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EDITORIAL

Welcome to
ArtLover
Když na jaře vycházelo první vydání časopisu ArtLover, slyšeli jsme spoustu věcí. Že je
to zbytečné, přehnané, příliš exkluzivní, zkrátka, že nepřežijeme. Teď se vám do rukou
dostalo již čtvrté číslo, kterým uzavíráme první ročník a... ne, nevypadá to.
Jedním z důvodů, proč ArtLover před rokem vznikl, byla potřeba vědomí souvislostí.
Předsevzetí a touha ukázat, že tuzemští umělci si nezadají s těmi světovými a v kontextu
mezinárodního dění v současném umění nezapadnou, ale mají naopak šanci zazářit, kterou
ostatně – byť třeba často mimo světla mediálních reflektorů – také úspěšně proměňují.
Naší hlavní inspirací se tentokrát stal Londýn, město, které bylo stvořené mimo jiné i pro
výlety za uměním. A právě tady jsme díky účasti českých a slovenských umělců na veletrhu START v prostorách Saatchi Gallery na vlastní oči viděli, že to naše někdejší předsevzetí
nebylo mimo, protože díla autorů s doménou .cz skutečně vzbuzují reálnou pozornost
i u zahraničních diváků, milovníků umění a sběratelů. Je to pozitivní zpráva, ale na velké
poplácávání po zádech je ještě čas. Když jsme se o pár týdnů později do britské metropole
vrátili, abychom se podívali na letošní nominované umělce na prestižní Turner Prize,
a prohlédli si nabídku světových galerií na veletrhu Frieze a Frieze Masters, viděli jsme, že je
skutečně ještě kam jít. Což je dobře, protože není nic horšího než nemít ambice. Ustrnout.
To zní samozřejmě docela samozřejmě. Ale jak tahle věta platí, dobře ilustruje titulní
příběh Davida Černého, který je mediálně známý hlavně svými provokativními díly a slovy, ale také řadou reálných a pořádně ambiciózních úspěchů v uměleckém světě, které
naposledy završila úspěšná sólová výstava v pražské DSC Gallery, s níž na podobě časopisu
ArtLover rádi a pravidelně spolupracujeme.
Stejně jako následující stránky jsou totiž její prostory místem, kde se současnému českému
i světovému umění daří.
Konečně, podívejte se sami. Tady i tam. Ale teď už welcome to ArtLover, londýnské číslo
může začít.
Honza Vedral
šéfredaktor
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KRIŠTOF KINTERA:
PRAYING WOOD
2014
Postříbřené dřevo
65 x 28 x 30 cm
Cena: 244 000 Kč + DPH
Text: Karel Srp

Jsme ještě součástí přírody? Nežije si
příroda sama pro sebe a podle svého,
kdesi mimo nás, a jen příležitostně se nám
někdy podobá, dokonce tak, že by i mohla
připomínat slavná sochařská díla?
Krištof Kintera se nachází na tenké hraně,
jež se obrací na obě strany: vyzvedává,
co zůstává skryté, a přitom se jemně
dotýká vynořujícího se, jemuž dává náznakem postříbření pel věčnosti a trvanlivosti,
a současně nechává projevit křehkou
vnitřní podstatu objeveného. I příroda
však má svou odvrácenou stránku: zběsilost a divokost tance, pohyb, který je zastavený, zvěčněný, téměř monumentalizovaný.
Okamžik, který utkvěl a nemá pokračování, uzavřel se a rozvinul v prostoru.
Kinterova plastika sice vznikla před
dvěma lety, ale vlastně by mohla
pocházet i ze dvora Rudolfa II., odkud
jako by zasahovaly kořeny mandragory
až do přítomnosti.
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OČIMA JIŘÍHO ČERNICKÉHO
Text: Honza Vedral
Foto: Profimedia, Jiří Černický
Pohled do výstavy Wild Dreams, která se v pražském Rudolfinu konala
začátkem roku 2016. Autor je zde s díly Svatý kopeček a Letatin v kleci.

JE MI BLÍZKÉ
MYŠLENÍ
HIERONYMA
BOSCHE
Co vás ve světě současného umění
v posledních měsících zaujalo a proč?
Úžasná byla výstava Julian Rosenfeld
s názvem Manifesto v Hamburger Bahnof
v Berlíně. Byla to série monumentálních
filmů. Idea spočívala v podstatě v tom, že
v nich byly prezentovány dějiny moderního umění skrze umělecké směry, a to tak,
že hlavní roli hrála jediná herečka, Cate
Blanchett. Ty filmy byly skvěle a výstižně
zahrané a odkrývaly podstatu toho, co
ony „ismy“ představovaly. Byla to silná
výpověď o celém dvacátém století.
Na čem jste vy sám pracoval?
Co plánujete?
Poslední dobou jsem pracoval na obrazech, ve kterých se vracím k sérii z roku
1999, kdy jsem reagoval na zvýšenou

přítomnost přistěhovalců z východu.
Ta série měla název Bin–Ladinova lampa
a byla inspirovaná iluminacemi ovlivněnými prerafaelisty, ale vytvořenými na
dvorech islámských šáhů na Středním
východě. Jde o obrazy, ve kterých jsou
velká pole, stylem připomínající arabesky
a fajáns. Uvnitř těchto abstraktních polí se
nacházejí velmi narativní figurky, stylově
vycházející z oněch iluminací, a mají povahu zvláštních surrealistických karikatur.
Na jaké výstavě jste naposledy byl?
A jak se vám líbila?
Naposledy jsem navštívil úžasnou výstavu Hieronyma Bosche v muzeu Prado
v Madridu. Co jiného o ní říci než to, že
byla bombastická. Užil jsem si to nebesky.
Také to byla jedna z nejlepších výstav, jaké

MÁ ZA SEBOU SKVĚLE
PŘIJATOU VÝSTAVU DIVOKÝ
SNY V PRAŽSKÉM RUDOLFINU,
ALE I CESTY PO AFRICE, ČÍNĚ,
SKOTSKU ČI ŠPANĚLSKU. PRÁVĚ
PROTO JSME SE TENTOKRÁT
PODÍVALI NA SVĚT OČIMA
I FOŤÁKEM JIŘÍHO ČERNICKÉHO
A ZJISTILI, NA ČEM CENĚNÝ
AUTOR ZROVNA PRACUJE.

jsem kdy viděl. Dokonce jsem zjistil, jak je
Bosch velmi blízký tomu, o čem přemýšlím ve svých malbách, o nichž byla řeč.
Jak pracuje s nadsázkou, nejednoznačností
nebo dvojznačností, humorem a tak.
Jaké umělecké dílo jste si naposledy
koupil nebo jste ho dostal?
Nedávno jsem dostal nádhernou kresbu
od mé ženy. Jde o ilustraci ke knize básní
Michela Butora, který bohužel nedávno
zesnul. Je to klasický francouzský autor
generace blízké beatníkům. Ilustrace je provedená tak, že se podobá známce. Působí
jako mědirytina, i když je to kresba. Kolem
ní jsou vyseknuté malé dírky jako u aršíků
známek, takže se dá i vytrhnout z knížky.
To dodává ilustraci i lehký performativní
charakter navozující pocit volnosti.
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V LÉTĚ JSEM NAVŠTÍVIL PRALES PODOBNÝ TOMU
Z FILMU AVATAR. ROSTE VE 3 000 METRECH NA POHOŘÍ
RWENZORI V AFRICE
PŘÍBYTEK MÉHO
BÝVALÉHO ZNÁMÉHO
Z KARLÍNA Z MÍSTA,
ODKUD JSEM CHODIL
SBÍRAT INSPIRATIVNÍ VĚCI
PRO SVOJI PRÁCI

POULIČNÍ VÝZDOBA Z MĚSTA
CHAN CHUNG V ČÍNĚ
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POHLED ZE STRAŠIDELNÉ
ČEDIČOVÉ JESKYNĚ NA OSTRŮVKU
STAFFA VE SKOTSKU

DŮKAZ O EXISTENCI RÁJE

PODIVNÝ PLAKÁT Z HOROROVÉ PERIFERIE
HORNICKÉHO MĚSTA BYTOM V POLSKU

V MUZEU PRADO, PŘED
OLTÁŘNÍM OBRAZEM
ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ
OD H. BOSCHE

TAKHLE NÁDHERNĚ
VYPADÁ NENÁVIST
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TOP
Text: Ondřej Horák

NEJ
CHARAKTERŮ
FIGURÁLNÍ KRESBA A PORTRÉTY JSOU LOGICKY ČASTÝM NÁMĚTEM
UMĚLECKÝCH DĚL. AUTOŘI SKRZ UNIVERZÁLNÍ MOTIVY INTERPRETUJÍ SVĚT
KOLEM SEBE, DO JEJICH VŠEDNOSTI MOHOU VNÉST CELOU PALETU EMOCÍ.
TAKHLE S NIMI PRACUJÍ TOP ČESKOSLOVENŠTÍ UMĚLCI.

ROMAN TÝC:
KOUPELNA
2014
Kombinovaná technika
120 x 160 x 13 cm
Cena: 190 000 Kč + DPH

Ne všechna díla Romana Týce musí
zákonitě končit na policejní stanici.
Multimediální objet Koupelna ze série
projektu Dveře je intimnějším vhledem
do tvorby nejvýraznějšího člena skupiny
Ztohoven. Ta od roku 2003 čeří mediální
prostor, plní soudní spisy a následně
i galerie. Koupelna je vzpomínkou na
dětství v panelovém domě, náznak figury
probouzí zvědavost. Klika ale chybí.
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RICHARD ŠTIPL:
ROTSHCHILD
2006
Vosk a pigmenty na dřevě
150 cm
Cena: 275 000 Kč + DPH

Když byl Štipl v roce 1992 ve Florencii, v muzeu voskových figurín na něj silně zapůsobily
anatomické modely, jež kdysi sloužily jako učební pomůcka ve vojenských nemocnicích.
Byl to jeden z impulzů, proč přešel od malířství k sochařství. Začal sochat série hyperrealistických autoportrétů, které jsou ale spíše studiem lidských emocí. Nechybí jim nadhled
a humor a impozantní kruh posetý autoportréty je jejich silným louhem. Vosk je svým
hladkým povrchem i pomíjivostí nejvěrnějším materiálem pro napodobení lidské kůže.
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VLADIMÍR SKREPL:
KDO SE DÍVÁ
2013
Akryl na plátně
140 x 220 cm
Cena: 305 000 Kč + DPH

Vladimír Skrepl, malíř, který neprošel
akademickým jednáním, přesto na pražské Akademii výtvarných umění v Praze
vyučuje malbu. Vystudoval dějiny umění
a etnografii a odmítá, že by jeho tvorba
byla těžká nebo ošklivá. Narodil se v roce
1955 a stále ho baví vykračovat ze stereotypů, což dokazují i deformované tváře
na plátně Kdo se dívá.

