně 

cítím, jak mi shůry přichází energie. 

V té chvíli mám pocit, že takhle budu 

malovat vždycky. Jenomže druhý den se 

probudím a nemám šanci to zopakovat. 

Energie a vytržení jsou pryč. Pak lituju, 

že jsem toho nenamaloval ještě víc.  

Jak dlouho takhle vydržíte stát, koukat 

na film nebo poslouchat hudbu a kreslit? 

Svého času jsem maloval třeba čtrnáct 

hodin denně, ve stoje nebo v sedě. Někdy 

taky stojím na štaflích. U třímetrového 

obrazu je to fyzický záhul.

Mluvil jste o sérii, která je inspirovaná 

plastikou Jeffa Koonse nazvanou Visící 

srdce. Ve svých obrazech ale pracujete 

třeba i s odkazy na práce bratrů Jakea 

a Dinose Chapmanových. Kdy jste s těmi 

citacemi cizích autorů začal?

V roce 1998, inspirován společnou výsta-

vou v Kunsthalle v Kremži. Nicméně už 

jako malý kluk jsem obkresloval ilustrace 

z pohádek a taky jsem překreslil skoro 

celý Čtyřlístek.

V Národní galerii teď visí i vaše malby 

s pohádkovými postavami v různých 

absurdních situacích. Baví vás dávat 

dohromady charaktery a věci, které by 

se nikdy potkat nemohly? 

Jo, to mě hodně láká. Po Chapmanech 

jsem si říkal, že bych mohl zpracovat ně-

jaké české téma, a tak jsem se zaměřil na 

pohádkové bytosti. Baví mě spojit dvě až 

tři věci – třeba postavičku krtečka, Grüne-

waldův oltář ze 16. století a třeba interiér 

Veletržního paláce – a propojit všechno 

tak, aby obraz vypadal jako realita. 

PŘI VYKRESLOVÁNÍ 
ŽILEK JEDNOTLIVÝCH 
SRDCÍ JSEM SI POUŠTĚL 
TERMINÁTORA 

Srdce dalo aktuální výstavě jméno.
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Pohled do výstavy Hořící srdce, která bude v pražském Veletržním paláci k vidění do 2. 12. 2018.
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Několik obrazů se přímo ve Veletržním 

paláci „odehrává“. Četla jsem, že ta po-

zadí rád hledáte na internetu.  

Většinou jsem věci a bytosti maloval spíš 

na čisté nebo abstraktní ploše. Pak jsem 

ale zatoužil dostat do obrazů prostor, 

něco jako renesanční perspektivu. Na 

internetu jsem si našel fotku z nějaké 

fabriky, kde nosné sloupy utvářely ideální 

prostředí kulisy, do kterého jsem poté 

vmaloval hlavní téma. Byly to objekty, 

sochy, které tam zrovna někdo „vystavo-

val“. Všechno ale byla fikce. Tahle hra 

na realitu mě taky dost baví, a když jsem 

měl v roce 2013 výstavu v DSC Gallery, 

napadlo mě vyfotit galerijní prostory, kde 

měly mé obrazy viset, a použít je do kom-

pozice. Podobný princip jsem aplikoval 

při malování obrazu Krteček a kolečko – 

ten je pro změnu zasazený do vídeňského 

MUMOKu (Muzeum moderního umění). 

Říkal jsem si, že v téhle galerii asi jen 

tak vystavovat nebudu, tak jsem si do ní 

obrazy alespoň namaloval. 

Pomohla by podle vás v tomhle  

směru nějaká exportní kancelář, která 

by české umělce na cestě do zahraničí 

podporovala?

To nevím. Myslím si, že nejdůležitější jsou 

osobní kontakty. Dostat se do daného 

prostředí osobně. České galerie by se měly 

víc zaměřit na vývoz českých umělců za 

hranice. Vystavit je třeba právě ve Vídni, 

promíchat je s místními. Je ale pravda,  

že teď už se to děje častěji než dřív. 

Ředitelka Sbírky moderního a současné-

ho umění Milena Kalinovská prohlásila, 

že ve vaší práci, tedy v tom, jak interpre-

tujete téma domova, vidí návaznost na 

Jiřího Koláře. Vidíte ji taky? 

Jiřího Koláře mám rád, stejně jako Milenu 

Kalinovskou, a její názor mě tedy těší. 

Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, je 

ale pravda, že moje obrazy jsou vlastně 

malované koláže a vědomě hledám určité 

propojení mezi současností a starými 

VĚDOMĚ HLEDÁM 
URČITÉ PROPOJENÍ 
MEZI SOUČASNOSTÍ  
A STARÝMI MISTRY

Obrazy z cyklu Vlajková 
jsou akryly na plátně. 
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SEZNAMTE SE

Jiří Petrbok se narodil v roce 1962 

v Kladně. Než začal studovat na praž-

ské Akademii výtvarných umění (AVU), 

vyučil se zámečníkem. Maturitu si  

dodělal na průmyslovce. V posledním 

ročníku na akademii byl jeho profe-

sorem Jiří Sopko, který mu poradil, 

aby při malování vždy pamatoval na 

„vzduch“ – aby jeden barevný plán 

těsně nenaléhal na druhý. To je pro 

Petrbokovy obrazy, v nichž se potkává 

realistická figurativní malba se silnou 

představivostí, typické dodnes. Petrbok 

rád cituje jiné výtvarníky, baví ho 

spojovat nespojitelné, pracuje s ironií 

i s extrémními stavy lidské psychiky. 

Velkým tématem je pro něj rodina. 

Průřezová výstava v Národní galerii, 

nazvaná Hořící srdce, je autorovým 

dosavadním největším výstavním  

počinem. Kromě volné tvorby se  

Jiří Petrbok věnuje pedagogické  

činnosti, na AVU vede ateliér kresby.

mistry. Vzpomínám si, že někdy na konci 

90. let jsem měl spolu s Jiřím Kovandou, 

Jiřím Davidem a dalšími výstavu se stej-

ným názvem – Malované koláže. Konala 

se v brněnské Galerii Na bidýlku, která 

měla dvě místnosti. V té hlavní vystavo-

vali ostatní a já byl tak trochu bokem; 

moc jsem se tam nehodil, protože moje 

práce působily oproti ostatním vystavují-

cím spíš realisticky. 

