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Měli jsme zpoždění, takže jsme spěchali, ale přesto jsem si nemohl nevšimnout, že jsme 

cestou do hostivařského ateliéru Jakuba Špaňhela míjeli filmová studia s kulisami, v nichž 

se natáčí Ulice. V tu chvíli jsem si samozřejmě neuvědomil, jak byl tenhle neplánovaný 

dotek úplné „obyčejnosti“ symbolický. Ne snad, že by Špaňhelova plátna připomínala 

bezduchý nekonečný seriál, to ani náhodou. Ale základem jeho úspěchu je hlavně skvěle 

zvládnuté řemeslo, v tomto případě samozřejmě v kombinaci s nepřehlédnutelným malíř-

ským talentem. 

Následující hodina a půl, kterou jsme spolu v ateliéru strávili povídáním o malování i cho-

zení po hospodách, byla zajímavá tím, jak bylo všechno úplně normální. Nic proti hledání 

neokoukaných přístupů. Ale když v záplavě všemožných experimentů, těžce uchopitel-

ných konceptů a zašmodrchaných sdělení a hříček s realitou probleskne podobná oby-

čejnost a lidskost, je to prostě osvěžující. Věřím, že podobně se budete cítit i u výsledku, 

kterým je rozhovor s jedním z co se prodejnosti týče nejúspěšnějších současných českých 

malířů, jenž chodí po Svatém Janu, sbírá květiny, a když maluje, nejradši by zrušil celé 

dvacáté století.

Což by byla samozřejmě velká škoda, protože z nepřeberného množství tak rozdílného no-

vého umění je pořád co vybírat. Hovořit se o tom dá různými způsoby, přímočaře v rapu, 

jako to v tomto čísle dělá Jay-Z, nebo sofistikovaně a v souvislostech, a přesto zábavně jako 

kurátor a historik Otto M. Urban. Obojí má v našem časopise své místo. Tímto vydáním 

ArtLover završuje druhý rok své existence, během níž se totiž snažíme především o to, 

představit vám svět současného umění ze všech možných stran. Ale hlavně tak, abyste se 

v něm neztratili jako v některých přespříliš sofistikovaných kurátorských textech plných 

cizích slov, kterým by občas taky slušela ta normální „obyčejnost“ z pomyslné Ulice.

Věřím, že i tentokrát při čtení ArtLoveru objevíte něco nového, co vás nadchne. 

Honza Vedral 

šéfredaktor

EDITORIAL

Neobyčejnost 
normálnosti
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Nevyřčený neklid, znepokojení a úzkost patří k dílu Josefa Bolfa podobně jako černá 

a růžová. Na přelomu tisíciletí byl Bolf prvním malířem, který začal v českém uměleckém 

prostoru intenzivně zkoumat dětství coby chmurné a úzkostlivé období života, v němž jsme 

vydáni na pospas druhým. Toto téma zarezonovalo a dnes se jím zabývá mnoho autorů, 

včetně Jakuba Janovského, do jehož ateliéru můžete v tomto vydání také nahlédnout. 

Postavy na Bolfových obrazech se často nacházejí uprostřed nevyřčeného příběhu. Autor 

je už od malička fascinován komiksovou estetikou a některé obraty fungují jako políčka 

vytažená z komplexního příběhu. Jsou to silné příběhy, do detailu je ale musí domyslet 

až divák, jemuž je představen pouze jeden ze zlomových bodů. Vše, co se stalo před 

momentem na plátně Holčička II, je zásadní stejně jako vše, co bude následovat. 

Děti, případně neurčité postavy s dětskými rysy, bývají na Bolfových plátnech zasazeny  

do odcizeného světa anonymního panelového sídliště nebo zašlé přírody. Na tvářích se jim 

místo bezstarostnosti, upřímnosti a nevinnosti drží rezignace na dospělý život, který ani 

nezačaly žít.

Růžová barva je použita záměrně, svět dospělých podle Bolfa absurdně podsouvá dítěti 

představu o lidském těle jakožto růžovém, barva tedy nepůsobí roztomile ani něžně, ale 

znepokojuje. Bolf zde růžovou výjimečně nestaví do protikladu k černé, která může být 

předzvěstí fatálního okamžiku. „Holčičku“ na tomto plátně obklopuje pouze bělavé nic. 

Lehce naznačené obrysy figury působí, jako by už byla dávno pryč. Nezáleží na tom, jestli 

zmáčkne spoušť trubkovité pistole nebo se zalekne smrti. Nebo přistoupíme na to, že bílá 

značí naději a je v bezpečí.  

2003
90 x 125 cm

Akryl na plastové desce 
Text: Ondřej Horák

JOSEF BOLF: 
HOLČIČKA II

LŽI SVĚTA 
DOSPĚLÝCH

OBSESE
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Text: Ondřej Horák, Honza Vedral

Dvě monografie v jeden rok? David Černý je dostal k padesátinám a obě potvrzují jeho 

výjimečné postavení na tuzemské umělecké scéně. Knihu, která vypadá a skoro i váží 

jako stříbrná cihla, vydalo nakladatelství BiggBoss ve spolupráci s MeetFactory, kterou 

Černý založil v roce 2001 jako nezávislé centrum pro současné umění. Štědrá publikace 

chronologicky představuje Černého tvorbu skrze materiály z novin, časopisů, katalogů 

a elektronických souborů, které uspořádal teoretik umění Tomáš Pospiszyl. Ten dal 

spolu s Vladimirem 518 dohromady přehlednou koláž práce jednoho z nejvýraznějších 

českých sochařů, jehož díla osobitě komentují společenské dění (nejen) v České republice 

za posledních 25 let. „Doufám, že svým uměním něco říkám. Třeba ale někdo 

v budoucnosti zjistí, že bylo o ničem, nebo to bude nějak úplně jinak. Kdo to má sakra 

vědět?“ říká David Černý.
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SOUČASNOST 
SOUČASNÉHO
UMĚNÍ VÝSTAVY, KTERÉ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU. ÚSPĚCHY ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ. 

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

Do nové sezony umění můžete vstoupit návštěvou výtvarné pouti London Art Fair, která 

oslaví jubilejní 30. ročník. Na londýnském veletrhu umění se představí sto třicet dva 

galerií z osmnácti zemí, kromě současného britského umění se tak můžete zorientovat 

v práci úspěšných umělců z celého světa. V rámci doprovodného programu se můžete 

zúčastnit například diskuzních panelů o neustále se měnícím trhu s uměním. Vedle 

hlavního programu paralelně poběží projekty Art Projects a Photo50, které představí 

mladou generaci umělců. Jet za uměním do Londýna je ostatně vždycky dobrý nápad. 

London Art Fair 17. až 21. ledna 2018

LONDON ART FAIR

Jedním z vystavených děl bude i Kate Moss od Banksyho z roku 2005. Print na papíře 50 x 50 cm, courtesy Gormleys Fine Art.

CO SE DĚJE
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ROSALIND NASHASHIBI (*1973) Zaujala pětičlennou porotu něžnými filmovými dokumenty Electric Gaza (2014) 

a Vivian’s Garden (2017), v nichž detailně pracuje s různými modely mezilidských vztahů.

Už 5. prosince budeme vědět, kdo se stane laureátem letošní Turner Prize, 

nejprestižnějšího ocenění pro současné britské umění. A kdo měl letos šanci?  

Turner Prize je od založení v roce 1984 nejsledovanější umělecké ocenění  

ve Spojeném království. Všechna vybraná díla jsou až do 7. února 2018  

k vidění ve Ferents Art Gallery v britském městě Hull.

KDO JE V BRITÁNII 
NEJLEPŠÍ?

SVAŘÁK A KUMŠT 
VE VÍDNI Možná bude v ulicích trochu plno, pro umění je ale třeba občas trpět. A ve Vídni se trpí 

příjemně. Pokud letos zamíříte do rakouské metropole na vánoční trhy, nezapomeňte 

navštívit nějakou z výstav, kterých je ve Vídni tradičně více než svařeného vína 

a pečených kaštanů. Například v Pavilonu secese si do 21. ledna můžete prohlédnout 

dvaadvacet maleb na dřevěných panelech, na nichž současná umělkyně R. H. Quaytman, 

která žije a pracuje v New Yorku, kombinuje elementy abstrakce a fotografie. 

Dobrým nápadem je také návštěva muzea moderního umění Mumok, ve kterém je 

k vidění výstava Art into Life! zaměřená na šedesátá léta a velkou změnu, která přišla 

s uměleckým využitím předmětů každodenní potřeby ze sbírky Wolfganga Hahna. 

Rosalind Nashashibi: Electrical Gaza 2015, videozáběr. On This Island: Rosalind Nashashibi, the University Art Galleries at UC Irvine’s Claire Trevor 
School of the Arts in California 2015. Courtesy of the artist. Foto: Emma Dalesman

Na výstavu Art into Life! pořadatelé zvou detailem z díla Green Seesaw Öyvinda Fahlströma (detail), 1968–1969.
Foto: mumok © Bildrecht Wien, 2017

CO SE DĚJE
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ANDREA BÜTTNER (*1972) Zaujala velkoformátovými meditativními dřevoryty, na kterých skrz kresby žebráků 

a otisků prstu na iPhonech zkoumá, jak lidé v moderní společnosti používají ruce.