VIKTOR FREŠO:
MADONNA
2014
Kombinovaná technika
40 x 45 cm
Cena: 150 000 Kč + DPH

Nejznámějším dílem slovenského umělce
je mnohokrát reprodukovaná a zpracovaná
postava Pičuse. Vedle karikatury pompézní
nadutosti se ale věnuje i tématům náboženství, kýče, zdobnosti a východní Evropy
obecně. Náboženské ikony mění v hudební nástroje, pomyslnou nedotknutelnost
z nich snímá velmi světskými rámy.
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JAKUB MATUŠKA AKA MASKER:
SCULL
2014
Akryl a sprej na plátně
180 x 120 cm
Cena: 195 000 Kč + DPH

Figurální motiv plačícího jednooka jsme mohli vídat v ulicích Prahy nebo Londýna
ještě kolem roku 2005, tedy v době, kdy se Matuška coby Masker věnoval především
street artu. Tehdy je topil do slz, na plátně je tento leitmotiv „uvězněn“ do nitra až
surrealistické lebky. Sprej nahradil precizní technikou airbrushe, která se obyčejně
používá ke kýčovitému zdobení kolotočů a motorek. Matuška ji ale vypiloval
v nezaměnitelný rukopis.
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OBJEKT
Text: Honza Vedral

STŘET
DVOU SVĚTŮ
UMĚNÍ NEMUSÍME HLEDAT JEN NA STĚNÁCH GALERIÍ A V PEČLIVĚ
SCHRAŇOVANÝCH A BUDOVANÝCH SBÍRKÁCH. ŽE STYL A LADNOST
SE PROJEVUJE VE VŠEM, ČÍM SE ČLOVĚK OBKLOPUJE, JE ZNÁMÁ VĚC.
NEBO V ČEM JEZDÍ, COŽ JE PŘESNĚ PŘÍPAD GLC KUPÉ OD MERCEDESU.

Už když se tenhle vůz před rokem objevil
ještě jako studie v Šanghaji, vzbudil pozornost. Důvod byl jasný: povedlo se v něm
spojit styl klasického kupé od Mercedesu
s aktuálním trendem SUV. Tedy dvou
světů a přístupů, které se na první pohled
zdají být neslučitelné. Nejenže výsledek
působí sportovně a dynamicky a současně
i esteticky. Ale přesně tak se v něm i jezdí.
„Reprezentuje naši designérskou filozofii
a moderní luxus,“ říká o něm Gorden
Wagener, šéfdesignér společnosti
Daimler AG, která za vozem stojí.
A podle ladnosti, jakou tohle krásné auto
působí, se k tomu nedá moc namítnout.
Jak už název napovídá, technicky vychází z klasického GLC, ale je o něco větší,
zároveň praktické a zároveň elegantní.
To na první pohled podtrhuje diamantová maska chladiče s jednou lamelou
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a integrovanou hvězdou, která na sebe
nenápadně, ale jistě strhává pozornost.
Rafinovanost autu dodává také prodloužená střecha, jejíž linie se postupně
snižuje. Zaujmou taky světlomety,
u nichž je díky stylu na první pohled
zřejmé, že jde o Mercedes-Benz, zvlášť
ty v LED provedení.
A co je nejdůležitější? Uvnitř si člověk
připadá jako v klasickém kupé. Přikrčená kabina, nízká boční okna s vysokými
spodními hranami a pohodlí, je to zkrátka
vůz, který má svoji dynamiku a jednotlivé
prvky do sebe zapadají s absolutní přesností. Pak už stačí sešlápnout plyn a zjistit,
že i tak elegantní auto může mít jízdní
vlastnosti sporťáku. A zároveň vzbudit
zaslouženou pozornost, když ho třeba
cestou na vernisáž zaparkujete před vaší
oblíbenou galerií.
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STORY
Text: Honza Vedral
Foto: DSC Gallery a archiv Davida Černého

ZVEDNOUT
PROSTŘEDNÍČEK
TAKOVÝ TLAK UŽ NA ŽÁDNÉ PRAŽSKÉ VERNISÁŽI DLOUHO NEBYL. DAVID ČERNÝ SE PO TŘECH LETECH PŘEDSTAVIL
V DSC GALLERY A DOSTAT SE NA JEHO VÝSTAVU BLACK HOLE CHTĚLO KVŮLI ZÁJMU PUBLIKA OSTRÉ LOKTY. ZNOVU
SE UKÁZALO, ŽE JESTLI JE NA TUZEMSKÉ VÝTVARNÉ SCÉNĚ NĚKDO ROCKOVOU HVĚZDOU SE VŠÍM, CO K TOMU PATŘÍ,
JE TO ON. TŘEBA KDYŽ SE POTKÁME PŘED JEHO DOMOVSKOU MEETFACTORY, ZABRUČÍ: „BOLÍ MĚ HLAVA.“

A to rockové hvězdy dělají často. „Včera
jsem se tři hodiny bavil se svými sousedy
o tom, že soužití se sousedy je příšerný,“ vysvětluje. Krom toho má ale taky
napilno. Když mu nezvoní telefon, šijou
s ním esemesky. Neustále. „Zvládám multitasking,“ mávne rukou, když se zeptám,
jestli ten rozhovor neodložíme, že toho
má evidentně moc. Ale moc toho má.
Souběžně tu jen během té hodinky řeší
asi pět projektů. „Jo, nejvíc času věnuju
telefonování. Při tolika projektech naráz
člověk pořád musí něco kontrolovat,“ říká.

Kromě zmíněné výstavy v DSC Gallery
právě koordinuje třeba uvedení svého
nejnovějšího objektu ve veřejném prostoru,
kterými už léta ozvláštňuje a obohacuje
pražské kulturní dění.
Jmenuje se Trifot a jde o obří nerezové
„monstrum“, které v blízkosti zastávky
metra Nové Butovice, před novou galerií
Czech Photo Centre, svými obřími bulvami
zaměřuje a sleduje kolemjdoucí a jejich obraz na moment promítá na šest obrazovek
rozmístěných po volnočasové zóně kolem

monumentální plastiky. „Je to taková
zákeřná velká svině. Megahajzl, dvanáctimetrový šílenství. Má skrumáž foťáků, oči
trackujou lidi, když někdo přijde, tak si ho
chytěj a sledujou. Je to takovej big brother,“
rozohní se David Černý na moment, když
ukazuje fotky Trifota v mobilu.
Je to jeden z těch momentů, kdy je vidět,
že ho něco baví a opravdu zajímá, jako
by na chvíli zapomněl na diktafon na
stole a svůj tak nějak věčně zvednutý
prostředníček. Ten před třemi lety v obří
19

STORY

Desetimetrový Fakáč, který David Černý poslal Miloši Zemanovi, vzbudil v roce 2013 mezinárodní rozruch. V den vystavení se zpráva o něm stala
nejklikanější na serveru New York Times.

velikosti a purpurové nepřehlédnutelnosti
vztyčil na Vltavě směrem k pražskému
Hradu jako vzkaz Miloši Zemanovi a „těm
zmrdům komunistickejm zasranejm“. Ale
v mnoha ohledech tenhle v plovoucím
uměleckém objektu zachycený „fuck off
postoj“ dobře vystihuje jeho vztah k části
současné art scény i novinářům i zbytečné
snaze vysvětlovat díla. „S médii pracuji
velmi aktivně,“ zasměje se trochu cynicky
na vysvětlenou, proč v současnosti odmítá
devadesát devět procent veškerých rozhovorů, přestože když se s ním potkáte jen
tak na pivu, může to skončit několikahodinovou debatou. Stačí naťuknout špatné
téma a je jasné, proč.
20

„Mluvíte rád o svých dílech?“ zkouším
se třeba bezelstně ptát na výstavu Black
Hole, jejíž vernisáž bude za pár týdnů lámat rekordy návštěvnosti. „Nesnáším to!“
ukončí téma rázně ještě dřív, než se do něj
stihneme pustit. Rozebírat jednotlivosti
ani celek se mu nechce. A i o magických,
svítících, plastických hlavách vědců, které
jsou složeny z řady různých malých, do
pryskyřice zalitých objektů, jen poznamená: „Vyvinuly se od materiálových
prvopokusů. Byla to postupná geneze,
prostě se to zrodilo a teď už jde o docela
vymakanou techniku.“ Jako by se ho ani
netýkalo, že jedna z těchto hlav, konkrétně ta Stephena Hawkinga, před rokem

zaznamenala velký úspěch na londýnském
veletrhu Start, kde ji soukromý sběratel
koupil za tři miliony.
„Když mi bylo osmnáct, tak jsem se
rozhodl, že je času příliš málo na to,
aby ho člověk trávil jenom vyděláváním
peněz. A to jsem poměrně dodržoval.
Nikdy jsem nic nedělal, aby z toho byly
nějaký papírky,“ říká ostatně o něco
později, když se telefony na chvíli
utiší a začneme se v našem povídání
vracet do doby, kdy jasně formoval
svůj umělecký výraz. „S dneškem se
ta doba ale nedá srovnávat, já když
začínal, tak se hlavně proměnila tahle

země. Takže to není relevantní, nebyl
to začátek v konzistentním světě,“ vrací
se na začátek devadesátých let, kdy
se poprvé začalo o jeho dílech mluvit
a hlasitě rezonovala i mimo často do
sebe zahleděnou bublinu uměleckého
světa. Vůbec první velký kus, jímž na
sebe strhnul již v roce 1990 pozornost,
se jmenuje Quo Vadis a dnes je k vidění
na zahradě německého velvyslanectví
v Lobkovickém paláci na Malé Straně.
Plastika symbolu východního Německa,
automobilu značky Trabant, kráčí po
lidských nohách a symbolizuje tak
exodus východních Němců na západ při
pádu železné opony.