S jakým žijícím autorem se dnes cítíte 

být spřízněný? 

V současné době s těmi nejmladšími, 

třeba s Janem Vytiskou, a samozřejmě se 

svými studenty. Z autorů generačně bliž-

ších bych jmenoval Pepu Bolfa, Krištofa 

Kinteru, Jiřího Černického nebo Jiřího 

Surůvku. A Federika Díaze, architekta 

mojí výstavy. Vklínil do ní záhadný 

černý prostor, ve kterém jsou schovány 

sochy od jmenovaných českých i zahra-

ničních autorů.

Výstava ve Veletržním paláci potrvá 

do začátku prosince. Co máte v plánu 

potom? 

Mám termín v DSC Gallery a říkal jsem si, 

že bych mohl třeba udělat společnou vý-

stavu se svými studenty. Jejich výběr ale 

ovšem z pochopitelných důvodů nechám 

na někom jiném.

Možná byste si s nimi měl nejprve pro-

mluvit, aby pak nebyli naštvaní, když 

kurátor zrovna je nevybere. 

To bych asi měl. Já bych tam totiž chtěl 

všechny! 

ROZHOVOR
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NETRADIČNÍ MALÍŘSKÉ TECHNIKY ČASTO SVÁDĚJÍ KE KÝČI 
A PRVOPLÁNOVÉMU ŠOKU. MALBA ŠTĚTCEM 
PŘIPEVNĚNÝM NA OČNÍ BULVU NEBO PENISEM 
NAMOČENÝM V BARVĚ NENÍ ZÁRUKOU SILNÝCH OBRAZŮ. 
PŘESTO EXISTUJÍ MALÍŘI, KTERÉ NEÚNAVNÉ HLEDAČSTVÍ 
DOVEDLO K NETRADIČNÍM TECHNIKÁM, JEŽ OSOBITĚ 
POPŘELY STALETOU TRADICI MALBY ZÁPADNÍ CIVILIZACE 
A UMĚNÍ DODALY NOVÝ ROZMĚR.

Text: Ondřej Horák
Foto: Profimedia
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Revoluční myšlenky si žádají revoluční 

techniky a materiály. S touto tezí otevřel 

mexický malíř David Alfaro Siqueiros 

v roce 1936 experimentální workshop 

s cílem iniciovat dobrodružnou cestu za 

hledáním nových uměleckých postu-

pů. Sám Siqueiros podnikal výpady na 

neprobádaná území už od začátku 30. let 

a při vytváření muralů preferoval rych-

leschnoucí cement a běžný autolak před 

tradičními postupy autorů fresek. Při 

své přednášce prohlásil za nemožné, aby 

skutečné a angažované umění vzniklo 

v moderní době pomocí stejných po-

stupů, jaké používali malíři religiózních 

výjevů ve 13. století. Při newyorském 

workshopu brojil nejen proti zažitým 

pořádkům uměleckého světa, akcentoval 

také v Evropě sílící fašismus, jemuž se 

mělo revoluční umění postavit čelem. 

Jedním z jeho soustředěných posluchačů 

byl i Jackson Pollock.    

ENERGIE GRAVITACE

Uplynulo přesně dvacet let a časopis 

Time označil Pollocka za „nejvýznamněj-

šího žijícího amerického malíře“ v článku 

jménem Jack the Dripper. Sarkastická 

přezdívka tajuplnou syrovostí odkazovala 

na Pollockova rozměrná plátna – zdánlivě 

náhodné cákance barev v celku evo-

kovaly chaos i smíření. Ve skutečnosti 

šlo o lety vyprecizovanou techniku, 

která zaujala odbornou obec, gestičnost 

obrazů a dandyovský život malíře si zase 

podmanil širokou veřejnost. Přestože se 

tzv. dripping stal jeho obchodní značkou 

Yves Klein v 60. letech s oblibou používal místo štětce ženy.

a malíři otevřel dveře do světa vysokého 

umění, Pollock zdaleka nebyl první, kdo 

nechával barvu stékat na horizontálně 

položené plátno. 

S cákanci černého inkoustu pracovali 

japonští zen-buddhisté už v 15. století, 

sám Pollock se inspiroval v „kresbách“ 

původních obyvatel Ameriky z barevných 

písků, případně u zmíněného Siqueirose.  

Až Pollockovo elektrizující, rozmáchlé 

a štědré gesto dalo vzniknout akční mal-

bě, jež na přelomu minulého století pře-

psala kánon výtvarného umění. Pollock se 

stal ikonou a celebritou, která s cigaretou 

v koutku úst zpochybňuje staletou tradici 

malířství západní civilizace. A přestože 

mnoho malířů zkoušelo jeho postup napo-

dobit, nikomu se napětí Pollockových plá-

ten nepodařilo reprodukovat. Univerzální 

sílu gravitace ale použil například Damien 

Hirst ve svých spin paintings.

MALBA ŽENOU

Když si Yves Klein nechal v květnu 1960 

patentovat vlastní modř pod zkratkou 

IKB (International Klein Blue), po sérii 

elegantních monochromů zkoušel dosáh-

nout rozmanitých textur pomocí válečků 

různých materiálů a velikostí nebo hou-

biček. Jako nejkouzelnější nástroj se ale 

nakonec ukázala žena. Lze namítnout, že 

degradace lidské bytosti na „živý štětec,“ 

jak Klein modelky přezdíval, není nej-

šťastnějším příkladem emancipace, nic-

méně před půl stoletím byla společnost 

k takovým experimentům přezíravější. 