LUBAINA HIMID (*1954) Skrz malbu, tisk, kresbu a prostorové instalace oslavuje kreativitu africké diaspory, 

fascinuje ji téma otrokářství a jeho odkazy v současnosti. Její obrazy sestupují ze zdí 

a mění se v prostorové instalace. 

HURVIN ANDERSON (*1965) Maluje téměř surrealistická, a přesto civilní plátna, která vnímavějším divákům umožňují 

cestovat v čase a prostoru. Zajímá ho představa jedince, který se musí ohlížet na vlastní 

kořeny, žije v místě bez historie, ale svobodně.

Is it OK to be black?, 2016, olej na plátně, 130 x 100 cm. Hurvin Anderson: Dub Versions, New Art Exchange, Nottingham 2016. Courtesy of the artist. Pohled na výstavu v David Kordansky Gallery, Los Angeles, 2016. Foto: Brian Forrest

Součástí přihlášky Lubainy Himid do Turner Prize byla keramika nazvaná Swallow Hard: The Lancaster Dining Service. Foto: Profimedia

CO SE DĚJE
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Text: Jan Řápek
Foto: Sony Music, Profimedia

OD BASKETU 
K BASQUIATOVI

DOHROMADY SPOLU TVOŘÍ JEDEN Z NEJVLIVNĚJŠÍCH HUDEBNÍCH PÁRŮ SVĚTA.  
JENŽE JIM ZDALEKA NEJDE JENOM O POP. VE VOLNÉM ČASE SE ZPĚVAČKA BEYONCÉ A JEJÍ 

MANŽEL JAY-Z VĚNUJÍ NAKUPOVÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL A PODPOŘE MLADÝCH UMĚLCŮ. 

Ke konci roku 2014 vypustila Beyoncé 

videoklip ke svému singlu 7/11. Fanoušci 

díky němu měli unikátní možnost nahléd-

nout do domácnosti oblíbené zpěvačky, 

která v klipu točeném na ruční kameru 

tancuje napříč svým bytem z manhattan-

ské části Tribeca.

Kromě toho, jaký má slavný hudební 

„power couple“ výhled na New York, si 

může pozorný divák všimnout i vybave-

ní, které se v jejich sídle nachází. Umění 

znalý pozorovatel pak mohl dokonce roze-

znat, které kousky si pořídili. V obýváku 

tak například visí dílo z basketbalové série 

Davida Hammonse. 

Jedná se o obraz, který Hammons vytvořil 

pomocí basketbalových míčů. Přesněji 

řečeno pomocí jejich odrazů. Namaloval 

zkrátka basketbalový míč barvou a nechal 

jej odrážet se od bílého plátna. Podle da-

tabáze serveru ArtNet se obdobný kousek 

z této série nazvané Hail Mary (Basketball 

drawing) z roku 2006 vydražil u newyorské 

aukční síně Sotheby’s za 657 000 dolarů. 

Jay-Z se už dříve v rozhlasové talk show 

u Howarda Sterna vyjádřil, že patří 

k Hammonsovým fanouškům. „Snažím 

se kupovat si věci, které ve mně rezonují. 

David Hammons vytvořil dílo s cihlami na 

spodku. To mi připomíná projekty,  

ze kterých jsem původně vzešel já sám.“

Hammons není samozřejmě jediným 

umělcem, jehož díla manželé sbírají. Andy 

Warhol, Pablo Picasso, Paul Pfeiffer, Laurie 

Simmons nebo Ed Ruscha. Ti všichni už 

vytvořili některá z děl, jež mají Beyoncé 

Beyonce Jay-Z &

Beyoncé přivedla ke sbírání umění  
i svého manžela.

ARTLOVER
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a Jay-Z doma. Nad všemi pak ještě ční 

jedno populární jméno. 

„Myslím, že umění je osobní věc. Nesna-

žím se o tom moc přemýšlet. Naopak 

vzpomenu si na to, co jsem četla, že říkal 

Basquiat. Ten tvrdil, že nepřemýšlí o umě-

ní, když pracuje. Snaží se totiž přemýšlet 

o životě,“ řekla kdysi zpěvačka, která 

začínala ve formaci Destiny‘s Child. 

A právě americký malíř s haitskými 

kořeny Jean-Michel Basquiat je dalším 

z oblíbených autorů páru. A přestože to 

byla Beyoncé, kdo Jay-Zho na cestu sbírání 

zajímavého současného umění přivedl, je 

to právě jeden z nejúspěšnějších rappe-

rů současnosti, který je v tomto páru 

největším fanouškem slavného neoexpre-

sionisty. Koneckonců sám se za něj jednou 

převlékl i na Halloween. Nutno dodat, že 

Beyoncé šla tehdy za Fridu Kahlo. 

Zmínky o Basquiatovi doslova křičí i pří-

mo z rapperových textů. V roce 2006 jej 

zmínil ve svém freestylu Grammy Family, 

později byl k nalezení v textech k písni 

Ain’t I nebo v Illest Motherfucker Alive 

z roku 2011. Největší ohlas vzbudila ale 

skladba Picasso Baby z alba Magna Carta 

Holy Grail, kde Jay-Z mimo jiné rapuje 

o tom, že má „žlutýho Basquiata v kuchyň-

ském koutu“ nebo že dostal „Basquiata 

přímo z Versaceho paláce“. A nakonec se 

rapper přizná, že „není těžké říct, že jsem 

nový Jean-Michel“. Podle magazínu Forbes 

v celé skladbě autor zmíní umělecká díla 

v hodnotě 493 milionů dolarů. Doplňkem 

pak už může být jen skladba Most Kingz 

z roku 2010, jejíž vznik Basquiat přímo 

inspiroval. Respektive jeho malba Charles 

the First.

A podle deníku The New York Post to byl 

právě Jay-Z, vlastním jménem Shawn  

Carter, kdo před několika lety v Sotheby’s  

anonymně koupil Basquiatův obraz Mecca. 

Oranžovo-černo-bílá malba s Empire  

State Building pod Basquiatovou  

trademarkovou korunou se prodala za  

4,5 milionu dolarů. Cena se přitom odhado-

vala až na 6 milionů, takže Jay-Z potvrdil, 

že není jen dobrý hudebník a milovník 

umění, ale umí i výhodně nakupovat.  

NA HALLOWEEN SE 
JAY-Z PŘEVLÉKL ZA 
BASQUIATA. BEYONCÉ ŠLA  
ZA FRIDU KAHLO

„Balóny Jeffa Koonse, tak ty chci nafouknout,“ rapuje Jay-Z o ikonickém psíkovi.

O Basquiatovi rapuje Jay-Z často. O tom, který obraz má na mysli, se spekuluje, ale doslova říká: „Žlutýho Basquiata mám v rohu v kuchyni.“ 
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Text: Honza Vedral
Foto: Marek Musil

BÝVAL PROTOTYPEM BONVIVÁNA, MALÍŘ S TALENTEM OD BOHA, KTERÝ SI RÁD 
PŘIHNE, ALE PŘITOM UŽ OD RANÉHO VĚKU VYSTAVUJE V PRESTIŽNÍCH GALERIÍCH  
A PO JEHO OBRAZECH PASOU SBĚRATELÉ. DNES SE DO TEMNÝCH MALEB KVĚTIN 
I KOSTELŮ JAKUBA ŠPAŇHELA ZAČALY DOSTÁVAT PŘEKVAPIVĚ JASNÉ BARVY.

VYMAZAT 
20. STOLETÍ

Jakub Špaňhel
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Přestože se věnuje klasické malbě, prošel 

si ateliéry experimentátorů Jiřího Davida 

a Milana Knížáka. Má za sebou intenzivní 

spolupráci s Jiřím Georg Dokoupilem. 

Ale většina jeho materiálu pro aktuální 

výstavu v DSC Gallery vznikla v létě v ba-

rokním ateliéru, který si improvizovaně 

udělal z bývalé hospody naproti kostelu 

ve Svatém Janu pod Skalou. Po putovním 

místě s magickou atmosférou dostala vý-

stava i své jméno. „Měl jsem chuť udělat si 

ateliér jako v devatenáctém století, abych 

úplně vymazal zkušenost dvacátého stole-

tí. K malování mi zpívali ptáci a nepotře-

boval jsem se ničím jiným zabývat,“ říká 

o prostorách bez topení a další výbavy, 

kde mu stačilo jen světlo a květiny, které 

nasbíral na okolních loukách. 

Výstava, kterou bude v době, kdy vyjde 

tento rozhovor, hostit DSC Gallery, bude 

podle všeho v mnohém odlišná od vaší 

předchozí tvorby...  

To nevím, ale je fakt, že bude barevná. Já 

jsem posledních pár let s barevností hod-

ně šetřil. Moje oblíbená kombinace byla 

černá a zlatá nebo šedá a zlatá. Jen sem 

tam se v mých obrazech mihla jiná barva. 

Kdy se to zlomilo? 