VŠICHNI DĚLAJÍ TEN
IMBECILNÍ MARXISTICKEJ
KONCEPT. JSOU TO ZÁVODY
V NUDĚ. PŘÍŠERNEJ VOPRUZ

vztahu k současným uměleckým trendům,
a dokonce i výstavám, které jsou k vidění
v jeho domovském prostředí. „Všichni
dělají ten imbecilní marxistickej koncept.
Jsou to závody v nudě. Příšernej vopruz,“
říká. A ještě několikrát to zopakuje, když
se v následující přestřelce lehce vytočí.

Už tady je viditelná ona politická vyhraněnost, která zůstala pro tvorbu Davida
Černého typická. Jedním z jeho nejslavnějších a nejhlasitěji rezonujících počinů
samozřejmě bylo přemalování památníku
osvobození Prahy Rudou armádou, který
tvořil tank IS-2 č. 23, na růžovou barvu.
Ale jasný „fakáč“ se promítá i do jeho

Vy myslíte, že umění má bavit?
Nevím, jestli má bavit, ale nemusí primárně nudit. Ale to, co poslední dobou
vidím, jsou opravdu pretěky v nudě.
Co vás znudí?
Třeba ta výstava, co tu máme teď v MeetFactory. Je to marxistická nuda. Strašný.
21
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Pohled do expozice výstavy Black Hole. Letošní instalace Zátopkovy nohy je celá v pohybu.

PRVNÍCH ČTRNÁCT
DNÍ JSEM NEW YORK
NENÁVIDĚL. PAK JSEM
ZJISTIL, ŽE JE TO CHYBA

Proč marxistická?
Nevím, asi je to trend, že teď jede levičáctví. Celá umělecká scéna vždycky jede
na nějaké vlně. Teď je to neolevičácký
postkoncept. Což je věc, která mě nejenže
osobně nezajímá, ale ještě k tomu všemu
je nudná! Takže mě to sere tematicky,
a ještě je to k uzoufání.
Můžete být konkrétní?
Nedávno jsme s Tomášem Pospiszylem zalétli do Berlína na Bienále. To byla dokon-
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ce taková nuda, že už se to nedalo. Bylo
to, jako kdyby někdo v nudě závodil, a přitom se pohyboval pryč od cíle. Opravdu
úděsný. Třeba tam byla tmavá místnost,
kde byly na stropě nalepené čtyři ledky.
A k tomu samozřejmě obří vysvětlující
text. Naštěstí jsem neměl brejle.
A co vás naopak v umění oslovuje?
Baví mě věci, který mají koule. Nějaký drajv.
Pak jsme zašli na Hamburger Bahnhof
a tam byla skvělá výstava videoartu

Manifesto od Juliana Rosefeldta. Nebyl to
ten debilní videoart, kde je desetiminutový
záběr na to, jak někdo škrabe v kýblu brambory. To je asi nějaká speciální masturbační
technika jak kurátorů, tak umělců, tak lidí,
kteří jsou ochotni jít na výstavu a koukat,
jak se nic neděje, aby zjistili, že se opravdu
nic neděje. Nerozumím tomu.
Není to rokenrol?
Je pravda, že mi vždycky nadávali, že
nejsem umělec, ale spíš rocker.

A to je nadávka?
Mezi těma salónníma dementama
samozřejmě ano.
Tahle silná a přímočará slova se z úst
Davida Černého odsypávají často a se
sympatickou přirozeností a upřímností.
Moc si neláme hlavu tím, co a jak mohou
způsobit. Faktem je, že jsou to právě jeho
díla, která opakovaně vzbuzují pozornost
veřejnosti a pasovaly ho do pozice nejznámějšího současného českého výtvar-

níka. A ať už je to Entropa, otáčející se
hlava Franze Kafky, nebo obrácená socha
Svatého Václava v Lucerně, rozhodně se
nedá tvrdit, že by kolem nich panovala
nuda. Tu skepsi, kterou podle všeho
často pociťuje ke světu, totiž umí David
Černý proměnit v něco tvůrčího takovým
způsobem jako málokdo.
Ve vzpomínání se ještě jednou vracíme
k období jeho začátků, ve kterých na
něj měla zásadní vliv jeho první cesta
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do New Yorku, kde jeden z budoucích
nejdražších současných českých umělců
poprvé a naposledy pracoval takzvaně na
kšeft. Bere to víceméně fakticky: „Bylo to
šest dní a to mi přišlo docela dobrý. Dělal
jsem hrob v zoologický zahradě, který měl
vypadat jako nějaká hrobka z madagaskarské džungle. Byl to normální kšeft, ale
můžu říkat, že mám v New Yorku v zoo
sochu. A koupil jsem si za to motorku,“
ohlíží se dnes spokojeně. A to přestože ani
s velkoměstem, které je galeriím a umění
zasvěcené, si nejdřív vůbec nerozuměl.
„Prvních čtrnáct dní jsem New York
nenáviděl. Pak jsem zjistil, že je to chyba,
a během jednoho večera se to celé obrátilo. Zjistil jsem, že ho úplně miluju. Přijel
jsem tam v devadesátém třetím. A bylo to,
jako když člověk spadne na jinou planetu,“
popisuje David Černý. „Čtrnáct dní jsem

nevěděl, co s tím, pak jsem odjel na tři
dny do Washingtonu a zjistil jsem, že mi
tam něco chybí. Zažil jsem takový home
sick. Říkal jsem si: je to po Praze? To asi
ne... a zjistil jsem, že mi chybí právě ten
New York,“ líčí, jak nenápadně ho to
město lapilo a možná mu hned na začátku
kariéry ukázalo, že o výtvarném umění
je zbytečné přemýšlet jako o oboru, ve
kterém existují nějaké fyzické, jazykové
nebo psychologické hranice. „Pak jsem se
tam vrátil a najednou mi to najelo. To je
vlastně super místo! Vylezl jsem z vlaku, potkal jsem nějaký známý a dalších
čtrnáct dní byl jeden šílenější mejdan než
druhej. Rovnou jsem si domluvil i výstavu,
bylo to super.“

o pevně daných termínech jako té nejlepší
inspiraci vůbec. A i přes tu řadu negativních emocí, které jsme probrali, se nakonec ptám: Co vás naposled bavilo? A David
Černý se jenom krátce podívá nahoru,
do oblohy. „Před čtrnácti dny se udělala
neuvěřitelná termika, která prostřelila skrz
inverzi. Letěl jsem ve větroni pět hodin přímo pod mrakama a to bylo božský. Stoupák
osm metrů, pak to člověk ohne... a letí.“

A v téhle náladě naše povídání také pomalu
končíme. Bolest hlavy ustupuje, bavíme se

A co vás vlastně fascinuje na létání?
Svoboda.

Prý jste se ale jednou coby pilot skoro zabil.
To každý, kdo lítá letadlem. Jednou jsem
zkrátka vypadnul. To je normální.
Promítlo se to nějak do vaší tvorby?
Ne, to byla prostě blbá nehoda.

Svůj legendární růžový tank
a neméně legendární skandál
David Černý stvořil už 28. dubna 1991.

DAVID ČERNÝ

David Černý, Steven Hawking, různá média, 180 x 206 x 20, cena 3,5 milionu korun.

• Narodil se 15. prosince 1967 v Praze.
• V letech 1988–1996
vystudoval Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze.
• Je laureátem Ceny Jindřicha
Chalupeckého.
• Má za sebou řadu výstav doma
i ve světě.
• Svými díly často provokuje
a ozvláštňuje veřejné prostory.
• Je exkluzivně zastupován DSC
Gallery, v jejíchž prostorách měl již
třetí solo show s názvem Black Hole.

• Na rok 2017 chystá rozsáhlou
monografii a o rok později bude
vystavovat na několika místech
Národní galerie.
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Fenomén Saatchi

TEN,
KTERÝ
DÁVÁ
ŠANCI
KAŽDÁ DOBA MĚLA SVÉ MECENÁŠE UMĚNÍ. KDYŽ MICHELANGELO MALOVAL SIXTINSKOU KAPLI, STÁLI ZA
NÍM PATRONI A JEHO UMĚNÍ OSLŇOVALO VELKORYSOSTÍ STEJNĚ JAKO CENOU. CHARLES SAATCHI PATŘÍ
MEZI NEJVÝRAZNĚJŠÍ A NEJBOHATŠÍ MECENÁŠE SOUČASNÉHO UMĚNÍ. SVOU SBÍRKU BUDUJE S PRECIZNOSTÍ
HODINÁŘE, COŽ JE MIMOCHODEM VÝZNAM SLOVA SAATCHI. PRO SVĚT OBJEVIL MNOHO UMĚLCŮ A SKRZ VELETRH
START SE SNAŽÍ, ABY ŠANCI DOSTALI I DALŠÍ.

Jeho život jako by někdo rozepsal podle
definice amerického snu. Když budoucí
reklamní magnát Charles Saatchi v sedmnácti letech nastoupil do malé agentury,
obcházel redakce v okolí londýnského
Covent Garden a sbíral výtisky novin,
aby mohl klientům ukázat, že jejich
inzerce opravdu vyšla. „Malá agentura
měla jednu velkou výhodu. Když celé
kreativní oddělení onemocnělo (přesněji
jeden mladý muž), upadli v zoufalství,“
vzpomíná v knize My Name is Charles
Saatchi and I Am an Artoholic, která
v roce 2009 nabídla vzácný vhled do
jeho mysli a soukromí.

Vedení agentury (pravděpodobně jeden
starší muž) tehdy Saatchiho požádalo,
zda by reklamu pro kuřecí farmu Thornber Chicks nevymyslel on. Slogan měl
jiné farmáře přesvědčit ke koupi kuřat,
která budou coby masité slepice klást
velká a kvalitní vejce. Saatchi prolistoval
farmářské časopisy a dobře znějící slova
poskládal do věty Zeptejte se toho, jemuž
patří (Ask the man who owns them). Na
začátku příběhu Saatchi & Saatchi, jedné
z největších reklamních agentur světa,
byla šance. Podobné šance Saatchi rozdává začínajícím umělcům z pozice jednoho
z nejvýznamnějších sběratelů umění.