Klein poprvé veřejnosti představil své 

Anthropométries na večírku v pařížské 

Galerie Internationale d’Art Contempo-

rain. Muži se dostavili ve fracích, ženy ve 

společenských šatech a Klein dirigoval 

POLLOCK ZDALEKA NEBYL 
PRVNÍ, KDO NECHÁVAL 
BARVU STÉKAT 
NA HORIZONTÁLNĚ 
POLOŽENÉ PLÁTNO
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Gerhard Richter při práci rád „ztrácí kontrolu“ nad svými nástroji.

Na snímku výřez z díla Pacific Coast Highway and Santa Monica od Davida Hockneyho, který malířské plátno vyměnil za obrazovku iPadu.

Pavel Brázda a jeho Ukázky z lidské fantazie. I on používá při práci počítače.

modelky máchající svá nahá těla do barvy, 

aby se následně v modři inspirované odstí-

nem, jímž měly Madonny na středověkých 

malbách barvené roucho, zvěčnily na 

velké cáry papíru. Hudební kulisou per-

formance byl desetičlenný orchestr hrající 

Kleinovu Monotónní symfonii z roku 1949 

– dvacet minut jeden dlouhý tón, dvacet 

minut ticho. Jindy své hledačství Klein 

ventiloval při rychlosti sto deseti kilomet-

rů za hodinu, když pořizoval záznamy deš-

tě padajícího na barvené plátno upevněné 

na střeše auta. Umělců, kteří používají své 

tělo místo štětce, je dnes nespočet.

ZTRÁTA KONTROLY

O poznání meditativnější, a přesto fyzicky 

velmi náročnou techniku používá Ger-

hard Richter, autor nejdražšího obrazu 

žijícího autora vydraženého v aukci – jeho 

Abstraktes Bild 712 (1990) byla v roce 

2015 vydražena za 34 milionů dolarů. 

Těžiště Richterovy práce kmitá mezi 

dokonalým hyperrealismem a expresivní 

abstrakcí, při níž šestaosmdesátiletý malíř 

vrství na rozměrná plátna barvu pomocí 

velkých stěrek. „Nad štětcem máte kon-

trolu. Nanesete na něj barvu a následně 

na plátně zanecháte stopu. Při práci se 

stěrkou kontrolu ztrácíte,“ přiblížil Richter 

antagonní polohy své tvorby. Gerhard 

Richter se ale neomezuje jen na práci 

s barvou, v roce 2007 realizoval vitráž 

Kolínské katedrály. Pořadí dvaasedmdesáti 

barev na sto třinácti metrech čtverečních 

určil náhodně počítač.

V době, která vyprodukovala termíny 

jako digitální detox, se může malba za 

asistence počítače zdát výsadou součas-

nosti. Zdeněk Sýkora ale začal využívat 

počítačové algoritmy už v roce 1964, kdy 

se stal průkopníkem oboru, v němž lidský 

duch pojí síly s chladnou technikou. Už 

na začátku 60. let propadl odosobněné 

abstrakci a zkoumal základní elementy 

malby, jako jsou tvar a barva. Jejich kom-

binace se snažil neopakovat, musel si ale 

vystačit jen s intuicí. 

KRÁSNÉ NOVÉ STROJE

Zlom nastal, když navázal spolupráci 

s Jaroslavem Blažkem, který měl coby 

matematik na Matematicko-fyzikální 

fakultě Univerzity Karlovy přístup  

k LGP 30. Sýkora do jednoho z prvních 

počítačů v Československu zadával vstup-

ní data – tvary jednotlivých prvků, jejich 

polohu, barevnost a pravidla spojování 

převedené na číselné kódy – aby stroj 

mohl dle zadaných pravidel určit výsled-

nou podobu. Schematické plánky pak 

Sýkorovi sloužily jako mapy, které oživoval 

olejem na plátna. Od struktur s přísným 

řádem pomalu přešel k liniím, až v jeho 

tvorbě začal převládat faktor náhodnosti 

coby předobraz všemocné přírody.

S pomocí počítačového softwaru začal 

malovat také Pavel Brázda, práce na 

počítači pro něj byla v pokročilém věku 

snadnější než klasická malba. Bez viskózní 

barvy se obejde i David Hockney, který 

plátno vyměnil za obrazovku iPadu. 

„Slyšeli jsme, že malujete na svůj telefon,“ 

vzpomínal v jednom katalogu na dotazy 

zvědavých kolemjdoucích, kteří ho míjeli 

při malbě krajin v plenéru. „Vlastně ne, to 

spíš občas mluvím do svého digitálního 

skicáku,“ odpovídal jim.

BRUTÁLNÍ VÝSTŘIKY

Netradiční techniky si žádá i pouliční 

umění, v němž se někteří umělci nespo-

kojí s tradiční barvou ve spreji. Epos 257 

vytvořil v zimě 2009 sérii abstraktních 

obrazů na prázdných billboardech pomocí 

paintballové pistole. Když mu velikost 

gumových projektilů začala být malá, 

svépomocí si sestrojil houfnici na barevné 

patrony, již během let zdokonaloval. Nej-

brutálnější zbraní streetartových umělců 

zůstává hasicí přístroj naplněný barvou, 

který používají především graffiti umělci, 

vzniklá škoda ale mnohdy odpovídá defi-

nici terorismu. 

MUŽI SE DOSTAVILI 
VE FRACÍCH, ŽENY VE 
SPOLEČENSKÝCH ŠATECH 
A KLEIN DIRIGOVAL 
MODELKY MÁCHAJÍCÍ SVÁ 
NAHÁ TĚLA DO BARVY
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Z graffiti prostředí vzešel také Jakub 

Matuška aka Masker, který na své posled-

ní výstavě Breathe Motherfucker! v DSC 

Gallery vyprecizoval řemeslo airbrushe. To 

zpravidla vévodí maringotkám kolotočářů, 

Matuška s ním přesto dokáže vyvést jemné 

detaily lehkých surrealistických maleb. 