Asi před třemi roky jsem začal dělat sérii 

motýlů z naší zahrady. Maloval jsem bělásky, 

žluťásky, babočky. A tehdy se v mých 

věcech začala objevovat barva, respektive já 

začal používat barevný pigment. Velkou část 

té výstavy tvoří kytky ve vázách. Je to pro 

mě staronové téma, ke kterému se vracím 

po deseti nebo patnácti letech. Ale tentokrát 

jsou i ty kytky mnohem barevnější. 

Co jsou zač? 

Je to polní kvítí. Přestěhoval jsem se do 

Svatého Jana pod Skalou a všichni motýli 

a kytky jsou tam odtud. Ty kytky jsem 

sám trhal a dával do různých keramic-

kých váz a džbánů, které sbírám, fotil 

a maloval...

Pořád jste mi neřekl, co se stalo, že jste 

začal používat barvu. Souvisí to s něja-

kým osobním vývojem? 

Někdo si píše deník, já maluju obrazy. 

Možná to souvisí s tím, že mám rodinu, 

dvě malé děti, možná mi to opravdu rozší-

řilo paletu.

Taky jste vyrostl na Karvinsku, tam není 

tolik barev jako u Svatého Jana... 

Tam je samozřejmě hodně té černé pod 

zemí. Je to průmyslová oblast, do osmnác-

ti jsem chodil na školu v Ostravě a potom 

dvacet let žil v centru Prahy. Je pravda, že 

jsem se do přírody příliš nedostal. Život 

v Praze, to byly jenom vernisáže a hospo-

dy, tam jsem žádné barvy květin a zeleně 

opravdu nezahlídl.

Zato jste to tam prý uměl pořádně  

roztočit... 

Já jsem vždycky maloval rychle. Už na 

akademii jsem měl hned hotovo, a tak jsem 

mohl jít s kamarády diskutovat do hospody, 

pak jsem plynule přešel na vernisáž a pak 

zase zpátky do hospody. Byl to život na ve-

čírcích, mělo to svoje kouzlo. Ale jsem rád, 

že jsem to přežil a mám ho za sebou. Když 

něco žiju, dělám to intenzivně. A teď mám 

intenzivní rodinné období. Barevnost, 

motýli a kytky k tomu asi opravdu patří. 

Souviselo to vaše bujaré období i s tím, 

že jste byl vlastně od začátku za hvězdu? 

Měl jste rychle hotovo, vaše věci se líbi-

ly a prodávaly... Cítil jste se tak? 

Ne, ale je pravda, že jsem už od čtyř let 

věděl, že chci být malíř a měl jsem v tom 

podporu i doma. První výstavy jsem dělal 

ještě na základní škole, moje věci otisko-

vali v Mateřídoušce a Sluníčku, vyhrával 

jsem soutěže. Dokonce jsem už tehdy 

i prodával svým kamarádům a známým 

v Karviné a Itálii. I na střední škole jsem 

měl pořád pozitivní reakce, na uměleckou 

průmyslovku a pak na akademii jsem už 

vlastně šel automaticky. Dodávalo mi to 

sílu a chuť do další práce. A je pravda, že 

to chválení neustávalo. Dokonce už když 

jsem na Akademii začal studovat u Jiří-

ho Davida a bylo mi sotva devatenáct, 

začal mě brát na společné výstavy. A já 

najednou vystavoval s o generaci star-

šími a zkušenějšími lidmi a do ateliéru 

za mnou začali chodit první sběratelé... 

Spousta jich byla překvapená, jak jsem 

vlastně mladý. 

Překvapilo vás tehdy, kolik se dá za umě-

lecké dílo utržit? 

To, že se moje věci prodávají, je fajn. Je 

skvělé, že nemusím dělat nic jiného než 

malovat. Ale prodávat u mě bylo vždy až 

na druhém místě. Na tom prvním byla a je 

samotná práce. Můžu ji dělat ve velkém 

ateliéru, můžu dělat opravdu velké obrazy 

a dovolit si, cokoli mě napadne. Ale je 

nutné říct, že to je teď, když tu nějaká 

sběratelská komunita vyrostla. V deva-

desátých letech jsem sice nějaké peníze 

dostával, ale bylo jich asi tolik, že jsem 

měl na to pivo. 

Ale zase když jste prodal, tak jste prý na 

to uměl pozvat celou hospodu! 

No to je pravda, byl to tehdy můj jedi-

ný koníček. Vždycky jsem měl ateliér 

v centru, neměl jsem auto, neměl jsem 

rodinu, neměl jsem za co utrácet! Za těch 

dvacet let se toho změnilo opravdu hodně. 

Tehdejší sběratelé, to byli ryzí nadšenci, 

dneska je jich daleko víc a řada z nich jsou 

spíš investoři, kteří cíleně nakupují díla, 

u nichž se předpokládá, že cena poroste. 

To tehdy neexistovalo. Dnes je umění 

daleko větší byznys. Neříkám, že je to 

špatně, jen že se to změnilo. 

Vraťme se ale k vašemu příběhu. Měl 

jste od těch čtyř let, kdy jste se rozho-

dl malovat, také jasno v tom, co a jak 

chcete malovat? Nebo jste na to musel 

teprve přijít? 

To je jako odpovídat na otázku, proč ma-

lujete. Na tu se taky dá říct jenom: A proč 

člověk dýchá? Od začátku to byla moje 

potřeba. A když se podívám zpátky, mu-

sím uznat, že témata, kterým se věnuju, 

se příliš nemění. Když jsem byl dítě, rád 

jsem maloval přírodu. Tu maluju dodnes. 

Rád jsem maloval architekturu a města. Ty 

maluju taky. Mám rád staré baráky a interi-

éry. Taky jsem jako dítě maloval krajiny... 

ŽIVOT V PRAZE, TO BYLY JENOM 
VERNISÁŽE A HOSPODY, TAM 
JSEM ŽÁDNÉ BARVY KVĚTIN 
A ZELENĚ OPRAVDU NEZAHLÍDL

MĚ OPRAVDU ZAJÍMÁ SAMOTNÁ 
MALBA A JSEM PŘESVĚDČENÝ, ŽE 
I V DNEŠNÍ DOBĚ SE ČLOVĚK MŮŽE 
MALBOU VYJADŘOVAT A MŮŽOU 
VZNIKAT ZAJÍMAVÉ OBRAZY

Vlčí máky, 220 x 160 cm, akryl, plátno, 2017.
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Přesto jsem viděl celý svět. S Dokoupilem 

jsem se seznámil, když přijel do Prahy 

kvůli velké výstavě v Rudolfinu, díky 

spolužáku Vilému Kabzanovi. Padli jsme 

si do noty a začali se kamarádit, udělal 

ze mě svého asistenta a pak jsme spolu 

měli čtyři roky na Václaváku v Praze 

pronajatý ateliér. Bylo to pro mě, jako 

bych vyrazil na zkušenou do zahraničí. 

S Jirkou Dokoupilem to byl ale svět, kdo 

přišel za námi. Ten ateliér, to nebyl žádný 

malý kamrlík, kam si chodí umělec od-

počinout od rodiny, jak u nás tehdy bylo 

běžné. Jirka přijel a všechno muselo být 

velké. Měli jsme přes tisíc metrů čtve-

rečných, jezdili za ním jeho kamarádi 

z Evropy, galeristi. Všechno se nakupo-

valo ve velkém. Roky s Jirkou, to pro mě 

byla druhá akademie. Jeho pohled a celá 

atmosféra kolem něj, to mi dalo do života 

i tvorby strašně moc. 

Nedávno jsem dělal sérii městských krajin 

a benzinových pump. I ty motýly jsem po-

prvé maloval někdy před pětatřiceti lety. 

Už v osmnácti, když jsem přišel na aka-

demii, mi říkali, že jsem vlastně hotový 

malíř. Nechci, aby to znělo nějak namyšle-

ně. Já za to totiž nemůžu, ani jsem se o to 

moc nezasloužil. Někdo má svůj rukopis, 

já prostě nějakým způsobem maluju. 

Pro mnohé současné umělce je malování 

samotné jen začátek. Pak jdou a začnou 

vymýšlet koncepty... 

Pozor, já mám konceptuální umění rád 

a zajímá mě. Mnohokrát jsem takhle začal 

v hospodě nad něčím přemýšlet. Ale když 

nejdu do ateliéru, nevezmu štětec do ruky 

a nezačnu to prakticky dělat, tak v té hos-

podě můžu sedět rok, dva, tři a nehnu se 

z místa. Nejsem ten typ na velké vymýšlení. 

Mě opravdu zajímá samotná malba a jsem 

přesvědčený, že i v dnešní době se člověk 

může malbou vyjadřovat. Že můžou vznikat 

zajímavé obrazy. Nikdy jsem nechtěl provo-

kovat ani šokovat. Mám rád zlatou střední 

cestu, dokonce si rád hledám úplně banální 

náměty. Třeba jsem vždycky rád maloval 

Karlův most. Jsou miliony obrazů Karlova 

mostu, ale udělat jeden dobrej? To není jen 

tak. Nebo Chrám svatého Víta. Nebo ty 

moje kytky ve vázách. To není žádné unikát-

ní téma. Václav Špála jich udělal tisíce. Ale 

ty obrazy jsou přece krásné...

A to je asi váš cíl... 

Ano. O to jde. 

Proč jste s takovým viděním vlastně na-

stoupil zrovna do ateliéru k Jiřímu Davido-

vi a později Milanu Knížákovi, ke kterým 

zrovna tenhle přístup příliš nepasuje? 