NEMUSÍM VLASTNIT VŠE
Traduje se, že slabost pro sběratelství se
u Saatchiho objevila už v dětství, kdy začal schraňovat komiksy se Supermanem.
Sbírku, jejíž cena se v roce 2013 odhadovala na 200 milionů liber, začal budovat
v roce 1969. Jako šestadvacetiletý si
tehdy měl koupit první kresbu – geometrickou abstrakci Sol LeWitta. Váhání
v textu je na místě, důvěryhodných faktů
ze Saatchiho života je totiž poskrovnu,
protože většina informací je součástí pečlivě budovaného mýtu, kterým si Saatchi
drží média a veřejnost od těla.

Kultovní dílo Fyzická nemožnost smrti v mysli někoho živého proslavilo Damiana Hirsta po celém světě.
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Ve spodním patře Saatchi Gallery najdete permanentně umístěný exponát Richarda Wilsona pojmenovaný 20:50.
Bazén z ropy dokonale odráží své okolí.

Jisté ale je, že prvním cukrkandlem mu
byl americký minimalismus a pop art.
„Jsem prostě smutné dítě, které potřebuje nový bonbon,“ prozradil v jednom
z mála rozhovorů, aby v jiném vysokonákladové machinace s uměním vysvětlil
spirituálněji: „Nemám potřebu vlastnit
úplně vše.“ Dětinskou rozmařilost prolínající se s pragmatismem protřelého
obchodníka lze vysledovat i na jeho
vztahu k Young British Artists (YBA),
kteří přesměrovali jeho pozornost od
abstrakce a minimalismu ke konceptuálnímu umění.

BYL JSEM HLUPÁK,
BASQUIAT MI PŘIŠEL
DEKORATIVNÍ
A DERIVATIVNÍ
Byl to Saatchi, který nastupující generaci
britských umělců v 90. letech představil
světu. Kontroverzní výstavy Brilliant!
(1995) nebo Sensation (1997) spolehlivě
plnily novinové titulky a vyšponovaly
cenu mladých umělců do těžko představi28

telných výšin. V roce 1991 Saatchi obohatil svou sbírku kravskou hlavou, již ožírají
mouchy. Řeč je o instalaci A Thousand
Years od Damiena Hirsta, který se díky
Saatchiho podpoře stal nejbohatším britským žijícím umělcem s majetkem odhadovaným přes 200 milionů liber. Saatchi
mimo jiné vlastnil stan polepený fotografiemi milenců Tracey Emin s názvem
Everyone I Have Ever Slept With 1963–95.

RYBA BEZ HRANOLEK
ZA 50 000 LIBER
Pokud jsou fish & chips nezpochybnitelným symbolem britské kuchyně,
instalace The Physical Impossibility of
Death in the Mind of Someone Living je
ikonou, která v 90. letech symbolizovala
moderní britské umění. Když Saatchi
Gallery, tehdy ještě se sídlem v severním
Londýně, v roce 1992 poprvé vystavila čtyřmetrového žraloka naloženého
ve formaldehydu, uštěpačný bulvár to
komentoval titulkem 50 000 liber za rybu
bez hranolků. Krátkozrakost redaktorů
The Sun vyvstala o dvanáct let později,
kdy Saatchi posmívanou rybu prodal

za 5 175 000 liber, přičemž některé odhady zmiňují částku o několik milionů vyšší.
„Charles Saatchi má rukopis dealera,
nikoli sběratele. Význam svého umění nejdříve zveličuje a pak ho prodá,“
komentoval respektovaný kritik konceptuálního umění David Lee tehdejší
„výprodej“ sbírky YBA. Saatchi spolu
se žralokem pustil zpět do rybníku trhu
s uměním dalších jedenáct Hirstových
instalací. Vedle dalších umělců se zbavil
i busty Self z krve Marka Quinna, kterou
koupil v roce 1991 za 13 000 liber,
aby ji v roce 2004 prodal za 1,5 milionu.
Po zeštíhlení sbírky o americké umění
v 80. letech to byla druhá zásadní proměna Saatchiho sbírky.

DAMIEN HIRST SE DÍKY
SAATCHIHO PODPOŘE
STAL NEJBOHATŠÍM
BRITSKÝM ŽIJÍCÍM
UMĚLCEM S MAJETKEM
ODHADOVANÝM PŘES
200 MILIONŮ LIBER

Dílo Self od Marka Quinna je vytvořeno ze čtyř litrů jeho vlastní krve. V době vzniku byl alkoholikem a krev jako metafora závislosti
držela v mraženém stavu zapojením do elektřiny. Vždy po pěti letech autor krev obměňuje.
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JE HEZKÉ,
KDYŽ SE DAŘÍ PENĚZŮM.
JEŠTĚ HEZČÍ, KDYŽ SE DAŘÍ LIDEM.
Společenská odpovědnost od roku 1819

Zřejmě vůbec nejdůležitější dílo Damiena Hirsta se jmenuje Tisíc let a vzniklo v roce 1990. Červi a mouchy vylíhnutí ve vitríně se vydávají přes
skleněnou přepážku na cestu k hnijící kravské hlavě, část jich symbolicky umře v lapači hmyzu.

Přes všechny obchodní úspěchy Saatchi
sám sebe nevidí jako vizionáře s výjimečným citem pro umělce, kteří přepíší knihy o umění. „Pravda je, že jsem přehlédl
tolik skvělých umělců, na kolik jsem se
zaměřil,“ píše v citované knize a přikládá
historku, kterak ho galeristka Annina Nosei zavedla do přízemního ateliéru, kde
maloval mladý muž. Říkala, že objevila
čistého génia a jeho plátno stojí pouhých
500 dolarů. „Byl jsem hlupák, celé mi to
přišlo dekorativní a derivativní,“ vzpomíná na setkání s Jeanem Michel Basquiatem, který zemřel v sedmadvaceti letech,
což mnoho z jeho génia utajilo.

PRAVDA JE, ŽE JSEM
PŘEHLÉDL TOLIK
SKVĚLÝCH UMĚLCŮ,
NA KOLIK JSEM SE
ZAMĚŘIL
Saatchi dodnes razí názor, že si finanční
podporu zaslouží současní umělci a kupovat díla starých mistrů není třeba. Zvlášť
v době, kdy letenka stojí tolik co lístek na
linkový autobus. Jednou z cest, jak podpořit mladé umění, je i veletrh umění START,
který ve své galerii pořádá.

SAATCHI GALLERY
• londýnská galerie založená roku 1985
• věnuje se současnému umění a prezentuje především sbírku Charlese Saatchiho
• v roce 2008 se usadila ve velkorysých prostorech budovy Duke of York's Headquarters
v srdci Chelsea s výstavní plochou 6 500 m2
• Charles Saatchi věnoval galerii spolu s 200 obrazy obyvatelům Británie
• od roku 2014 hostí a spolupořádá veletrh umění START
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REPORTÁŽ
Text: Honza Vedral
Foto: Nina Bumbálková (START)
Linda Nylind. Courtesy of Linda Nylind/Frieze.

KDO JE
NA STARTU?
PRÁVĚ VELETRH START, KTERÝ KAŽDÉ ZÁŘÍ HOSTÍ GALERIE CHARLESE
SAATCHIHO, SE V POSLEDNÍCH DVOU LETECH STAL JEDNOU ZE VSTUPENEK
TUZEMSKÝCH VÝTVARNÍKŮ DO SVĚTOVÝCH SBÍREK. LETOS SEM
DSC GALLERY PŘIVEZLA TŘEBA VÁCLAVA CIGLERA, KRIŠTOFA KINTERU
ČI AŠOTA HAASE. PRODALO SE SKORO VŠECHNO.

Veletrhy START a Frieze od sebe v Londýně dělí týdny. Na prvním dostávají prostor hlavně začínající umělci,
na druhém to nejlepší vystavují nejuznávanější galerie z celého světa.

CO DĚLAJÍ NOVÍ UMĚLCI
Z ASIE A EVROPY, JE SILNĚ
PROPOJENÉ. A PŘITOM SI
ZACHOVÁVAJÍ SIGNIFIKANTNÍ
MÍSTNÍ NUANCE

Expzice DSC Gallery na letošním veletrhu START byla podle magazínu artsy.com prvním z deseti důvodů, proč tento veletrh navštívit.
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Už loňské entrée tuzemských výtvarníků
na veletrh, na kterém se střetává současné umění z celého světa, bylo úspěšné
a efektní. Jedním z exponátů, o němž se
nejvíc mluvilo, byl reliéfní portrét vědce
Stephena Hawkinga vytvořený z polymerních materiálů od Davida Černého.
Exponát, který vznikal přes půl roku
a byl k vidění na nedávné pražské výstavě,
nakonec zakoupil soukromý sběratel za
v přepočtu tři miliony korun, tedy v rámci
veletrhu nejvyšší částku vůbec.

Není divu, že letos se umělci zastoupení
českou galerií v třípatrovém londýnském
chrámu současného umění těšili odpovídající pozornosti a jejich výstavní stánek
byl mezi prvními hned u vchodu, tedy
tak, že ho mezi více než třiceti dalšími
galeriemi nešlo minout. „Ašota Haase
bychom potřebovali dvakrát tolik,“ šuškali
si mezi sebou krátce po zahájení veletrhu
vystavovatelé. A podobný úspěch zaznamenaly i další exponáty, například Čeřená
hladina od Václava Ciglera a Michala
Motyčky, tedy dílo, jež zachycuje tlukot
srdce, a divák, který jej sleduje, se v něm
zároveň sám odráží. Nebo modlící se
postříbřené větve Krištofa Kintery, které
ArtLover ukazuje v rubrice Obsese.
Veletrh Start se letos konal potřetí, je to
poměrně mladá přehlídka. „Představuje
se tu, co si už dlouho myslím, že to, co

dělají noví umělci z Asie a Evropy, je silně
propojené, a přitom si zachovávají signifikantní místní nuance. Může to být médii,
která používají,“ shrnuje svoje hlavní
poznatky její šéf Niru Ratnam. Úspěch
na jeho veletrhu sice nezvedne cenu, ale
vzhledem k londýnské arty atmosféře
a prestiži místa, na němž se koná, všichni
počítají s tím, že může být tím správným
odrazovým můstkem do ceněných soukromých sbírek. A „nastartovat“ zájem
sběratelů. Ta paralela funguje i v praxi,
přestože díla českých umělců tu patří
mezi ta nejdražší, zároveň jsou i nejúspěšnějšími. A to je ve městě, které každou
vteřinu hrozí, že svoje obyvatele i návštěvníky uměním přehltí a zadusí, třeba
ocenit. Ratnam ostatně sám zdůrazňuje,
že ho nejvíc těší, jak Start londýnskému
publiku představuje umělecké scény
a přístupy, které dosud neznalo.
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U bublin Jiřího George Dokoupila se fotilo snad nejvíce lidí z celého Friezu. Vystavovala jej zde galerie Juana de Aizpuru.