S airbrushem pracuje i Matuškův současník 

Michal Škapa aka Tron, který se miniatur-

ním „sprejem“ snaží postihnout urbánní 

krajinu nebo rozháranou estetiku slumů. 

A neúnavným hledačem nových technik 

je samozřejmě i Jiří Georg Dokoupil, 

který maluje například kouřem svíčky 

nebo mýdlovými bublinami, jednou 

z jeho posledních technik je pomalu se 

roztékající vosk, tedy opět využívá sílu 

gravitace. Německý malíř Maximilian 

Prüfer zase ve svých „naturantypiích“ 

propojuje umění s chaotickými pohyby 

přírody, obrazy maluje kontrovanými sto-

pami šneků nebo mravenců.

Netradiční metody malby mohou často 

sklouznout k prvoplánovému exhibicio-

nismu, kdy se malíř snaží „bombastickou“ 

formou zakrýt vyprázdněný obsah. Jenže 

objevování netradičních metod je magické 

právě především pro nejistý výsledek 

a nutnost osvojování neosahaných postu-

pů. Samozřejmě, že pokud někdo maluje 

štětcem připevněným na oční bulvu, 

zvracením barveného mléka nebo prostě 

jen penisem namočeným do barvy pouze 

proto, aby se u toho mohl fotit nahý, výsle-

dek má k umění daleko. 

Maximilian Prüfer rád využívá takzvané naturantypie, kdy obraz tvoří stopy živočichů. Na obrázku je jeho dílo Black Butterfly. 
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PŘÍZRAK 
PRO OSVÍCENCE 

V TÉTO RUBRICE SE VĚTŠINOU ZAMĚŘUJEME NA INTERIÉRY ZAJÍMAVĚ ŘEŠENÝCH BYTŮ,  
RESTAURACÍ  ČI KANCELÁŘÍ. ALE UMĚLECKÉ DÍLO MOHOU ZEVNITŘ I ZVNĚJŠKU PŘIPOMÍNAT I AUTOMOBILY. 

ROZHODNĚ TO PLATÍ O NOVÝCH VOZECH ROLLS-ROYCE WRAITH Z KOLEKCE LUMINARY.

Text: Petra Divoká

DSC Gallery, Dlouhá 5, Praha 1       1/11 – 29/11 2018
www.dscgallery.com

GEOCODE 
A Š OT  H A A S

GEOCODE_230x330.indd   1 24.09.18   0:27
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Že se jedná o unikátní díla, je patrné už  

z toho, že v téhle kolekci bylo vyrobeno 

pouze 55 vozů, které uchvátí každým de-

tailem. Od osvětleného vnitřního dřevě-

ného panelu, ručně tkaného čalounění 

v kabině až po unikátní, dosud nevídaný 

šedý odstín laku s měděnými podtóny, 

které celý vůz prozáří při doteku slunce. 

Rolls-Royce Wraith Luminary je zkrátka 

navržen jako automobil pro osvícence, 

tedy osobnosti, které inspirují a ovlivňu-

jí ostatní. Celá kolekce vznikla díky vy-

soké poptávce po sběratelských kusech 

opravdu luxusních aut. „Tímto vozem 

oslavujeme vizionáře, kteří dosáhli ve 

svých oborech těch nejvyšších úspěchů. 

Je to kolekce pro skutečné osvícen-

ce,“ řekl o něm bez přehánění Torsten 

Muller-Otvos, šéf značky Rolls-Royce 

Motor Cars. Na Rolls-Royce Wraith se 

stačí  podívat z jakéhokoli úhlu a musíte 

mu dát za pravdu. 

Pro tuzemské obdivovatele unikátního 

vozu není bez zajímavosti, že vysoce 

kvalitní dubové dřevo použité v interiéru 

pochází výhradně z českých lesů, designé-

ři si jej vybrali pro jeho barevnou hloubku 

a hustou strukturu. To vše vyniká díky 

unikátnímu prvku světel v dřevěném oblo-

žení, které navozuje pocit, jako byste řídili 

vesmírnou loď.  

Čas strávený uvnitř nového vozu Wraith, 

jehož název zní v překladu velmi pří-

značně Přízrak, je sám o sobě zážitkem 

ještě předtím, než se nastartuje. Strop 

zdobí ikonická hvězdná obloha, na 

které vám, tak jako na skutečném nebi, 

nad hlavou padají hvězdy. A jízda je 

i díky ní nevšední pro všechny pasažé-

ry. Wraith měl zkrátka vždycky pověst 

auta pro vizionáře a jeho nová podoba 

to jen potvrzuje. Tenhle inovativní vůz 

se skvělým motorem a designem, který 

vyráží dech, je totiž skutečným důka-

zem luxusu. 

DUBOVÉ DŘEVO POUŽITÉ 
V INTERIÉRU POCHÁZÍ 
VÝHRADNĚ Z ČESKÝCH LESŮ

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

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

Luxusní kytary PRS
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Jiří 
Georg 

Dokoupil

Text: Olga Trčková

Jaká čísla 
k němu sedí?

VYMÝŠLÍ SI VLASTNÍ PRAVIDLA HRY, TVOŘÍ POMOCÍ OHNĚ, MÝDLOVÝCH BUBLIN ČI MATEŘSKÉHO MLÉKA. 
JIŘÍ GEORG DOKOUPIL JE ZOSOBNĚNÍM MALÍŘSKÉHO PUNKU. JE MALÍŘSKÝM ŠAMANEM S NEVYZPYTATELNÝM TEMPERAMENTEM 

A TVÁŘÍ, V NÍŽ SE POŘÁD ZRAČÍ KLUKOVSKÁ ZVĚDAVOST. VE CHVÍLI, KDY OBJEVÍ NOVÝ ZPŮSOB, JAK NEBO ČÍM MALOVAT, 
JEHO NADŠENÍ PRÝ HRANIČÍ S INFARKTEM. VĚCI DĚLÁ S VÁŠNÍ A JEN TAK DLOUHO, DOKUD HO BAVÍ. 