Fascinovalo mě, že šli vždycky proti. Když 

někdo řekl: Jirko, udělej mi malý, bílý obraz, 

mohl jste si být jistý, že on půjde a udělá 

velký černý. Já bych ze svojí povahy chtěl 

udělat malý bílý obraz, ale opravdu dobrý. 

Aby to byl skutečný obraz, kde všechno 

drží pohromadě. Já jsem nikdy nepotřebo-

val s někým bojovat nebo vnitřně hledat, co 

ještě nikdo nevymyslel. Vždycky jsem měl 

rád staré obrazy a s věkem si víc užívám 

třeba malbu Rembrandta a všechny její 

fajnovosti. Vidím ty malé posuny, kterými 

se výtvarné umění vyvíjí. Jiří David i Milan 

Knížák mi pořád říkali, ať zkouším jiné 

věci, protože k takovým experimentům 

jako na škole se už nikdy nevrátím. A měli 

pravdu. Akademie pro mě byla skutečně 

důležitá v tom, že jsem zkoušel věci, které 

mi třeba nešly a byl jsem z nich otrávený, 

ale zpětně vidím, že to bylo dobře. Kdybych 

jednou učil, chtěl bych po lidech, ať si zkusí 

něco, co je nebaví a hned jim to nejde. 

Stejně mi ale přijde paradoxní, že jste 

následně začal pracovat jako asistent pro 

Jiřího Georg Dokoupila, který vymýšlí 

pořád nové techniky a je vyhlášený 

coby inovátor umění. 

Bylo to moje ohromné štěstí. Já jsem na 

rozdíl od řady jiných po škole nikam 

nevycestoval, abych nabral zkušenosti. 

Traktor, 200 x 250 cm,  akryl, plátno, 2013.

Matis s kočkou, 215 x 175 cm, akryl, plátno, 2015.
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David, Knížák, Dokoupil, to jsou všichni 

velmi intenzivní učitelé... 

Už v těch osmnácti, kdy mi na akademii 

řekli, že maluju pořád stejně, jsem věděl, 

že kdybych šel do ateliéru třeba k Jiřímu 

Sopkovi, kterého mám hodně rád, tak už 

se vůbec nikdy nepohnu z místa. Jirka 

David, Milan Knížák i Jirka Dokoupil do 

mě naproti tomu pořád hučeli: zkus to, 

zkus to, zkus to. A já se sice pořád vracel 

k té kytičce ve váze, ale to jejich neustálé 

bušení pro mě bylo ohromně důležité. 

A v čem je vlastně z vašeho pohledu ta 

vaše „kytička ve váze“ jiná? 

Myslím, že mám opravdu to štěstí i smůlu, 

že mám svůj rukopis. I ten Dokoupil cho-

dil a přemýšlel, jak jsem tu kytku udělal. 

A neuměl ji zkopírovat. Když jsem udělal 

první barokní interiér kostela s černou 

a zlatou, řekl mi: Tak takovýhle obraz 

jsem ještě neviděl. Cenil jsem si u něj, že 

přestože musel vidět, že vycházím z jeho 

generace a z německých expresionistů, 

poznal, že je v těch obrazech i něco mého. 

A to je asi ta odpověď.

O kostelech a betlémech jsme se ještě 

nebavili. Přitom i to je téma, ke kterému 

se vracíte a my jsme ho použili i na titul 

tohoto ArtLoveru. 

Je paradoxní, že spoustu těch témat, ke 

kterým se vracím, jsem přitom ani sám ne-

vymyslel. Že bych mohl malovat benzíno-

vé pumpy, mi během našeho povídání řekl 

jeden antikvář jménem Honza z Ostravy. 

Na interiéry kostelů došlo, když jsme s Mi-

lanem Knížákem probírali, jaká bude moje 

diplomová práce. Já si myslím, že jsem to 

první řekl já. Knížák si myslí, že je to jeho 

zásluha. Ale oba jsme spokojení a nějak to 

dopadlo. Další moje velká série jsou lustry. 

Vím přesně, jak to vzniklo. Tehdy jsem 

byl v ateliéru u Knížáka, maloval jsem 

nějaký akt a on mi řekl: To je úplně blbej 

obraz, možná jenom ten lustr je dobrej. 

A v tu chvíli mě napadlo, že bych mohl 

dělat portréty lustrů. Nakonec jediné, co 

je doopravdy moje, jsou ty kytky. Ty jsem 

totiž miloval od dětství, protože babička 

pracovala ve sklenících a v nich jsem 

Koza v křoví, 70 x 70 cm, smalt na plechu, 2013.
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viděl třeba deset tisíc karafiátů nebo aster 

pohromadě. To byla síla. 

Vraťme se tedy ještě k těm barvám, 

o kterých jsme mluvili na začátku. Už 

jste zmínil rodinu, přišla vaše proměna 

z hospodského povaleče razantně nebo 

postupně? 

Byl jsem vlastně normální mladej kluk, 

který střídá jeden večírek za druhým 

a přitom má ještě dost sebekontroly, aby 

stíhal pracovat. Jenže jak bylo člověku 

v jednu chvíli veselo, tak mu pak bylo 

blbě. Nikdy jsem neměl deprese, ale 

alkohol je umí vyrobit. Sice se říkalo, že 

jsem byl od mala hvězda, ale najednou 

moji spolužáci začali dělat v reklamkách 

a měli nesrovnatelně víc peněz než já. 

K tomu nějaké to nešťastné zamilování... 

Zkrátka před osmi lety už bylo těch 

večírků tolik, že jsem se musel rozhod-

nout. Ze dne na den jsem to všechno 

utnul a přestal úplně pít. Všechno se 

mi otočilo. Když jsem před třemi lety 

dělal svoji dosud největší výstavu ve 

Vaňkovce, bylo na ní padesát velkých 

obrazů. Tu výstavu jsme rozdělili na dvě 

poloviny, protože jsem najednou viděl, 

jak rozdílné jsou moje obrazy před a po 

tom životním zlomu. Jedna půlka byla 

den. A druhá noc. Nebyly to hned ba-

revné věci, ale už to v nich bylo patrné. 

A doopravdy to tak bylo i v mém životě. 

Najednou jsem začal žít přes den. Do té 

doby to bylo jenom v noci. 

A do kterého z těch období z vašeho 

pohledu spadají vaše největší úspěchy? 

Já mám pocit, že jsem ještě nic tak extra 

neudělal. Že tohle pořád nějakým způso-

bem obcházím, malování se věnuji jenom 

trochu a měl bych přidat. Když vidím 

všechny ty svědomité umělce kolem, 

říkám si, že mám proti nim zkrátka pořád 

štěstí. Galerie mě oslovují průběžně, ni-

kdy jsem nikde nelítal s katalogy. O marke-

ting jsem se nikdy nestaral, všechno přišlo 

samo. A tak mě občas přepadne pocit, že 

bych se tomu všemu měl věnovat nějak 

seriózněji. Ale je s tím problém. Já umím 

obrazy dobře nahodit, ale když začnu být 

ten seriózní malíř, co se věnuje každému 

detailu a snaží se neustále zlepšovat drob-

nosti, tak to těm obrazům úplně nesvědčí. 

Vlastně mi vyhovuje, když nemám čas 

a něco na mě tlačí. Dřív to byl alkohol 

a různé průšvihy, dneska je to rodina, 

které se chci poctivě věnovat. Pak si najdu 

chvilku na malování... a je to tam. Jakmile 

mám super podmínky a hodiny času, tak 

to není ono. 

Jak dlouho vám zabere namalování 

obrazu? 

Občas mám za den hotovo. Ale třeba ně-

které interiéry kostelů dělám i pět let. Mají 

dvacet, třicet vrstev, nechám je uschnout, 

pak je zase za půl roku na hodinu vytáh-

nu. Možná, že samotný tah štětcem je 

u mě hodně rychlý, ale pak potřebuju čas, 

aby obraz uzrál.

Co vás vlastně krom aktuální výstavy 

v nejbližší době čeká? 

Zájem o moje obrazy je bez přehánění 

velký, to mě těší. Ale je pravda, že posled-

ních pět let jsem se intenzivně věnoval 

hlavně rodině. Potřeboval bych půl roku 

pro sebe, zavřít se a vymyslet, kam dál. 

Teď si v podstatě ani ty vlastní obrazy 

moc neužiju, vždycky se hned rozutečou 

do světa. Mám teď sílící vnitřní potřebu 

se vrátit do uměleckého světa. Proto teď 

přesouvám ateliér zpátky do centra Prahy, 

těším se na město, že budu víc mezi lidmi. 

Dělám si inventuru ve věcech a potřebuji 

nádech. Doufám, že i ten nový prostor mě 

zase někam posune. 

SEZNAMTE SE
Jakub Špaňhel se narodil v roce 1976 v Karviné. Stát se malířem se rozhodl už ve 

čtyřech letech a už v době studií platil za zcela mimořádný talent. Přestože vystudoval 

v ateliérech u Jiřího Davida a Milana Knížáka a několik let byl asistentem Jiřího Georg 

Dokoupila, ve své tvorbě čerpá z tradičních témat a techniky. Maluje květiny, motýly, 

betlémy, interiéry kostelů či lustry. Patří k jedněm z nejlépe prodávaných současných 

českých umělců.