A to není jen tak. Tři patra plná současného umění z celého světa v Saatchi,
kde se dají pořídit věci za patnáct tisíc
i za dva miliony, jsou totiž jen klidnou
odpolední procházkou oproti tomu, co
se v Londýně děje běžně a letos vrcholilo
začátkem října. To na obou dvou koncích
Regent’s Parku vyrostly obří stany
tradiční přehlídky Frieze a Frieze
Masters, které během asi tak dvacetiminutové procházky mezi nimi až do
8. ledna doplňuje Sculpture Park, v němž
své sochy vystavují třeba Nairy Baghra34

main, Jean Dubuffet, Ed Herring nebo
Conrad Shawcross. Samotné výstavní
prostory londýnského Friezu od otevření
praskají ve švech současným uměním
i návštěvníky, během čtyř dnů není přes
velkou kapacitu snadné pořídit vstupenku. Zájem o výběr toho nejlepšího
a nejzajímavějšího ze současného umění
od více než 160 galerií z celého světa přesahuje poptávku. Pouhým procházením
a klidným vnímáním exponátů se dají
strávit hodiny plné objevování, tříbení
i potvrzení či vyvracení toho, co se

píše a říká. Jako proč je díky striktnosti
a kombinaci materiálů jedním z nejskloňovanějších současných jmen Ed Rusha.
Že nejvíc striktně a přitom efektně umí
svoje díla vystavit Gagosian. Nebo že
nejvíc lidí se fotí u Dokoupilových
bublin, které sem přivezla španělská
Galería Juana de Aizpuru...

Na klíčových veletrzích v Londýně sběratelé najdou i fotografie od Davida LaChapella.
Na obrázku dílo Nature´s Naked Loveliness. Informace o ceně v DSC Gallery.

Schválně, zda Saatchiho aura zabere,
a i na Friezu bude do budoucna k vidění
a k mání víc tuzemského umění.
Zatím je to... pořád na Startu.
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TÉMA
Text: Lenka Lindaurová
Foto: Courtesy Joe Humphrys © Tate Photography

Turner Prize

Letošnímu ročníku dominoval obří zadek coby vchod.
Dílo Andrey Hamilton se jmenuje Project for Door
(After Gaetano Pesce).

SE VYPLATÍ

KOHO
SLEDOVAT

2016

LETOŠNÍ ROČNÍK VÝZNAMNÉ CENY TURNER PRIZE ZA VÝTVARNÉ UMĚNÍ
OZNAČIL BRITSKÝ DENÍK TELEGRAPH ZA JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZA CELOU
DOBU JEJÍ EXISTENCE. A TO UŽ JE 34 LET! I KDYŽ MĚLA VŽDYCKY SVÉ
ODPŮRCE A KRITIKY, JEJÍ PRESTIŽ BYLA A JE NEODDISKUTOVATELNÁ.
OD ZAČÁTKU JE DOBŘE FINANČNĚ JIŠTĚNÁ, OBLETOVANÁ CELEBRITAMI
UMĚLECKÉHO SVĚTA A LAUREÁTI HÝČKÁNI DŮLEŽITÝMI SBĚRATELI.
ZA CENOU STOJÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ BRITSKÁ GALERIE TATE A V JEJÍ
POROTĚ ZASEDAJÍ ŠPIČKY OBORU. KDO JE PODLE NICH LETOS NEJ?
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Instalace Michaela Deana nese název United Kingdom poverty line for two adults and two children: twenty thousand four hundred and thirty six
pounds sterling. Tvoří ji 20 436 liber v pencích. Minus jedna.

LETOŠNÍ POROTA:
• Michelle Cotton, ředitel Bonner
Kunstverein, Bonn
• Tamsin Dillon, kurátor
• Beatrix Ruf, ředitel Stedelijk
Museum, Amsterdam
• Simon Wallis, ředitel The Hepworth
Wakefield
• Porotě předsedá Alex Farquharson,
ředitel Tate Britain
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TRACEY EMIN VYVOLALA KONTROVERZNÍ DEBATU,
KDYŽ VYSTAVILA STAN SE JMÉNY VŠECH MUŽŮ,
SE KTERÝMI SPALA

Když se cena předává, ví o tom všichni taxikáři v Londýně. Pořadatelé nemusí lesk
obřadu zvyšovat pseudocelebritami, známé tváře samy stojí frontu. Když v roce
2001 předávala cenu Madonna, okomentovala vítězovu tvorbu jako umění, které
má koule. V roce 2006 ji předávala Yoko
Ono, o šest let později zase herec Jude
Law. I když je předávání dost opulentní
a oficiální, umělci žádný protokol dodržovat nemusí. V roce 1999 vyvolala jedna
z finalistek, Tracey Emin, kontroverzní
debatu, když vystavila stan se jmény všech
mužů, se kterými spala. O pár let později
v roce 2003 si zase Grayson Perry přebíral

cenu jako transvestita v holčičích šatech.
V devadesátých letech se mezi finalisty
objevovali YBA (Young British Artists),
zlatá mládež umělců v čele s Damienem
Hirstem a jeho ovcí ve formaldehydu,
který už je dnes pro umělecký svět trochu
nudnou celebritou, na trhu se ale jeho dílu
daří stále výtečně.
Letos se vybírá ze tří žen a jednoho muže.
Jelikož každá umělecká soutěž je velmi
subjektivní, hrají v nominaci i výběru vítěze roli různé okolnosti: aktuální tendence,
úspěšnost a ohlasy výstav, účast autorů
na důležitých přehlídkách, reakce médií,

Díla nejmladší z finalistek Turner Prize Helen Marten vycházejí z filozofie Do It Yourself.
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ARTLOVER
Text: Ondřej Horák
Foto: Profimedia
Courtesy of Sotheby’s London

Josephine Pryde žije a tvoří v Berlíně. Zaujala modelem vlaku s graffiti různých umělců.

osobní preference porotců, sebeprezentace a skandály finalistů… Umělecký šok
a něco, co tu ještě nebylo, se neočekává.
Zdá se, že v poslední době se cení upřímnost, osobní vklad autora, snaha o smysluplnost a dialog, nikoli exhibici.
Devětatřicetiletý Michael Dean plní roli
nejkřehčího umělce ve čtveřici. Jeho
objekty vycházejí z textů, dá se říct,
že se pokouší zhmotnit nejen slova,
ale i interpunkci. Přitom používá pragmatické všední materiály, které potkáváme
kolem sebe. Jako by se pokoušel rytmizovat naši stereotypní chůzi městem do
básně: beton, hlína, ocel, zemina, písek,
vlnitý plech, mince. A z nich vytváří nejen
„slova“, ale i části lidského těla. Z mincí
vytvořil například podobenství sociální-

ho minima pro dva dospělé a dvě děti na
dobu jednoho roku. Použil vládní údaje
o výši sumy a ubral šilink.
O rok mladší Andrea Hamilton se pohybuje ve své tvorbě na hranici umění, designu
a módy a její práce jsou prvoplánově
povrchní v dobrém smyslu: říkají, že velká
myšlenka a složitá úvaha se dá převést
do humorné fyzické podoby – jako třeba
vchod do bytového domu v podobě nahého zadku inspirovaný modelem italského
designéra Gaetana Pesce.
Nejmladší z finalistů, jednatřicetiletá
Helena Marten, je kouzelnice vytvářející
nový svět složitou cestou zpracování různých předmětů a technik, jejichž původ
lze jen těžko odhadnout. Její skulptury

UMĚLECKÝ ŠOK A NĚCO,
CO TU JEŠTĚ NEBYLO,
SE NEOČEKÁVÁ. ZDÁ SE,
ŽE V POSLEDNÍ DOBĚ SE
CENÍ UPŘÍMNOST

BOWIEHO
UTAJOVANÁ
VÁŠEŇ

připomínají výrobky DIY (do it yourself),
ale ve vysoké designérské kvalitě a se sofistikovanými příběhy. Přece jen je lidová
tvořivost i v digitálním věku stále živá.
Rok před hranicí soutěžního věku
50 let je Josephine Pryde žijící v Berlíně
a Londýně. Její tvorba je různorodá –
porotu zaujaly fotogramy v podobě známek, model vlaku s graffiti jiných umělců
a fotky doteků.

AŽ AUKCE UKÁZALA, JAK SILNÁ TA LÁSKA BYLA. ZPRÁVY O SOUKROMÉ
SBÍRCE, KTEROU PO SOBĚ ZANECHAL DAVID BOWIE, JEN LETMO
PROBLESKLY MÉDII. NIKDO NETUŠIL, JAK KOLEKCE VYPADÁ A CO VŠECHNO
OBSAHUJE. NA ČTYŘI STOVKY OBRAZŮ, SOCH A DESIGNOVÉHO NÁBYTKU
SE V AUKCI VYDRAŽILO ZA VÍCE NEŽ MILIARDU KORUN.

FAKTA:
Cena nese jméno romantického anglického malíře 19. století, který je průkopníkem první nesmělé abstrakce – i když to bylo možná tím,
že už ve stáří špatně viděl, každopádně je autorem mnoha krásných mořských mlžných výjevů lodí v bouři. Turner Prize od roku 1984
oceňuje (vysokou finanční částkou a patřičnou prestiží) umělce do 50 let, kteří žijí nebo pracují ve velké Británii, za tvorbu nebo výstavní
počin v předchozím roce. Nominováni jsou čtyři kandidáti, z nichž vybírá každý rok nově sestavená porota teoretiků a kurátorů.
V květnu probíhají veřejné nominace, v říjnu se otvírá výstava finalistů v Tate a v prosinci je vyhlášen vítěz. Mezi dosavadními vítězi
najdeme opravdu světové hvězdy jako například jména Gilbert&George, Tony Cragg, Anish Capoor, Richard Long, Rachel Whiteread,
Damien Hirst, Douglas Gordon, Chris Ofili, Wolfgang Tillmans, Dinos a Jake Chapman ad. Mezi vítěze se aktuálně rozděluje 40 tisíc liber.
Od roku 2000 doprovázejí vyhlášení ceny demonstrace radikálních odpůrců, tzv. stuckistů, kteří hájí klasická média a vyvolávají v laické
veřejnosti pochybnosti otázkami jako „je tohle vůbec umění?“.
40

41

Díla z rozsáhlé umělecké sbírky Davida Bowieho byla k vidění v aukční síni Sotheby’s.