AŤ JDE O UMĚNÍ, NAKUPOVÁNÍ REALIT, NEBO ŽENY. 

TOP
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Pozornost uměleckého světa k sobě 

přitáhl svou „knižní malbou“ předsta-

venou na Dokumentě v Kasselu v roce 

1982. Šlo o gigantickou fyzickou malbu 

nazvanou „Bože, ukaž mi své koule“, 

svého druhu poctu „deskové malbě“ 

Juliana Schnabela, který na výstavu ne-

byl pozván, což byla v Dokoupilových 

očích neskutečná drzost. 

Ve své tvorbě používá kolem 100 technik a stylů. Jeho tvorba sympatizuje s dadaismem a díky 

tomu odmítá přijmout jednotný vynucený styl. Obrazy tvoří pomocí barevných mýdlových 

bublin, pomocí sazí ze svíček, pomocí mateřského mléka, jezdí po plátně pneumatikou, práská 

na plátno bičem nebo ho tvoří z jednotlivých políček filmu. Společnými vlastnostmi jeho 

tvorby jsou expresionismus a erotický náboj. Dokoupil je v tomto ohledu čistý produkt post-

moderny, která v mnoha ohledech připomíná manýrismus druhé poloviny 16. století. Vrcholná 

renesance se tehdy vyčerpala, nezbylo než zaujmout diváky něčím neobvyklým.

Dokoupil je světoběžník. Dnes má mi-

nimálně pět domovů – doma je v Mad-

ridu stejně jako v Berlíně, Praze, Riu de 

Janeiru či na Kanárských ostrovech.

Když mu bylo čtrnáct, emigroval s ro-

diči přes Vídeň do Kolína nad Rýnem. 

Nic mu dopředu neřekli, aby plán 

nevyzradil, a tak českou vlast opouštěl 

z hodiny na hodinu, aniž by uměl slovo 

německy.

TOP
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30Ve třiceti letech si začal kom-

pletně holit hlavu.

V souladu s tezí dadaisty Marcela Duchampa nechtěl být Dokoupil 

nikdy podřízen osobnímu nebo vnucenému stylu, takže si nikdy nevy-

tvořil jednotný, pro diváka jasně rozpoznatelný styl, a jeho dílo zahrnuje 

přes šedesát takzvaných cyklů.

Před 6 lety byl oceněn cenou Lovise 

Corintha, pojmenovanou po jednom 

z nejvýznamnějších představitelů ně-

meckého impresionismu. V minulosti ji 

obdrželi rovněž Oskar Kokoschka nebo 

Sigmar Polke. 

Je neposedným intelektuálem se smys-

lem pro humor a obrovským respektem 

k fyzice a matematice. Nezapře v sobě 

geny svého otce – vynálezce. A protože 

realita – a to říkají spolu s Dokoupilem 

i velcí fyzici a matematici – je nekoneč-

no, snaží se i on vytvořit svým uměním 

celý jiný svět, jinou alternativní realitu. 

TOP
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Míla Fürstová

SE STŘÍBRNOU JEHLOU V RUCE TOHO DOKÁZALA HODNĚ. PŘED 
ČTYŘMI LETY SE DÍKY SPOLUPRÁCI S COLDPLAY STALA JEDNOU 
Z MEZINÁRODNĚ NEJZNÁMĚJŠÍCH SOUČASNÝCH ČESKÝCH VÝ-
TVARNIC. LETOS PROSTŘEDNICTVÍM LEPTU VYTVOŘILA NOVÉ 
LOGO PRO MATTONKU. NA DOUBLE ALBUM MEKYHO ŽBIRKY SI 
MÍLA FÜRSTOVÁ DOKONCE PŘIBRALA CHIRURGICKÝ SKALPEL. 

INTUICE
ČISTÁ

Text: Honza Vedral
Foto: Eames Fine Art
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Flight I, 2007, lept a koláž, 94 x 100 cm.

Průběžný tisk k Double Albu Mekyho Žbirky (2018), který se pak stal součástí 3D díla obsahujícího dvě siluety. Originální 
dílo bude poprvé vystaveno v Praze 16. 11.  v rámci výstavy v Galerii Miro. 

„Chris Martin je vrstevník, ale Meky je 

hvězda,“ zasměje se Fürstová zároveň 

pobaveně i obdivně, když se bavíme o její 

současné práci. O tom, jak v jejích dílech 

ožívají stovky příběhů, pak vypráví se za-

nícením a neskutečně emotivně. Úspěch, 

kterého coby česká výtvarnice dlouhodo-

bě žijící a tvořící v Anglii dosáhla, bere 

naopak střízlivě. 

„U mě je všechno přes lásku, já věci ne-

řeším moc logicky,“ začíná Míla Fürstová 

s vyprávěním, jak se v devatenácti přestě-

hovala do Velké Británie a stala umělkyní. 

Tehdy se zkrátka zamilovala do Angličana 

a šla. Zatímco vztah nevydržel, pokus 

chytnout se v obrovské londýnské kon-

kurenci ve výtvarné branži ano. „Nebylo 

to najednou,“ zdůrazňuje dnes Fürstová. 

„Byl to strašně pomalý postup. V Anglii se 

říká, že mistrem něčeho se člověk stane, až 

když s tím stráví alespoň deset tisíc hodin. 