Pohled do pražského ateliéru, který Jakub Špaňhel v současné době opouští.
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Podzimní pražská výstava Pasty Onera Art is Truth měla ohromný návštěvnický úspěch. 

A o tom, že tu popkulturou inspirovaný a zároveň s ní pevně spjatý umělec znovu 

dokázal posunout svůj vizuální styl, nemůže být pochyb. Krom zobrazených mafiánů 

a velké mandaly na sebe pozornost strhl i tento koník (nebo spíš pořádný kůň). A co 

jiného pořídit malé holčičce nebo slečně, která má pořád dětské sny. Zvlášť když tenhle 

je kinetický a hýbe se.

2017
Kombinovaná technika

240 x 187 x 75 cm
Cena: 500 000 Kč + DPH

PASTA ONER: MY LITTLE PONY

NA KAŽDOROČNÍ OTÁZKU, CO DÁT K VÁNOCŮM NĚKOMU, KDO MÁ VŠECHNO, EXISTUJE 
JEDNODUCHÁ ODPOVĚĎ. UMĚNÍ. A NEJLÍP TO SOUČASNÉ. KROM TOHO, ŽE JE KRÁSNÉ, 
JE TO NAVÍC DOBRÁ INVESTICE. VYBRALI JSME PRO VÁS PĚT TIPŮ Z AKTUÁLNÍ 
TVORBY ČESKÝCH AUTORŮ OD TĚCH LEVNĚJŠÍCH AŽ PO TY, KTERÉ UDĚLAJÍ OPRAVDU 
VELKÝ DOJEM I POČTEM NUL V CENĚ. 

D O B R Á  I N V E S T I C E

P R O  H O L Č I Č K U 
K O N Í K

NEJLEPŠÍCH 
DÁRKŮ

Text: Petra Divoká
Foto: DSC Gallery

Velkoformátová grafika, která vznikla soutiskem čtrnácti barev, je ukázkou 

nejnovějších prací talentovaného Jakuba Matušky, známého pod přezdívkou 

Masker. Nádherný a inspirativní kus se dá pořídit za velmi příznivou cenu. 

Vzhledem k tomu, že Masker má za sebou úspěšnou výstavu v německé galerii 

Dukan, která ho začala i zastupovat, je zřejmé, že cena jeho děl jenom poroste. 

Zvlášť když patří mezi nejvýraznější osobnosti na výtvarné scéně své generace. 

Dílo vyšlo v limitované edici patnácti kusů.
2017

Sítotisk
258 x 86 cm
Edice 15 ks

Cena: 55 000 Kč + DPH

JAKUB MATUŠKA AKA MASKER: 
#IDEAL #LIFE #BATH 

#BLACKORWHITEITSALLRIGHT 
#WESTVSEAST #WATER 

#OCEAN #WAVES #UPSNDOWNS 
#3STRIKES4BALLS #SURF 

#DRAWING #90S #GRAFFITI #SEEN 
#NYC #METS #JETTER #ILOVEYOU 

#JAKUBMATUSKA #MASKER 
#ONPAPER #NOFILTER

TOP
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Lubomír Typlt proslul zejména malbami syrových figur, často s potměšilým výrazem 

a vždy v sytých a kontrastních barvách, které utvářejí neopakovatelnou atmosféru. Letos 

na výstavě 370° kruhu ale představil nový motiv, jímž jsou létající bicykly, které mají 

místo kol deštníky. Fantaskní přístroje nejprve skutečně sestavuje a až pak je zachycuje na 

plátnech, na nichž pracuje unikátní technikou na bázi vosku. Také Typltova tvorba šla, co 

se týče cen, za poslední rok díky výstavním úspěchům nahoru a těší se přízni sběratelů.

Tohle je tip na zajímavý retro dárek pro ty, kteří se ve vzpomínkách rádi vrací do období 

svého dospívání. Už podle ironického názvu díla je patrné, že Roman Týc to sice dělá 

taky, ale ne proto, aby se dojímal. Nebreč, nebo budeš mít důvod, to byla jedna z vět, 

kterou rodiče říkávali v mládí celé jedné generaci. Povedené Týcovo dílo je koláží, v níž 

nalezneme nejen originální písmo z osmdesátých let, ale i vystřižené fotografie z katalogů 

Otto či Quelle. Dárek evokující retro je vždycky dobrá volba. 

2017 
Olej na plátně
180 x 240 cm

Cena: 250 000 Kč + DPH

2014 
57 x 77 x 8 cm

Cena: 80 000 Kč + DPH

LUBOMÍR TYPLT: 
KOLO III

ROMAN TÝC: 
… NEBREČ, NEBO BUDEŠ MÍT DŮVOD

L É T A J Í C Í  K O L A
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Toto velké plátno pochází z někdejší výstavy Martina Krajce s názvem Vítejte v ráji.  

Krajc na něm rafinovaně opěvuje ženskou krásu. Jeho obrazy v sobě mají kus historie  

pop artu, ale i přístup typický pro expresivní malířství. Obraz tak zaujme vyznavače 

módní fotografie a trendů i zvládnutou malířskou technikou a svérázným rukopisem, 

podle nějž je Krajc rychle rozpoznatelný. I proto je právě on držitelem Ceny kritiky pro 

mladou malbu a patří na současné české scéně po právu ke sledovaným jménům, jejichž 

díla dokážou obdarovaného nadchnout.

2015
Akryl, plátno
180 x 200 cm

Cena: 300 000 Kč + DPH

MARTIN KRAJC: 
YOU CAN BUY ME

Text: Honza Vedral
Joel Peter Witkin: Siamská dvojčata

Foto: Ondřej Požár / CNC / Profimedia

JEHO PODPIS NESLA ŘADA VELKÝCH VÝSTAV SOUČASNÉHO UMĚNÍ OD DECADENCE NOW!, TAK PRAVIL 
LACHAPELLE AŽ PO SLEPÝ VEDE SLEPÉHO JAKEA A DINOSE CHAPMANOVÝCH.  

S KURÁTOREM SBÍRKY MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE OTTO M. URBANEM 
JSME MLUVILI O MORBIDITĚ I HRANICÍCH, KTERÉ UMĚNÍ STÁLE JEŠTĚ MŮŽE POSOUVAT. 

Otto M. Urban

I V UTRPENÍ 
JE KRÁSA

V S T U P E N K A  D O  R Á J E

Pokud vás tato díla (či jejich autoři) zaujala a měli byste 
o ně zájem, obraťte se na DSC Gallery na: +420 728 752 844 
či info@dscgallery.com

KURÁTORTOP
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„Kurátorský jazyk je často vyprázdněný. 

Sám občas nevím, o co v něm jde, a říkám 

si: proč? Věci jdou říkat i jednoduše 

a někdy je za tou komplikovaností velká 

prázdnota,“ říká Urban, který vyniká 

schopností pojmenovávat umělecké dění 

přesně a srozumitelně. 

Jak si vás vlastně přitáhl svět umění? 

Můj otec byl historik a přednášel na 

filozofické fakultě a maminka psycholož-

ka. Knihy a umění u nás byly přítomné 

vždycky. Ale ten zlom nastal, až když jsem 

si v osmé třídě na základní škole koupil 

časopis 100+1 a v něm našel článek o Sal-

vadoru Dalím. Nic podobného jsem do 

té chvíle neviděl. Když jsem přijel domů, 

hned jsem se našich ptal, jestli máme 

něco o surrealismu. Tehdy jsem si přečetl 

první knížky o moderním umění a uvě-

domil si, že stejně zajímavé jako je ty věci 

vytvářet, může být o nich přemýšlet. 

Jak jste se ve svém dalším směřování 

dostal zrovna k dekadenci? 

Vlastně to bylo přes hudbu, kterou jsem 

měl vždycky hodně rád. Poslouchal 

jsem post punk, new wave, měl jsem 

rád skupinu Japan s Davidem Sylvianem, 

samozřejmě Davida Bowieho, Bauhaus, 

později pak Diamandu Galás, Coil nebo 

Einstürzende Neubaten. Všichni měli vel-

mi zajímavou stylizaci, takže jsem si začal 

dohledávat jejich inspirační zdroje. Tím 

jsem se dostal k prokletým básníkům 

a položil si jednoduchou otázku. Jestliže 

dekadentní přístup existuje v literatuře, 

nakolik je i v oblasti výtvarného umění? 

Tehdy se o ničem takovém neučilo, bylo 

to spíš tabu. A ta osobitá stylizace mě 

fascinovala.

Na co jste přišel? 

Záhy jsem objevil Karla Hlaváčka, který 

byl už v té době uznávaný jako významný 

básník. Objevil jsem jeho výtvarná díla, 

tedy jejich torzo, protože zemřel velmi 

mladý, a pídil jsem se dál a dál. Na fakultě 

byl mým profesorem Petr Wittlich, autor 

knihy Česká secese, který mě nasměroval 

na celou řadu světových jmen jako Félici-

en Rops, Aubrey Beardsley, Odilon Redon 

a další, která byla v celoevropském měřít-

ku opomíjena a přehlížena. Krom toho, 

že mě zajímalo, to bylo také nezpracované 

téma. A jestliže na konci 19. století byla 

v umění nějaká vlna dekadence, nakolik 

jsou její myšlenky platné v umění součas-

ném? To mi otevřelo prostor pohybovat 

se volně v období posledních dvou set let 

od Francisca Goyi a Williama Blakea až 

po současnost.