Nesmrtelní umělci překvapují i po smrti.
V případě Davida Bowieho, jenž zemřel
s prvními dny letošního roku, se nejvíc
mluví o odkazech zašifrovaných do písní
a obalu finálního alba Blackstar. Fanoušci
dodnes objevují nové a nové. Soukromá
sbírka umění, kterou Bowie nenápadně
ale důsledně budoval, je ale fascinující
snad ještě více.
Život Davida Bowieho nebyl ničím menším
než personifikací umění. „Od útlého věku
mě vždy fascinovali ti, kteří překračovali
normy, ti kteří se vzepřeli konvencím, ať už
tak činili malbou, hudbou, nebo čímkoli
jiným,“ řekl Bowie v roce 1992 pro časopis Life a vedle Little Richarda a Johna
Lennona za své hrdiny jmenoval Marcela
Duchampa a Salvadora Dalího. Bowie byl
přemýšlivý a poučený sběratel, od roku
1998 byl dokonce redaktorem měsíčníku
Modern Painters, pro který vyzpovídal
například Jeffa Koonse, Damiena Hirsta
nebo Tracey Emin.
Jedním z nejdůležitějších faktorů Bowieho hudby a umění obecně je tajemství
a dobrodružství. „Někdy si přeji, abych
si mohl vyměnit místo s Duchampem
a zjistit, jak se cítil, když ty věci vystavil
42

a řekl: Jsem zvědavý, jak se s tím popasují. Jsem zvědavý, co se stane zítra ráno,“
stálo v katalogu k výstavě prakticky
neznámé sbírky, která byla před dvoudenní dražbou veřejnosti představena
v Londýně, Los Angeles, New Yorku
a Hongkongu.
Bowie netoužil po dílech velkých mistrů,
obrazy a sochy jako ego booster ho
nezajímaly. „Vybírám si to, co má z mého
pohledu důležitý nebo zajímavý dopad na
konkrétní období. Chci něco, co symbolizuje určitou dekádu, nemusím sbírat
Hockneyho a Freuda,“ zmiňuje Bowie dva
nejpopulárnější britské umělce. A přesně
taková se jeho sbírka ukázala – eklektická,
překvapivá a velmi osobní.
Jako rodilý Londýňan měl Bowie logicky
nejblíže k britskému umění 20. století,
jež sbírka pokrývala nejštědřeji. „Mojí
představou současného umělce je Damien
Hirst,“ prohlásil zpěvák. Kruhová malba,
kterou Hirst vytvořil spolu s Bowiem, patřila ostatně mezi nejatraktivnější akvizice
dražby, obraz Beautiful, Hallo, Space-Boy
Painting se vydražil za 785 000 liber, tedy
více než 24 milionů korun. Britské umění
doplňoval popartový nábytek italského

designéra Ettora Sottsasse, současné africké umění nebo plátna Franka Auerbacha.
Právě te je příkladem umělce, k němuž
měl Bowie silný vztah. „Jednou bych chtěl
znít tak, jak vypadají jeho obrazy,“ řekl
zpěvák. Na Auerbachovu retrospektivu
v roce 2001 pak zapůjčil jedno z nejdůležitějších děl, syrový portrét Gerdy Boehm,
malířovy sestřenice. Samozřejmě anonymně. David Bowie totiž nesbíral umění pro
uznání nebo obdiv. Stál o inspiraci, kterou
by mohl přetavit v hudbu. Pohled do jeho
sbírky tak veřejnosti odhalil netušenou
součást jeho díla.

NEJDRAŽŠÍ OBRAZ
DAVIDA BOWIEHO
Nejvíc vynesla malba Air Power od
amerického (nejen) streetartového
umělce Jeana-Michela Basquiata. Neznámý kupec za ni zaplatil 7,1 milionu liber
(bezmála 223 milionů Kč). V životopisném snímku Basquiat z roku 1988 si
Bowie zahrál Andyho Warhola, s nímž
se několikrát setkal.

Nejdražším dílem ze sbírky Davida Bowieho je Air Power od Jeana-Michela Basquiata.
Obraz z roku 1984 se vydražil za více než sedm milionů liber, tedy skoro za dvě stě dvacet milionů korun.
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ARTINVESTOR
Text: Olga Trčková
Foto: Archiv DSC Gallery

3CHYBY
SBĚRATELOVY

JE LEHKÉ ZTRATIT ZE ZŘETELE,
ŽE SBÍRÁNÍ JE VÍC NEŽ JENOM
ZÁBAVA. PŘÍSTUPY JSOU RŮZNÉ.
ALE SKORO U VŠECH PLATÍ
JEDNO Z NEJVĚTŠÍCH TAJEMSTVÍ
OHLEDNĚ BUDOVÁNÍ SKVĚLÉ
SBÍRKY. TOTIŽ NÁSLEDOVAT
JEDNODUCHÉ PRAVIDLO: NECH SI
NEJLEPŠÍ A ZBYTEK PRODEJ NEBO
DARUJ. V NAŠEM INVESTIČNÍM
SERIÁLU JSME SE ALE TENTOKRÁT
ZAMĚŘILI NA CHYBY, KTERÝM
BYSTE SE MĚLI PŘI SBÍRÁNÍ
SOUČASNÉHO UMĚNÍ VYHNOUT.
Jiří Černický, Hurikán 2013, kombinovaná technika na plátně, 240 x 180 cm, cena 380 000 Kč.

Jason Martin: Rosary, olej na hliníku, 215 x 180 cm, cena 3,4 milionu korun. V současné době je
k vidění v Private Collector Lounge v DSC Gallery.
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Já sama jsem „chyb“ u sbírání udělala řadu,
některé dokonce vědomě. To když jsem
sbírala, co nikdo ani nedoporučoval, jen
z pocitu, že umělec je skutečně dobrý
a zaslouží podpořit. Vždyť to je na tom
právě ta zábava a každý ať si sbírá, jak chce.
Ale analýzou toho, jak vznikají ty nejlepší
sbírky, a rozhovory se sběrateli, galeristy
a art konzultanty jsem přišla na tyto chyby,
které mohou střihnout vaší sbírce křídla.
Já si jimi prošla, ale vy nemusíte.

CHYBA #1
VÍCE JE MÉNĚ. MÉNĚ JE SKVĚLÉ
Jednou mi úspěšný londýnský art konzultant, který přišel na návštěvu, řekl
něco až trochu drzého. Že ta díla, která
mám na zdech, jsou docela super, ale na
sbírku, která má ukázat, v čem je české
současné umění ojedinělé a originální,
je tam až zbytečně moc obrazů a objektů
od jednoho autora, například Černického

nebo Kintery. Podle něj je totiž filozofií
úspěšného sbírání, že pět obrazů od jednoho autora je maximum. Navíc pět jeho
nejlepších. Druhá část téhle rady byla ještě zajímavější: Nech si nejlepší a zbytek
prodej. Tehdy jsem začala mít ohledně
sbírání větší ambice. A nad každým
dalším přírůstkem do sbírky jsem začala
hloubat. Nespokojit se s ničím menším

než nejlepším. Když máte třeba možnost
koupit čtyři hezké olejomalby po sedmdesáti tisících nebo jeden jedinečný masterpiece v ceně dvě stě osmdesát tisíc,
vždy vyberte ten jedinečný kus. Sběratel
má vždy volit kvalitu před kvantitou,
zřídka totiž ztrácí hodnotu.
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CHYBA #3
MYSLET SI, ŽE DĚTI
TO BUDOU MILOVAT
Jak už to chodí, děti nemilují sbírku, ale
budou milovat peníze, které dostanou za
její prodej. Má dcera Laura je asi nejvíce
ze všech našich dětí dotčena vzrušením
z návštěv ateliérů, zažila dobrodružství,
když jsme něco nového nakoupili, byla
u toho, když jsme pořádali charitativní
akce pro umělce, chodí na vernisáže.
Před několika lety jsem se jí ptala, jaké

umění by si vzala, kdyby šla z domu
a měla by si vybrat pět věcí. Šla se projít
po bytě a projevila dobrý vkus, na svůj
seznam si vybrala kvalitní díla. Byla jsem
nadšená, léta se hlásím k myšlence, že je
důležité sdílet s dětmi vášeň pro umění...
Pak jsem se Laury zeptala, podle čeho vybírala. Odpověděla, že si je jistá, že právě
ty prodá za nejvíce peněz.

Ach jo. Když tedy budete chtít někdy
z výchovných důvodů děti postrašit,
je možné zmínit donování vaší sbírky
muzeu nebo takzvaný Generation-skipping Transfer (GST) Trust.
To znamená, že díla odkážete až vašim
vnukům, děti se – ve víře, že díla
právě časem získají na hodnotě –
prostě přeskočí.

Dílo Krištofa Kintery nazvané A Prayer for Lost of Arrogance z roku 2013 bylo klíčovým
vizuálem k úspěšné výstavě v Tinguely Museum v Bazileji. Stojí 1 500 000 korun.

Po výstavě v newyorské galerii Mourlot vzrostly ceny za dílo Olivera Mardsena o čtvrtinu.