K tomu číslu se teprve pomalu dostávám,“ 

říká pokorně. Do doby, než přišla spolu-

práce s Coldplay, žila prý život normálního 

umělce, který občas něco prodá a přivy-

dělává si učením. Nejdřív ale vystudovala 

Royal College of Art, a jako jedna z mála ze 

svých spolužáků si dokonce našla galerii, 

která ji začala zastupovat. A vůbec přitom 

netušila, že jedním z jejích sběratelů je 

umělecký manažer Coldplay. „Všechno 

je to postupná dřina. Dělám to, jenom 

protože mě to pořád baví,“ zdůrazňuje 

Míla Fürstová, když mluví o své dosavadní 

kariéře, a dodává: „Osobně bych nikomu 

nedoporučovala, aby byl umělec, pokud ho 

to opravdu nebaví.“

Právě spolupráce s Coldplay na obalu des-

ky Ghost Stories jí změnila život. „Oni mě 

doslova objevili. Tou dobou jsem se sice 

už uměním živila, měla jsem zastoupení 

v galerii a tak dále, ale ten okamžik, že 

jsou oči světa soustředěné na vaši práci, 

jsem neznala. Po Coldplay se otevřela 

nová kapitola. Začali mi psát lidi z celého 

světa, že v nich moje práce rezonuje, že 

ATELIÉR
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pro ně něco znamená. A to je, myslím si, 

pro každého umělce ohromně posilující. 

Že ráno vstanete a víte, že vaše práce k ně-

komu promlouvá,“ říká dnes, když už od 

vydání alba uplynuly čtyři roky.

Svůj ateliér má kousek za Londýnem a její 

práce v něm je soustředěná, pomalá, 

ale přináší leckdy opravdu dechberoucí 

výsledky. „Je dokonce úplně nemoderní,“ 

říká přitom Míla Fürstová o technice lep-

tu, kterou se proslavila. „Už před mnoha 

lety, když jsem začala studovat na Royal 

College of Art v Londýně, jsem zjistila, 

že jsem jediná z mého okruhu, kdo se 

leptání věnuje. Ostatní se věnovali věcem, 

které jsou daleko víc cool. Mně se ale 

líbilo právě leptání. Je to technika, která 

pochází z 15. století, původně se použí-

vala na zdobení brnění a štítů. Pracuji na 

zinkové destičce, kterou zatřu voskem, 

pak to celé obrátím a začoudím svíčkou. 

Následně do ní všechno kreslím stříbrnou 

jehlou,“ popisuje svoji pečlivou a časově 

náročnou práci. „Pro spoustu umělců je 

nejhorší pocit mít před sebou bílý papír, 

na který musí udělat první linku a něco 

začít. Já mám pocit, že s tou černou destič-

kou a stříbrnou jehlou takhle odvážná být 

nemusím,“ dodává přitom. 

Nad námitkami, že by podobných výsled-

ků mohla dokázat díky současné techno-

logii, mává rukou: „Vždyť já ani nemám 

chytrý telefon! Když něco funguje, nevadí 

mi, že je to staré. Líbí se mi jednoduché 

věci a vyjádření. I čára, kterou člověk udě-

lá rukou, je nesmírně intimní vyjádření. 

Není člověk, obrazovka a potom to umě-

ní. Ale jenom vy a umění. Je to dotekové. 

Jasně že mi říkali, ať neřežu svoje věci 

skalpelem, že se to dá udělat jednoduše 

digitálně a dosáhnout úžasných výsledků. 

No, možná ano, ale já radši vezmu do ruky 

ten skalpel a jedu s ním přes papír,“ vyprá-

ví, jak jí před poslední velkou londýnskou 

výstavou s názvem All The Rivers That 

Flow Through Me v galerii Eame Fine Art 

z práce se skalpelem dokonce otekla ruka 

tak, až s ní skoro nemohla hýbat. „Ale stálo 

mi to za to, protože chci, aby výsledek byl 

osobní. A navíc, já nic jiného neumím!“

Právě slovo osobní je v její práci nesmírně 

důležité. Míla Fürstová totiž svými díly 

především vypráví příběhy. Na etiketě 

pro Mattonku vzpomíná na své dětství 

i jeho krajinu, na obalu pro Double Album 

Mekyho Žbirky zase vypráví příběh uměl-

ce rozpolceného mezi Československem 

a Velkou Británií. A právě příběhy k ní 

nejčastěji přicházejí jako náhlá inspirace 

přímo během práce v ateliéru. A to, jak 

ukazuje následující vyprávění, někdy sku-

tečně až doslova. „Moje londýnská výstava 

by se česky jmenovala Všechny řeky, které 

mnou protékají. Je to pro mě hodně osob-

ní téma, zachycuje proudy života, lásky, 

tvořivosti, mateřství... Nebylo to, protože 

bych byla sebestředná, alespoň doufám, 

ale potřebuji mluvit o věcech, které znám 

a dokážu je cítit. Hlavní dílo z té výstavy 

se jmenuje All The Rivers a je to, myslím, 

zatím technicky nejambicióznější věc, 

kterou jsem udělala,“ popisuje Fürstová 

průběh svojí tvorby a pokračuje. „Jde 

o figuru ženy – umělkyně, vytvořenou 

ze šesti obrovských pláten, která ze sebe 

tahá ty řeky, jež jsou zároveň inspirace. 

Do jejího života se prolíná Anglie, Čechy, 

jsou u ní dvě děti a z jejího nitra vylétá 

ptáček, červenka. Když jsem tu věc dělala, 

vlétl totiž do ateliéru a zasekl se mezi 

okny. Lezla jsem pro něj a držela ho v ruce 

a vnímala, jak má maličké nožky jako 

párátka. Vypustila jsem tehdy tu červenku 

do zahrady, vrátila se do ateliéru a rov-

nou ji nakreslila. Občas tu inspiraci beru 

doslova tak, jak přilítne.“   

Jindy ale nad svými díly jen dlouho sedí 

a intenzivně přemýšlí. Sama výsledný pří-

běh nezná, dokud není dokončený. Svou 

práci na Double Albu Mekyho Žbirky, pro 

který vznikla metr na metr velká silueta, 

popisuje následovně: „Někdy jsem byla na 

jedné straně ateliéru já, na druhé silueta 

Mekyho. A já na ni koukala, chodila kolem 

ní dokola, pak si skočila pro pět čokoládo-

vých sušenek a pořád nevěděla, pořád če-

kala, až mě něco napadne. A pak zavolala 

Mekyho žena Katka, že na albu bude ještě 

jedna písnička o jejich psu Charliem. A já 

si řeknu, jé pejsek! Toho jsem ještě nikdy 

nedělala,“ vypráví o popudech, které také 

do velké míry určují a ovlivňují její tvorbu. 