Takže to spojení jste našel? 

Například takoví bratři Chapmanovi 

přímo citují Francisca Goyu. Ale těch 

odkazů a vazeb se mi najednou ukazovala 

Pohled do úspěšné výstavy Decadence Now! Galerie Rudolfinum © 2011. Foto: Ondřej Polák

KURÁTOR

36 37



celá řada. Prvním byl vlastně fotograf 

Joel Peter Witkin. Baví mě vnímat umění 

v kontextu a spojení, ne klasické umě-

leckohistorické škatulkování a dělení 

různých -ismů, které se dříve nebo později 

stanou překážkou v pochopení autora.  

Málokterý je čistě spojený s jedním 

stylem. Přestože jsem se vždycky zabýval 

hlavně tou klasickou modernou, najednou 

jsem se přirozeně dostával blíž k umění 

současnému. Celá řada dnešních autorů 

hledá v minulosti vazby, aktualizuje. 

A z tvorby umělců, kteří zemřeli před sto 

a více lety, dělá stále inspirativní téma. 

Vy jste brzy překročil i další hranici.  

Jak se z historika umění stane kurátor? 

Celé to byla trošku náhoda. Původně jsem 

neměl ambici dělat výstavy. Je s tím spoje-

na celá řada praktických otázek, které pro 

mě nejsou vzrušující ani zajímavé. Vlastně 

mě k tomu trochu donutil můj vydavatel 

Martin Souček z nakladatelství Arbor 

Vitae. On za mnou přišel s myšlenkou, 

že když se kniha spojí s výstavou, bude 

pro ni jednodušší najít mecenáše, grant 

nebo fond, který umožní obojí realizovat. 

Nejdřív jsem se bránil, osobně jsem neměl 

potřebu výstavy dělat. Všechny věci jsem 

viděl během studia v archivech a depozi-

tářích a dlouho mi nedocházelo, že by je 

měli mít šanci vidět i potenciální čtenáři. 

Záhy jsem si ale uvědomil, že výstava je 

přirozenou součástí toho, co dělám. 

A tak vás napadlo k nám vozit špičkové 

současné umění? 

V roce 2006 jsme s Martinem Součkem 

dělali výstavu v Obecním domě, která se 

jmenovala V barvách chorobných: Idea 

dekadence a umění v českých zemích 

1880–1914. Tehdy už jsem měl docela 

velký katalog současných umělců, kteří 

reflektovali otázky a témata spojené 

s dekadencí. Pak jsme se setkali s Petrem 

Nedomou z galerie Rudolfinum a mluvili 

o různých projektech. Zprvu to vypadalo, 

že žádný z nich pro něj není moc zajíma-

vý, protože byly moc spojené se starším 

uměním. Až úplně na konci došlo na to, že 

tu vlastně jedna varianta je – udělat něco 

podobného jako v Obecním domě, ale 

zaměřené na dnešek. 

A to ho zaujalo... 

Už tehdy jsem mu řekl svoji představu 

o lidech, jako jsou Cindy Sherman, Andres 

Serrano, Joel-Peter Witkin či Damien 

Hirst, jejichž díla se pak skutečně na vý-

stavě objevila. Nejprve jsme nevěděli, zda 

KOHO SLEDOVAT
Otto M. Urban v současnosti pracuje na několika projektech. Jedním z nich je prů-

řezová výstava, která pojímá květiny jako jednu z variant mementa mori. „Je v nich 

krása, ale květina je uříznutá, takže je dříve či později předurčena k tomu, že zvadne 

a o tu krásu přijde,“ říká Urban, podle nějž je v dějinách umění málo tak ultimátně  

silných témat jako květina. Kurátorsky připravil také výstavu Paradise Jana Vytisky, 

která je do konce roku k vidění v Trafo Gallery. „Spojuje zvláštní morbiditu s valaš-

ským folklorem. Je to originální, silné a zajímavé,“ říká o ní. Mezi aktuální zajímavé 

autory zařazuje například Jiřího Petrboka, Jana Híska, Jakuba Janovského a ze zahra-

ničních například Mata Collishawa či Genesise P-Orridge, který je známý i z hudeb-

ních formací Throbbing Gristle nebo Psychic TV. 

Mezi Urbanovy oblíbené autory patří britský Genesis Breyer P-Orridge. Foto: Profimedia

Otto M. Urban
Foto: Nina Bumbálková

KURÁTOR
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jejich galerie na takový koncept přistoupí, 

a byli jsme mile překvapení, že všichni re-

agovali pozitivně. Díky tomu jsme během 

několika měsíců věděli, že ten projekt je 

reálný, a v roce 2010 z toho byla výstava 

Decadence Now! Za hranicí krajnosti. 

Důležití byli v této souvislosti i domácí 

autoři jako Josef Bolf, Ivan Pinkava nebo 

Mark Ther.

Kde se dobře ukázalo, že mají  

současní autoři s těmi dekadentními 

dost společného... 

Zejména zálibu v tématech, která jsou 

tabu, na hranici společenské akceptova-

telnosti, a která se snaží posouvat hranice 

toho, co lze zobrazit. Protože právě ta 

hranice nám hodně říká o tom, kdo jsme 

a v jaké společnosti žijeme. V případě 

téhle výstavy se to ukázalo velmi kon-

krétně. Projevila o ni zájem jedna velmi 

respektovaná galerie v Moskvě. Bylo 

zajímavé sledovat, že zatímco u nás byla 

Decadence Now! přijata takřka bez emocí, 

dokonce se objevily hlasy, proč se dělá 

skandál z běžných věcí, v Moskvě naše 

jednání začala tím, co by na té výstavě být 

nemohlo. Nakonec se to týkalo víc než 

třetiny děl, takže to celé přestalo dávat 

smysl. Alexandru Kosolapovovi, kterého 

jsme vystavovali, v Rusku tou dobou násil-

ně zastavili výstavu. Kvůli společenskému 

pohoršení z obrazů Davida Wojnarowicze, 

jehož jsme v Rudolfinu také měli, zase 

zavřeli část galerie ve Washingtonu. V tom 

se ukázala velmi specifická liberálnost 

naší společnosti. Pohled, že o nic nejde, 

byl jen velmi lokální. Umění je totiž v tom, 

co se smí nebo nesmí, výborný lakmu-

sový papírek. Už v počátcích naznačí, že 

společnost má nějaký problém, a kdy je 

třeba si dávat pozor. Když to pomineme 

jako nesmysl, příště už možná bude pozdě 

se divit. Právě umění nám pomáhá myslet 

opět svobodně.

Můžete to ještě nějak konkretizovat? 

Prvním z těch témat, která v Moskvě 

vadila, byla homosexualita. Do roka po 

našich jednáních se dokonce v Rusku 

objevily zákony postihující propagaci 

homosexuality, a všechny kulturní akce 

musely mít vyznačenou věkovou hranici. 

Druhá rovina, která na výstavě Decaden-

ce Now! hrála důležitou roli, byla rovina 

náboženská. Jakékoli zobrazení nábožen-

ských symbolů kromě klasického způsobu 

bylo předem vnímáno tak, že by neprošlo. 

I u nás se dnes dostáváme do situace, kdy 

se nastavuje vnitřní cenzura. Nikdo vám 

neřekne, že si z něčeho nemůžete dělat 

legraci. Ale pokud si ji uděláte, tak se 

dostanete do tlaku, který neustojíte, takže 

do toho nejdete. Cenzura se z instituce 

přesouvá do každého z nás.

Zkrátka vaši výstavu Davida LaChapella 

by v Moskvě neudělali vůbec... 

V tom je Rusko zvláštní. Ona tam vý-

stava LaChapella byla, ale samozřejmě 

jiná. I v jeho díle lze vypreparovat určitá 

témata. Když půjdete jenom po popu, tak 

UMĚNÍ JE V TOM,  
CO SE SMÍ NEBO NESMÍ, 
VÝBORNÝ LAKMUSOVÝ 

PAPÍREK

z toho výstavu uděláte, to už je otázka 

na kurátora, kde a jak chce dělat kom-

promisy. Tyto hranice jsou ale flexibilní 

a posunují se v čase. Co se jednu dobu zdá 

být v pořádku, se může změnit.

Proč jsou podle vás důležitá zrovna 

témata na hraně? 

Lidi se mě mnohokrát ptali, proč se 

vlastně zabývám takovými „perverzitami 

a morbiditami“. Já si uvědomil, že se na 

to dá odpovědět určitou paralelou s prací 

patologa. Ten se zabývá mrtvým tělem 

a jeho změnami, tedy něčím společensky 

tabuizovaným. Kdyby to nedělal, nebyla 

by popsána celá řada nemocí. Není na tom 

nic morbidního, naopak je to pozitivní. Je 

to snaha nezakrývat nic. Největší obavu 

máme z toho, co neznáme. A i když je 

skutečnost sebehorší, jakmile ji člověk 

pozná, dokáže si k ní vytvořit vztah. Když 

si vezmete sochy a malby, na kterých je 

zobrazeno ukřižování Ježíše Krista, nikdo 

o nich neuvažuje jako o násilných a mor-

bidních, přitom ukazují zdrásané, zmu-

čené tělo na kříži. Ale i v utrpení může 

být určitá krása. A nejen z náboženského 

hlediska. Díky psychologii a psychiatrii 

víme, že si často až skrze bolest, hrůzu či 

úzkost uvědomujeme věci, které jsou pro 

nás důležité. 