CHYBA #2
MILUJETE DVA? KOUPÍTE JEDEN
Tohle je další pravda o sbírání: sběratelé
nikdy nelitují toho, co koupili, ale věčně
je pronásleduje a straší, co nekoupili. Při
jedné akviziční cestě nás asi před sedmi
lety prováděl po Londýně náš kamarád
Toby, tehdy mladý ředitel jedné z nejstarších londýnských galerií sídlících na New
Bond street. S galerijním partnerem Petrem
Šecem jsme přijeli s jasně stanoveným
budgetem a silným předsevzetím, že ho
tentokrát nepřekročíme. Jenže v horním
poschodí tradiční síně s uměním FAS Toby
uváděl současnou londýnskou scénu.
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Ne až tak známý Jason Martin tam vystavoval nádherné monochromy – napůl obrazy
a napůl objekty, které jako by byly učesány
a nahozeny barevnými pigmenty způsobem, jenž bral dech. Dech brala i cena,
Toby nám obraz nabídl za 50 000 liber,
což bylo samozřejmě moc. Nekoupili jsme
a jako citovou náhražku jsme si pořídili
Olivera Marsdena, který byl právě na titulní
stránce časopisu Art in England. Vzali jsme
víc obrazů od 15 000 do 35 000 liber a po
návratu do Prahy je dostali do výborných
sbírek. Měli jsme radost... Jenže dnes je

Jason Martin neuvěřitelně slavný. Krátce
po té výstavě u Tobyho jej začala zastupovat londýnská Lisson, jedna z nejlepších
galerií na světě. Ta se vší svou silou jeho
jméno dotlačila do nejvyšší ligy autorů
obchodovaných na mezinárodním trhu
s uměním a jeho ceny se znásobily. A když
se dnes podívám na náš obraz Olivera
Marsdena, sice úspěšného, ale ne takhle
slavného, připomene mi, co jsme kvůli
pevně stanovenému budgetu propásli.
Za mistrovské dílo nikdy neplatíte moc.
Můžete ho jen koupit příliš brzy.
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ATELIÉR
Text: Honza Vedral
Foto: archiv Milana Housera

Milan Houser

BUDU
VÁS
LAKOVAT!
NEMUSÍTE SE NIJAK ZVLÁŠŤ ZHLUBOKA NADECHOVAT. PRVNÍ, CO VÁS
V ROZLEHLÉM BRNĚNSKÉM ATELIÉRU MILANA HOUSERA PRAŠTÍ PŘES NOS,
JE VŮNĚ LAKU. SNAD V KAŽDÉ MÍSTNOSTI TU NĚCO SCHNE. LITRY A LITRY
SPECIÁLNĚ NAMÍCHANÝCH BAREV NALITÝCH NA PLÁTNA STOJÍ NA ZEMI
TÝDNY, MĚSÍCE I ROKY, NEŽ DOZRAJÍ DO FINÁLNÍHO TVARU, SE KTERÝM
BUDE JEJICH AUTOR SPOKOJENÝ.
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ATELIÉR
I střecha auta se může díky laku
v rukách Milana Housera stát
uměleckým dílem.

Díky inovativnímu přístupu k práci s barvou získal Milan Houser prestižní stipendium v Pollock-Krasner Foundation v New Yorku.

STŘÍKAL JSEM TŘEBA
ŠEST HODIN DO
JEDNOHO MÍSTA
A SLEDOVAL,
JAK TO TEČE DOLŮ

Je to jako na chirurgickém sále. „Člověk
vidí ten obraz a barvu rozpitvanou,
takové jaké doopravdy jsou,“ ukazuje
Milan Houser na podivné tvary napjaté na
konstrukcích připomínajících zvednuté
lékařské lůžko, z nichž po bocích a dozadu
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trčí zaschlá kapající barva. „Když se řekne
obraz, člověk si většinou vybaví nějakou
dvojrozměrnou plochu. Ale tyhle věci jsou
trojrozměrné. Jenže sochy to taky nejsou.
Možná je to dvaapůldimenzionální,“ stoupá si před jeden z mnoha rozdělaných projektů, na kterých již několik let pracuje.

začátku. „Nehroutím se z toho, mám toho
najednou rozdělaného spousty,“ popisuje
Milan Houser, jinak také děkan Fakulty
výtvarných umění VUT v Brně, svůj
specifický přístup k práci. A je zřejmé,
že jestli výsledkům něco dodává kvalitu,
je to právě čas.

Utváření jeho obrazů není možné nijak
technicky uspíšit, aniž by ztratily svou
hloubku. A tak tu najdete díla, která vznikají i několik let, přičemž i na více než
dvouletém procesu se může něco zkazit,
stékající barvy mohou nabrat špatný
směr a je po všem, musí se začít zase od

„Tomuhle říkám organické čočky. Ty trvají
nejdéle, jedna vzniká tři roky,“ pokračujeme procházkou po rozlehlém komplexu čítajícím několik místností, v jehož chodbách
stojí například barevně „upravené“ fragmenty automobilových kapot. A místy to
tu opravdu působí jako lakýrnická dílna

TY VĚCI JSOU
TROJROZMĚRNÉ.
JENŽE SOCHY TO TAKY
NEJSOU. MOŽNÁ JE TO
DVAAPŮLDIMENZIONÁLNÍ

nebo jiná fabrika „s uměleckým přesahem“. Magicky působící barevná „oka“
nás vyloženě hypnotizují, a tak se Houser
nadšeně pouští do popisu jejich příprav.
Líčí, jak nalévá lak na napnuté plátno tak
dlouho, než vytvoří „takový lavorek“,

MILAN HOUSER

PICTURA
NATUR ANS
Vzhledem k dlouhé době schnutí má Houser rozpracovánu vždy řadu věcí najednou.

K ŠTĚTCI JSEM NENAŠEL
VZTAH. PŘIŠLO MI,
ŽE RUKA JE MOC
VYŠKOLENÁ, ŽE PŘÍLIŠ
DĚLÁ TO, CO CHCE HLAVA
který potom nechává vyschnout, aby do
vzniklé prohlubně mohl... no jistě, nalévat
další lak. „Až po těch třech letech se do
toho lavoru nic nevešlo. V tom okamžiku
jsem ho položil na zem. Tím se ta prohlubeň vymáčkla nahoru. A výsledkem je barevná, přirozená optická čočka,“ popisuje
Houser jednu ze svých technik a odmítá,
že by materiál, který používá, mohlo do
budoucna nahradit cokoli jiného. „V tom
okamžiku by to přestalo fungovat. Lak je
pořád malířský... nová vrstva rozpustí tu
spodní. A z výsledku mám pořád haptický
i optický dojem, že je to malba. A ne plast,
který by působil lacině.“
Se svými objekty žije coby autor dlouho,
ale nemučí ho to. „Koukám na ně tady
skoro každý den, znám je detailně. Sžít
se s nimi je pro mě přirozenější. Neřeším
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problém jako jiní, zda něco vystavit nebo
nevystavit, protože si nejsem jistý. Je pro
mě důležité, že jde v podstatě o sedimentaci času. Typ kvality, kterou člověk normálně nedostane. Neříkám, že nejde za pět
nebo deset minut namalovat skvělý obraz.
Ale v případě těchto věcí je čas přidaná
hodnota. Protože je na nich ta doba prostě
vidět,“ vysvětluje. A zájem, který jeho dílo
vzbuzuje u sběratelů, to jenom potvrzuje.
Zatímco procházíme dalšími místnostmi
plnými rozdělaných i hotových objektů,
vypráví, jak to přišlo, že se jeho autorský
jazyk vlil zrovna do laku. A jeho hlavním
zájmem se stala práce s velkými, těžkými
objekty. „Už po škole jsem měl problém
s malováním, ke štětci jsem totiž nenašel
vztah. Přišlo mi, že ruka je moc vyškolená, že příliš dělá to, co chce hlava. A zároveň jsem hned ze začátku rád pracoval
s velkými objemy,“ vzpomíná Houser na
doby, kdy začal stříkat pistolí barvu na až
nesmyslně velké a těžké desky. „Bavil mě
ten distanc, že člověk tvoří bez doteku.
Stříkal jsem třeba šest hodin do jednoho
místa a sledoval, jak to teče dolů. Už tehdy
z barvy vznikaly takové kaluže. A já přišel

na to, že bych ji do těch kaluží chtěl lít,“
popisuje období, ve kterém teprve musel
přijít na ten správný materiál, aby barvy
nepraskaly, správně se spojovaly s podkladem a vypadaly tak perfektně jako dnes.
Barevné plochy nejsou to jediné, na co
v Houserově ateliéru narazíte. Vedle
porcelánových sošek, ze kterých lak
skapal jako z krápníků nebo na nich ulpěl
odstředivou silou, tu pobíhají podivní
bronzoví brouci, které odlívá z brambor
a pohromadě působí jako nějaká invaze ze
sci-fi filmu Davida Cronenberga. „Dělám
toho dost...“ rozhlíží se Milan Houser ještě
jednou po svém ateliéru a jde pomalu
vybírat objekty pro svou další výstavu.

V E R N I S Á Ž
Z:

7/ 1 2/2016, 18:00
DVĚ VÝSTAVY
Práce Milana Housera můžete
aktuálně vidět od 16. 11. 2016
do 29. 1. 2017 na výstavě The Great
Outdoors v bratislavské Danubianě.
Od 8. 12. 2016 do 24. 1. 2017 jeho
díla vystavuje pražská DSC Gallery
na expozici Pictura naturans.
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OBSESSION

2016
Uhlotisk na mědirytinovém papíře
80 x 57 cm
Edice: 45 + AP
Signované, číslované
Foto: Julian Schnabel Studio
Cena: 48 600 Kč
Text: Karel Srp

Julian Schnabel se po více než osmnácti
letech vrátil k technice tisku, aby vytvořil
na jednom společném podkladě čtyři
práce, přitažlivé spletitým námětem
i uvolněným způsobem provedení.
Do původně realistické, vyloženě popisné
tapety bitvy znázorňující významnou
etapu v americké válce za nezávislost
týkající se vítězství u Yorktownu (1781),
kdy byla armáda podporovaná Anglií
nucena kapitulovat, vnesl dynamické dění.
Je plné dalších symbolických odkazů,
ve kterých se „dětství“, týkající se vzniku
Spojených států, prolíná s autorovými
osobními vzpomínkami a narážkami na
křesťanství. Schnabel zasáhl důrazným
gestem do daného, které obohatil o vlastní
vklad, ať šlo o beránka dohlížejícího
na průběh kapitulace, i o ostré gestické
průniky provedené v souladu s výchozím
podkladem. Vznikla tak bohatá, vnitřně na
sebe odkazující mnohovrstevnatá práce.
Fialová, sjednocující celé vyobrazení,
navíc vede diváka zpět až ke zdrojům
Schnabelova uměleckého přístupu.
Její výjimečná hodnota se projevila
i v jeho filmové tvorbě.
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DĚTSTVÍ
NA TAPETĚ

JULIAN SCHNABEL:
CHILDHOOD (4)
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI
Text: Honza Vedral
Foto: Gabriel Urbánek, Tomáš Nedoma
Soubor fotografií Běly Kolářové, naproti reliéf Stanislava Kolíbala
a v pozadí velká kresba Jiřího Kornatovského.