A právě to je možná tím největším kouz-

lem její pečlivé práce, kterou uchvátila 

hudebníky, komerční subjekty i sběratele 

umění. Není se co divit, že při ní zásadně 

neskicuje, ale nechává se jen přirozeně 

vést intuicí. „Když to nebude bavit mě, 

nebude to bavit ani lidi, kteří se na to 

dívají. A mě skicování nebaví. Moje práce 

je totiž dokonce čistá intuice. Musím 

jenom naslouchat tomu vesmíru okolo,“ 

říká česká výtvarnice, které se podařilo 

to, o čem jiní v oboru sní. Prorazit do 

světa, mít vlastní galerii i stálý okruh 

sběratelů. „Když děláte práci a nepřipadá 

vám, že je to práce, nejspíš to totiž bude 

vaše poslání.“  

Motherhood I., 2016, lept a ručně prořezávaný papír, 65 x 38 cm.
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Ze série Tales of Prague for Louis Vuitton Travel Book 
2018

Akvarel a inkoust na papíře
20 x 29 cm

©Louis Vuitton Malletier / Pavel Pepperstein, Courtesy Galerie Iragui
Text: Lenka Lindaurová

PAVEL PEPPERŠTEJN: 
MUSEUM OF MODERN ART OF PRAGUE

Značka Louis Vuitton vydává marketingovou sérii uměleckých průvodců po místech 

celého světa, aby se každý majitel kufříku či tašky cítil být opravdu in. Aby se stal 

součástí velkého světa módy a umění a doprovázely ho tam skutečné hvězdy.  

Pražský průvodce je složen z akvarelů velkého milovníka Prahy a její pohádkové 

romantiky Pavla Pepperštejna. Pepperštejn je ruský umělec, který v osmdesátých 

letech studoval pražskou Akademii výtvarných umění a k Praze je vázán starými 

příběhy Gustava Meyrinka a Franze Kafky. Prahu vybarvuje jako mystické místo, 

křižovatku transcendence, kde zaslechnete ozvěny fantomů. Autor je rovněž 

spisovatel, filmař a módní návrhář a jako brilantní ilustrátor se věnuje psychedelickým 

příběhům minulosti i budoucnosti. V roce 1987 založil skupinu Inspekce medicínská 

hermeneutika, která rozvíjí myšlenku, že realita je patologická a lidé v ní žijí jako 

pacienti. Jeho interpretace Prahy je také založena na konkrétních uměleckých 

intervencích, jakou se staly například obří revolvery sochaře Davida Černého.

PRAŽSKÉ 
PŘÍBĚHY

OBSESSION
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Text: Hana Slívová

Rodrigo Valenzuela
New Land No. 20, 2018

Přenesený obraz a akryl na plátně
113 x 90,2 cm

Courtesy: Galerie Lisa Kandlhofer 
Photo: The artist

      CENU MÁ TO, 
NA CO SE 
   RÁDI DÍVÁTE

                            PŘED DVĚMA LETY, NĚKOLIK DNÍ PŘED OTEVŘENÍM SVÉ NOVÉ GALERIE,  
DOSTALA VÍDEŇSKÁ GALERISTKA LISA KANDLHOFER CENU NA VELETRHU VIENNA CONTEMPORARY. 
         DÍKY TOMU SI JÍ ZAČALO VŠÍMAT VÍCE SBĚRATELŮ I KURÁTORŮ 
                   A DNES ZASTUPUJE DVANÁCT VÝTVARNÍKŮ MLADÉ A STŘEDNÍ GENERACE. 
                                                JAKÝ JE JEJÍ VKUS?

Lisa Kandlhofer

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Dvacet minut chůze od vídeňské muzejní 

čtvrti směrem ke Schwarzenbergplatz má 

svou galerii třiatřicetiletá Lisa Kandlhofer. 

Na adrese Brucknerstrasse 4 ji otevřela 

před dvěma lety, tehdy už ovšem za sebou 

měla zkušenost s organizováním výstav či 

s kurátorováním parku plného soch. A také 

pobyt v New Yorku, kam se dostala během 

studií podnikové ekonomie. „Inspirovala  

mě tamní umělecká scéna a rozhodla jsem 

se kus z ní přenést do Vídně, abych ukáza-

la, jak vzrušující soudobé umění je,“ říká. 

Galerijní scéna našich jižních sousedů 

podle ní za poslední čtyři roky hodně 

vyrostla. „Přichází sem řada umělců, 

z Berlína se sem nedávno přestěhovalo 

několik galerií. Nicméně provozovat nový 

prostor podobného typu je neskutečně 

těžké kdekoli na světě, i ve Vídni,“ podotý-

ká žena, která o vlastním byznysu v tomto 

oboru snila odmalička.

V portfoliu Lisy Kandlhofer dnes najdeme 

dvanáct výtvarníků mladé a střední gene-

race. Jsou mezi nimi Němci, Rakušané, ale 

i Američani. Malíři, sochaři, konceptuální 

umělci. Řadu z nich jí představili kurátoři, 

některé z nich si vyhlédla na veletrzích. 

Kromě kvality je však nic konkrétního 

nespojuje. „Každý je zkrátka unikátní,“ 

odpovídá na otázku, zda k jejímu portfoliu 

existuje nějaký klíč. 

Péče o dvanáct umělců je v současné 

chvíli pro galeristku maximum. Přesto se 

jí s prosbou o zastupování stále ozývají 

další výtvarníci. „Měsíčně dostaneme tak 

tři další nabídky. Nicméně nemyslím si, že 

tohle je ta správná cesta, jak začít dialog 

s galeristou,“ usmívá se při představě 

žadonivých e-mailů. 