I KDYŽ JE SKUTEČNOST 
SEBEHORŠÍ, JAKMILE JI 

ČLOVĚK POZNÁ, DOKÁŽE 
SI K NÍ VYTVOŘIT VZTAH

Jan Vytiska: Všechny ty zlý děti z pokleslejch horůrků, 2017, akryl na plátně, 
185 x 120 cm, Trafo Gallery.

KURÁTOR
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Text: Jan Řápek
Foto: Tomáš Souček / Svoboda & Williams

UMĚNÍ DOKÁŽE PROSTORU DODAT NOVOU 
DIMENZI. PROTO S NÍM LIDÉ Z REALITNÍ 
KANCELÁŘE SVOBODA & WILLIAMS 
RÁDI PRACUJÍ. A POKUD MOŽNO S TÍM 
SOUČASNÝM ČESKÝM, JAK NÁM VYSVĚTLIL 
ZAKLADATEL FIRMY PROKOP SVOBODA.

N
E

C
H

C
E

M
E

 
PR

Á
Z

D
N

É
 

ST
Ě

N
Y

Prokop Svoboda v hudebnickém zátiší, které dotváří fotka Boba Dylana od Antonína Kratochvíla.
Foto: Natalie Kuznetsová.
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Na první pohled se jedná o běžný kance-

lářský prostor. Pak si ale nově příchozí 

všimne designově zajímavého a zvláštně 

vyladěného nábytku. Fialová pohovka 

Ploum od Ligne roset a konferenční 

stolek Origami od ateliéru SAD. I věšák 

Mikádo od Zdeňka Krulicha ze studia 

Morphe se vymyká běžným konvencím. 

A na bílých stěnách visí obrazy. Moder-

ní a barevné. Právě i nutnost zaplnit 

prázdné stěny (a že jich je požehnaně) 

něčím zajímavým vedla Prokopa Svobodu 

k tomu, aby komerčním prostorám i by-

tům, které pronajímá, dodal současným 

uměním jiskru. Takovou, která s sebou 

zároveň nese přidanou hodnotu.  

„Někdo umění sbírá jen tak, protože si 

myslí, že je na to společensky čas a za-

padá to do rejstříku. Já jsem začal umění 

sbírat spíše z praktických důvodů,“ říká 

Svoboda, zakladatel a managing partner 

společnosti Svoboda & Williams. 

Ta spravuje například několik budov přímo 

v centru Prahy včetně zmíněných officů 

(jde o servisované kanceláře s flexibilní 

dobou nájmu). Sídlo Svoboda & Williams 

v ulici Na Perštýně se dokonce proměnilo 

v jakousi miniaturní galerii, kde se „hroma-

dí“ umělecká díla, která Svoboda nakoupil. 

Jsou mezi nimi autoři jako Krištof Kintera, 

Zdeněk Sýkora, Jan Merta, Petr Písařík, 

Ondřej Kavan, Vladimír Kopecký nebo 

Jiří Kovanda. Koncept recepce a osvětlení 

vychází z návrhu designérky Jitky Škopové.

NA PRVNÍ DOJEM

Umění v sídle společnosti nebo v pro-

storech k pronájmu představuje podle 

zakladatele firmy jednoznačné plus. Nelze 

sice tvrdit, že by vystavené umění v bytě 

ihned razantně zvýšilo jeho cenu, ale i tak 

jej posouvá na jiný level. „První dojem 

rozhoduje. Často prostě chceme, aby 

prostor vypadal svěže a snažíme se dojít 

k co nejlepšímu řešení,“ dodává. Hodně 

jeho klientů se totiž při pronájmu bytu 

rozhoduje i na základě fotek, které najdou 

na internetu. Zároveň je tedy prostor 

s uměním důležité dobře nafotit.

Na umění v bytech jsou navíc skoro vždy 

kladné ohlasy. A když už se čas od času 

najde menší problém, řešení netrvá ni-

kterak dlouho. „Jednou jsme pronajímali 

byt, kde byl obraz s explicitně sexuální 

tematikou. Pronajala si ho křesťansky 

založená rodina, tak jsme obraz na jejich 

přání dali pryč.“

Umění Svobodovi ale přináší také úsměv-

né historky. Jako například tu, když se 

developersky podílel na budově v Buben-

či. „Horní byt jsem si upravil speciálně 

pro sebe. Pak jsem ale byt musel opustit, 

a tak jsem ho pronajímal. Jeden expat, kte-

rý si jej zrovna pronajal, byl tak nadšený 

obrazy a uměním, které v bytě bylo, že 

si vyžádal jejich kompletní dokumentaci 

a ihned si začal jejich autory dohledávat 

na internetu.“

Když byt o pár let později prodával, 

většinu obrazů si vzal s sebou. Až na 

jednu grafiku od Adrieny Šimotové, která 

do místnosti seděla tak, že se jí nová 

majitelka odmítla vzdát. I díky podob-

ným zkušenostem se Svoboda řadí mezi 

propagátory současného českého umění. 

Právě to v jeho sbírce dominuje. A to 

z jednoduchého důvodu – patří mezi jeho 

nejoblíbenější. 

JE TO JEN UMĚNÍ

„Vždy jsem se pohyboval i v jistých 

uměleckých kruzích, umělce mám i mezi 

svými přáteli. Být obklopen uměním tak 

považuji do jisté míry za samozřejmost,“ 

říká Prokop Svoboda.

Umění hrálo také velkou roli při zařizová-

ní jeho vlastního bytu v centru Prahy ve 

Tyto interiéry dotvářejí obrazy od Martina Chloupy (vlevo) a Krištofa Kintery (vpravo). Za pozornost stojí také svítidlo od Jitky Škopové.

INTERIÉR
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Vodičkově ulici, kde má vystavená díla 

hned od několika autorů. Malby a grafiky 

přitom v jeho domácnosti často rotují. 

Nic se tak neokouká a byt zůstává svěží. 

Prim ale hrají především díla od Jana 

Kalába, Tomáše Císařovského, Aleny 

Kučerové nebo fotka Boba Dylana od 

Antonína Kratochvíla.

Svoboda vlastní všechna umělecká díla, 

která jsou vystavena v objektech spo-

lečnosti Svoboda & Williams. Celkem je 

jich už přes sto. A jeho sbírka se stále 

pomalu rozrůstá – prodávat a zhodno-

covat obrazy v této chvíli neplánuje. 

„Zatím nemám touhu na umění nějak 

vydělávat. Zajímavých nových českých 

jmen je hodně, a tak je pořád co objevo-

vat. Nákup obrazů od slavných českých 

umělců, jako je Filla nebo Kupka, mě ale 

momentálně neláká.“ 

Této místnosti dodává charakter obraz Petra Písaříka.

INTERIÉR
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ATELIÉR

Jakub Janovský

NENECHAT VĚCI 
UMŘÍT 

MALUJE VÝJEVY Z VÁLKY, KTEROU NIKDY NEZAŽIL, PŘESTO JSOU JEHO OBRAZY UVĚŘITELNÉ. 
SILNÝ RUKOPIS SI VYBROUSIL V OPUŠTĚNÝCH TOVÁRNÍCH HALÁCH, DNES PATŘÍ JAKUB JANOVSKÝ MEZI 
NEJVÝRAZNĚJŠÍ TUZEMSKÉ MLADÉ UMĚLCE. VE SVÉM ATELIÉRU NÁS NECHAL NAHLÉDNOUT DO SVĚTA 

NEDOŘEČENÝCH PŘÍBĚHŮ A FANTASKNÍCH POSTAV Z KOLEKTIVNÍHO PODVĚDOMÍ.

Text: Ondřej Horák
Foto: Marek Musil, archiv autora
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Jízdu Kolbenovou ulicí z obou stran lemují 

tovární haly, většina už jen v torzech, pár 

se jich snaží v zašlé čtvrti probudit život. 

Jako například areál Pragovka, ve kterém 

vznikají i vizuálně výrazné malby Jakuba 

Janovského. Mladý malíř tu sídlí tři roky, 

s postindustriální krajinou pražských 

Vysočan ale splynul mnohem dříve. 

Od roku 2009 žil a pracoval v nedaleké 

Trafačce, kterou kolem sebe organicky vy-

stavěla komunita umělců, kteří se vyprofi-

lovali na ulici. Když jim platforma graffiti 

začala být těsná, ve vysloužilé trafostanici 

našli prostor, v němž svou tvorbu mohli 

posouvat dál. Resuscitace odepsaných 

budov, zdí, zboží a příběhů, nový život 

a význam vetknutý do dávno zapomenu-

tého, to vše bylo pro Janovského tvorbu 

typické od samého začátku.