Rostislav Vaněk

KE KAŽDÉMU
DÍLU MÁM PŘÍBĚH
„TUHLE VÍTACÍ, MODŘE BARVENOU SOCHU Z OSINKOCEMENTU MI PŘED VÍCE NEŽ 35 LETY LASKAVÝ SOCHAŘ
OLBRAM ZOUBEK PŘIVEZL NA STŘEŠNÍ ZAHRÁDCE OSOBNÍHO AUTA,“ VÍTÁ NÁS TYPOGRAF, GRAFIK A PROFESOR
ROSTISLAV VANĚK VE SVÉM ROZLEHLÉM DVOUPATROVÉM PŮDNÍM BYTĚ, KTERÝ SVOU VELKORYSOSTÍ A ČISTOTOU
PŘIPOMÍNÁ GALERII, VE KTERÉ SE NĚKDO ROZHODL ŽÍT. PODOBNÝCH PŘÍBĚHŮ MÁ V ZÁSOBĚ CELOU ŘADU.
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Jiří Černický, Zdeněk Sýkora, Krištof Kintera, Stanislav Libenský, vepředu nápojový servis
Aloise Meteláka pro T. G. Masaryka, dvě plastiky Zdeny Fibichové.

To místo je totiž důkazem, že když v někom propukne vášeň pro umění, nemusí
do něj od začátku nutně investovat částky
s několika nulami na konci. Příběh sbírky,
v níž byste našli díla Jiřího Koláře, Stanislava Kolíbala, Milana Grygara, Vladimíra
Preclíka, Jiřího Černického, Krištofa
Kintery, ale i Joana Miróa a velmi čerstvě
od Richarda Serry, je totiž vyloženě lidský
a osobní. „Já jsem vlastně cíleně nesbíral.
Začal jsem zkrátka dostávat věci od kamarádů, pro které jsem dělal různé grafické
a typografické práce,“ vypráví Rostislav
Vaněk u podlouhlého stolu v patře svého
působivě řešeného bytu, kde žije i pracuje.

VŽDYCKY JSEM
KUPOVAL JENOM DÍLA
OD AUTORŮ, KTERÉ
JSEM ZNAL

„Připravoval jsem třeba katalog pro Nešlehu, tak mi dal Pavel obraz nebo kresbu.
A tak se mi postupně množily ve sbírce.
Vždycky jsem kupoval jenom díla od
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autorů, které jsem znal. Vždycky to byli
kamarádi, ne jenom někdo se známým
jménem,“ vzpomíná na začátky své kolekce, kterou na popud kamaráda a kolegy
Jaroslava Fišera začal cíleněji budovat
i proto, aby ve složitostech minulého režimu svým málem podpořili umělce, kteří
měli v občance razítko volné povolání.
„Jaroslav Fišer mi říkal, že si od volňáků
musí něco koupit, aby měli na živobytí.
Sám měl rozsáhlou sbírku, a tak i mě
každá věc, kterou tu mám, vždy připomene svého autora. Za každou je příběh,“
říká Rostislav Vaněk.
„Postupně se to rozšiřovalo, protože jsem
pro přátele dělal víc a víc. Získal jsem
Brunovského, Zdenu Fibichovou, Aleše
Lamra a další... A pak jsem začal kupovat
i v cizině,“ naráží na dobu, kdy se konečně
otevřely hranice a mohl vyjet do Paříže
a tam v galerii Maeght sehnat první grafiky od svých vysněných autorů jako je už
zmíněný Miró či Alexander Calder. „Dost
často jsem vybíral kusy, kde dominují
písmenka. Přirozeně se v tom obrazí můj
zájem o typografii,“ vysvětluje coby jeden
z uznávaných odborníků na písmo, jenž

se nakonec kvůli vášni a „životu s uměním“ dokonce i přestěhoval.
„Vždy jsem se uměním obklopoval.
Žil jsem v rodinné vilce na Vinohradech
a tu jsem celou zaplnil. Byla krásná,
ale pro umění nevyhovovala, protože
v každém pokoji byla volná jenom jedna
stěna, na ostatních bylo buď okno, nebo
dveře. I když to byla prostorná vila v ulici
Bratří Čapků, prostě to nešlo. Pak jsem si
dostavěl tuhle půdu přímo s myšlenkou,
že tu chci mít oblíbená díla,“ rozhlíží se
Rostislav Vaněk kolem sebe a pouští se do
vyprávění, jak každý kus potřebuje svůj
prostor. Navíc, když sám preferuje díla,
která mají více než běžné rozměry, a i díky
tomu vzbuzují pozornost. „Třicet let, ale
už i dříve jsem graficky upravoval monografie a katalogy výstav autorské dvojice
Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová
– i tak jsem získal velkorysá díla do své
sbírky. Nebo třeba tenhle Daktyl vraha,
to je snad největší věc, kterou v době, kdy
jsem ji kupoval, Jiří Černický udělal,“ ukazuje na barevný otisk prstu, vedle něhož
pokorně sedí „Homunkul – drátopejsek“
Krištofa Kintery.

Čtyři koláže Jiřího Koláře, v popředí Krištof Kintera.
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SBÍRKA BUDOUCNOSTI

Bílá židle Konstantina Grcice.

Část souboru serigrafií Květy Pacovské,
před ní tři vázy Ettora Sottsasse.

ROSTISLAV VANĚK (71)
Zabývá se grafickým designem knih,
plakátů i řešením výstavních prostor.
V roce 1974 stál u vzniku sdružení
Typo& a byl dlouhodobým vedoucím
výtvarné redakce nakladatelství
Československý spisovatel. Je
určující osobností české písmolijny
Signature Type Foundry založené
roku 2008. Mezi roky 2001–2014
působil na VŠUP v pozici vedoucího
ateliéru Grafický design a vizuální
komunikace, v roce 2006 mu byl
udělen akademický titul profesor.
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I touhle velkorysostí Rostislav Vaněk
nepůsobí jako běžný sběratel. A je sympatické vidět, do jaké hloubky o všem
přemýšlí. Dobře to ilustruje, když se pustí
do vyprávění o rozmístění jednotlivých
děl. „Jde tam o centimetry. Někdy si před
spaním dokonce kreslím, kde přesně
a v jaké výšce a vzdálenosti mají které
věci viset,“ přiznává.
Ke sbírání přitom přistupuje vyloženě
pocitově a komerční ohledy ho nezajímají.
Dokonce neví, jakou má jeho kolekce,
ze které dosud neprodal jediný kus, hodnotu, ani co je její nejdražší položkou.
„Určitě bych radil všem, co chtějí sbírat,

Daktyl vraha od Jiřího Černického a lampa Giacomo Castiglioni, Taccia pro firmu Flos.

aby nekupovali, co se jim nabízí, ale
výhradně jenom to, co je těší. Protože
se může stát, že se netrefí, uspěchají to,
a pak je dílo bude tížit,“ pouští se do popisu svého přístupu. „Nemám rád sbírky,
kde mají jednu litografii od Zrzavého, pak
velkého Sukdoláka a k tomu ex libris od
Kamila Lhotáka. A ti majitelé vůbec nevědí, co s tím. Vše mají v šupleti a ukazují to
návštěvám jako vzácnost, kterou výhodně
vydražili. A takhle nekoncepčně sbírá
překvapivě hodně lidí,“ kroutí hlavou
a vysvětluje, proč je podle něj potřeba
každou koupi zvažovat a předem zařazovat do kontextu vlastní sbírky i prostoru,
který má na díla k dispozici. „Já mám

třeba relativně málo autorů, na spoustu
nedosáhnu finančně, ale snažím se svoji
sbírku prohloubit tak, abych měl od svého
oblíbence víc věcí než jeden náhodný kus
bez koncepce.“
A koncepci má v tomhle krásném bytě
skoro každý detail – pozornost poutají
i designové židle od Marcela Breuera,
Maria Botty či Konstantina Grcice.
Důvod, proč jich je tu tolik, vysvětluje
profesor Vaněk prozaicky. „Třináct let
sem chodili studenti na večírky, na kterých jsme si povídali o umění. Najednou
jsem pro ně potřeboval dvacet židlí.
A tím jsem se stal jejich sběratelem.“

Znovu se tak ukazuje, že v jeho bytě
umění žije a každý kout má svůj konkrétní příběh. Ještě než se rozloučíme
a na odchodu mineme právě vybalený,
úchvatně temný kus od Richarda Serry,
jenž čeká na zarámování, ptám se ještě,
zda mají věci, které profesor Vaněk sbírá,
něco společného. „Nepotřebuji toho
na umění moc mít. Když ta kompozice, to dílo je působivé a silné základní
myšlenkou, tak mi to stačí. Nepotřebuju
mít zvlášť barevné věci ani se obdivovat
každému detailu. Svoje si najdu i v tom
minimálním tvaru, i v něm může být
radost a potěšení,“ říká, než za námi
zaklapnou dveře.
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READY-MADE

VIKTOR FREŠO:
CHROMPÁČ
2014
Kombinovaná technika
51 x 89 x 5 cm
Edice 6
Cena: 110 000 Kč + DPH
Text: Ondřej Horák
Foto: DSC Gallery

JE TOHLE
JEŠTĚ
UMĚNÍ?

62

Může to vypadat jako chromovaný
a do absurdna vyleštěný krumpáč,
jenže ta nesmyslnost přece nějaký
smysl mít musí. Syrová instalace
slovenského umělce Viktora Freša
odkazuje na prefabrikované
předměty Marcela Duchampa,
který v roce 1917 proměnil
v umělecké dílo pouhou myšlenku.
Nalezeným předmětům začal dávat
nový význam, umístěním do galerie
jim vetkl nový život.
Tím nejznámějším je samozřejmě
pisoár jménem Fontána. Tzv. Readymades mimo jiné diváka nutí hledat
krásu ve všednodennosti. Denně bez
povšimnutí procházíme kolem krásných předmětů, jimž nepřisuzujeme
velkou hodnotu. A takovým předmětem může být i krumpáč. Přestože
se jmenuje zase jen Krumpáč, luxusní provedení a zrcadlový podklad,
který zvýrazňuje sekané linky předmětu, význam pracovního nástroje
radikálně mění.
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