Zásadní zlom v kariéře galeristky přišel 

právě v době, kdy na Brucknerstrasse 4  

otevírala Galerii Lisa Kandlhofer. Bylo to 

velkolepé entrée: Mezinárodní veletrh 

současného umění Vienna Contemporary, 

kde se představuje přes sto galerií a kde 

měla Lisa stánek, jí tehdy přiřkl cenu za 

nejlepší festivalovou prezentaci. 

„Bylo to něco neuvěřitelného. Potvrzení 

a uznání vší té tvrdé práce, kterou jsem 

odvedla. Díky ceně pak na opening přišla 

spousta lidí, najednou se o mně daleko víc 

vědělo.“ Jedním dechem dodává, že Vien-

na Contemporary je pro galeristy zásadní 

trh. „Za prvé umělci, které zastupuji, jsou 

rázem víc vidět. Za druhé veletrh nám na-

bízí šanci setkat se s celou řadou nových 

kurátorů a sběratelů, a to i ze zahraničí,“ 

vysvětluje. Celkem se ve Vídni na veletrhu 

za tři dny otočí až 30 tisíc návštěvníků 

a z ciziny jich jezdí stále víc. 

Když se galeristky zeptáte na oblíbené 

autory, jen se zasměje. Ty nejmilejší nyní 

zastupuje, proto by prý musela jmenovat 

všechny. Nakonec ale svolí a jedno jméno 

vypíchne. Jedná se o šestatřicetiletého 

rodáka z Chicaga Jamese Englishe Learyho, 

o němž mluví jako o jednom z nejdůležitěj-

ších malířů své generace. „Jeho různě tva-

rovaná plátna s lehkostí kombinují humor 

a dějiny umění. Jsem moc zvědavá, kam až 

to dotáhne,“ komentuje práci v New Yorku 

usazeného umělce, jenž se věnuje i natáče-

ní filmů. Jako filmař se prezentoval i na fes-

tivalu Sundance, v roli začínajícího umělce 

si ho zase před osmi lety na svou výstavu 

talentů vytáhlo newyorské MoMA. 

Mezi galerie s povedenou dramaturgií 

a zajímavými umělci pak řadí Sprüth 

Magers, Hauser & Wirth a také Pace, 

všechny mají pobočky v několika vel-

kých městech na různých kontinentech. 

Z menších projektů zmiňuje londýnskou 

galerii Carlos/Ishikawa, na které si kromě 

Hannah Perry, Mechanism, 2018, digitální print, barva, autolak na hliníku, 120 x 99 cm.

silného programu cení i spolupráci se 

zahraničními výstavními sály.  

Pokud jí to finance dovolí, snaží se Lisa 

Kandlhofer celou svou kariéru mladé 

umělce podporovat i koupí jejich prací. 

První obraz od mladé švédské malířky Issy 

Salliander si pořídila na první výstavě, kte-

rou jako kurátorka připravovala, a doma jí 

prý stále visí na očích. Za sběratelku umění 

se sice nepovažuje, několik rad pro ty, kteří 

by chtěli umění sbírat, ale přece jen má.

„Je důležité, abyste toho – co se umělec-

kých děl týče – viděli co nejvíc. Choďte 

na výstavy, mluvte s galeristy a umělci, 

vždycky s vámi rádi proberou, co zrovna 

vystavují a na čem dalším pracují. Postu-

pem času začnete mít pro umění cit a lépe 

poznáte, co by se vám do sbírky mohlo 

hodit,“ vysvětluje Kandlhofer. Když dojde 

na otázku, je-li soudobé umění dobrou 

investicí, Lisa připustí, že v oboru nikdy 

nebylo tolik peněz jako dnes. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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„Spousta lidí proto začala do umění cíleně 

investovat. Já si ale myslím, že důležitěj-

ší je budovat kariéru umělců postupně. 

V žádném případě bych nenechala ceny 

jejich děl vyletět nahoru příliš rychle,“ říká 

žena, pro kterou je život mezi uměleckými 

díly stejně přirozený jako dýchání. I proto 

se během letošního Vienna Contemporary 

chystá na vlastní zahradě otevřít sochařský 

park. „Takhle to vlastně mám i se sběrateli. 

Říkám jim, aby si do sbírky pořizovali to, 

na co se pak doma budou rádi dívat.“ 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Instalace z velkého množství drobných předmětů (žárovky, bonbóny, potiš-

těné papírky) kubánského umělce Felixe Gonzalese Torrese jsou metaforou 

umírání. Otevřeně homosexuální umělec (1957–1996), který zemřel na 

AIDS, nabízí divákovi pohled na pomíjivost. Náš osobní svět je součástí  

velké historie, naše životy jsou marginální, čas je relativní. Bonbóny sice 

evokují pouťovou rozjařenost, ale nenechme se mýlit. Autorovy instalace 

samy o sobě nejsou trvanlivé, stávají se součástí rozkladného procesu,  

při každém dalším vystavení se podstata díla zcela mění. Umělec zároveň  

vyzývá diváka, aby se účastnil hry a zasahoval do díla jakýmkoli způsobem 

či si ho část odnesl. Poselství pomíjivosti a smrtelnosti se do jeho výstav 

přeneslo i po jeho smrti. Různé složení děl iniciuje kurátor, po něm přein-

stalují jejich podobu vyzvaní umělci, a tak je podoba uměleckých objektů 

víceméně tekutá. I když se dnes stala díla Gonzalese Torrese zajímavým 

zbožím na uměleckém trhu, pořád je třeba mít na mysli jejich nestabilitu 

a vědomou neoriginalitu. Právě proto patří takové projekty do umění:  

některé myšlenky jsou jinak nesdělitelné. 

JE TOHLE 
JEŠTĚ UMĚNÍ?

1990, bonbóny zabalené v červeném, stříbrném a modrém celofánu 
136,1 kg 

FELIX GONZALES TORRES: 
BEZ NÁZVU

Text: Lenka Lindaurová
Foto: Profimedia

Text: Lenka Lindaurová
Foto: Profimedia

Text: Lenka Lindaurová
Foto: Profimedia

BONBÓNY
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