„Nastěhoval jsem se, když vedle začali 

stavět tu příšernou Harfu,“ vzpomíná na 

urbanistický kontrast, který do plánu Pra-

hy načrtla v roce 2008 světová finanční 

krize. „Developeři měli stažený zadky, tak 

nás nechali dalších pět, šest let na pokoji,“ 

vzpomíná na dobu, kdy na Trafačce 

probíhala výstava Věříme v krizi. Janov-

ský pracoval v ateliéru, stěžejní část jeho 

práce se ale odehrávala v šedých skeletech 

nedalekých budov, v nichž hledal listy do 

„nástěnného skicáku“.

OBČAS NA MĚ PUSTILI PSA

„Bavilo mě kresby nevytvářet jako materiál, 

nechtěl jsem hromadit obrazy, spíš zanechá-

vat stopy,“ vysvětluje fascinaci pomíjivostí, 

která evokuje sypané mandaly buddhistic-

kých mnichů. „Hledal jsem místa, kde bych 

mohl kreslit, a v opuštěných halách byla 

spousta volného prostoru,“ vzpomíná, jak 

při studiu pražské AVU hledal vlastní výraz, 

kromě černé barvy používal i bílou křídu, 

kterou brzy opršel čas. Ostatně, kresbě v de-

moličních výměrech se věnoval už v Jihlavě, 

z níž pochází.

„Každé místo má svou paměť a člověk 

pracuje s geniem loci. Nemusí tě zají-

mat, jestli máš plátno, ateliér nebo teplo 

v zimě. Prostě to uděláš rovnou,“ vysvět-

luje koncept, který připomíná (mimo 

další) třeba Vladimíra Boudníka. Ten se 

stal prvním českým street artistou, když 

do oprýskaných omítek Starého Města 

dokresloval postavy, obličeje a stíny už 

kolem roku 1949. Vybydlené budovy si 

v desátých letech oblíbili i writeři, právě 

tam vznikala většina produkce radikální 

graffiti crew CAP. Zdánlivý klid ale niko-

ho před paragrafem 257 neuchrání. 

„Občas na mě pustili psa nebo zavolali 

polici,“ vzpomíná Janovský na nečekané 

návštěvy v „ateliéru“. Když ale ostraha 

zjistila, že nemaluje graffiti, většinou se 

od strážců pořádku dočkal shovívavosti. 

„Jen nedokázali pochopit, že za sebou 

nechávám povedenou kresbu. Věděli, že 

brzy zanikne, a přišlo jim to jako energie, 

která se nemůže nijak rentovat. Zánik 

díla byl přitom jeho součástí.“ Kresby 

výrazem neklidné, až grafomanské 

a tématem spontánní – přesto především 

figurální – vydal vlastním nákladem v ka-

talogu Kango Mortale.

HLEDAL JSEM MÍSTA, 
KDE BYCH MOHL KRESLIT, 
A V OPUŠTĚNÝCH HALÁCH 
BYLA SPOUSTA VOLNÉHO 

PROSTORU

Pohled do ateliéru Jakuba Janovského v areálu Pragovky. 
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99 Pragováků, 300 x 330 cm, akryl na plátně, 2017.

Lízátko II. 120 x 100 cm, akryl, tisk a silikon na plátně, 2017.

Když vejdeme do ateliéru, malíř pro zabar-

vené oblečení dokonale splyne s okolím, 

ze skvrn na jeho triku vystupuje nápis 

Iron Maiden. Vyrušili jsme ho od retušová-

ní kousku pozadí na plátně Pozor, pohov, 

které rozehrává téma totality a všeobjíma-

jící ideologie. „Jako jedinci jsme anonymní 

vůči tomu, kdo určuje diktát. Anonymní 

je ale paradoxně i člověk zobrazený jako 

modla, protože ideologie stojí ještě nad 

ním,“ vysvětluje hierarchii obrazu.

VÁLKA JE TU POŘÁD

Plátno už má svého kupce a za pár týdnů 

zamíří do Pražského domu v Bruselu, kde 

Janovského čeká sólová výstava. „Trochu 

se bojím, aby z toho nebyl dýchánek eu-

roposlanců,“ hrabe se nejistě ve vlasech. 

Výstavu chápe jako důležitý krok, zároveň 

doufá, že nebude jen formální a obrazy 

zarezonují i v živém uměleckém okruhu 

belgické metropole. V Bruselu představí 

výběr ze své práce za poslední tři roky, 

mluvíme přibližně o třiceti obrazech, asi 

deset pláten je většího formátu.

Janovského dílo je kontinuální a soudržné 

rozdílnému přístupu k tvorbě navzdory. 

Spontánní nástěnné kresby z rozervaných 

domů i soustředěná plátna z ateliéru spo-

jují forma i témata. „Všechno se to točí ko-

lem osobních vzpomínek, úzkostí, strachů 

a představ,“ vysvětluje Janovský, který své 

obrazy vidí jako „moralistické, sarkastické 

a často ironické“. Když chce být konkrét-

nější, mluví o válce nebo dospívání.

„Fyzicky jsem válku samozřejmě nezažil, 

ve vzduchu ale visí pořád. Kolem střední 

Evropy už je dlouhou dobu klid, ale to, 

že žijeme v té naší kotlině, přece ještě 

neznamená, že si nemůžeme uvědomovat 

události na Blízkém východě. Všechno to, 

co se dělo v Perském zálivu nebo Srebreni-

ci. Byl bych rád, kdyby tu válka už nebyla, 

lidmi to ale prorůstá pořád, jde to napříč 

generacemi,“ vysvětluje, že naléhavost 

jeho pláten leží v lidské touze ovládat 

a ovlivňovat druhé.

Janovský nechce ani nepotřebuje reagovat 

na konkrétní sociopolitické situace, nekreslí 

ATELIÉR
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Donalda Trumpa, Jarosława Kaczyńského, 

Andreje Babiše ani Tomia Okamuru. V ob-

rysech silikonu a pod nánosy černé a bílé 

ukrývá šrámy lidské duše, které snažení 

autoritářů legitimizují, touží po něm a ne-

dokážou se bez něj radovat. „Snažím se, aby 

příběhy v mých obrazech nelimitoval čas 

ani konkrétní doba. Přesto se mi tam občas 

vynoří téma východního bloku nebo stude-

né války,“ zmiňuje vliv rodičů a prarodičů, 

kteří obojí zažili na vlastní kůži. 

NĚCO MUSÍ ZŮSTAT SKRYTÉ

Podobně se při tvorbě snaží potlačit vlastní 

ego. Když zkoušel výrazný rukopis doplnit 

čitelnými motivy, plátnům ubylo na síle. 

„Nechci dělat obrovské signální obrazy. 

Nechci, aby fungovaly na první dobrou, 

měly by obsahovat i další plány. Něco musí 

zůstat skryté,“ vysvětluje, jak chápe nadča-

sovost umění. Zlověstné postavy v bílých 

kápích dominují už obrazům Alle-gegen-

-alle (2011) nebo Nine Eyes (2013), ožily ale 

až dnes v televizních záběrech z pochodů 

amerických nacionalistů. „Modely v cho-

vání lidí, ať už se týkají stádovitosti, nebo 

dogmatičnosti, se točí pořád dokola.“ 

Po experimentech s prostorovými in-

stalacemi, videoartem, bodyartem nebo 

performance se dnes věnuje především 

malbě. „Pořád ale koketuju s myšlenkou, 

že bych některé obrazy doplnil o trojroz-

měrné instalace,“ vzpomíná na totemy 

z pomalovaných praček, které před dvěma 

lety vystavil v nitranské galerii. Fascinaci 

zašlostí měl v sobě vždycky, zvedá nohu 

a ukazuje mi důkladně prošlápnuté a tři-

krát podražené adidasky. „Všechny věci 

mají paměť.“ Dnešní fascinaci novým zbo-

žím navzdory má Janovský potřebu staré 

věci zkoumat. „Oživit je a vnést do nich 

něco vlastního. Nenechat je umřít.“ 

JAKUB JANOVSKÝ (31)

Maluje od dětství, vystudoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě (2004), v roce 2010 absolvoval ateliér kresby Jitky Svobodové 

na pražské AVU. V roce 2009 otevřel projekt start-up, kterým Galerie hlavního města Prahy mapuje nejmladší generace naší výtvarné 

scény. Při kresbě používá netradiční materiály jako silikon, třpytky, do pláten vkládá objekty. Za sebou má několik sólových výstav 

(Praha, Nitra, Vídeň a další), účastnil se skupinových výstav v New Yorku, Londýně, Drážďanech nebo Petrohradě. Při práci potřebuje 

především čistou hlavu a klid. Při tvorbě poslouchá industriální hudbu (v ateliéru hrál Laibach), když se potřebuje soustředit, tak 

mluvené slovo. Žije a pracuje v Praze.

ATELIÉR

Pozor, pohov 
220 x 170 cm

Akryl na plátně
2017
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Plátno rakouského výtvarníka Heimo Zoberniga ukazuje vzájemný přesah, který 

v sobě mají slova REAL (skutečný) a RAGE (zuřivost). Emocionální témata přenáší 

do reálného světa a vyjadřuje je v něm prostřednictvím barev. Teorie barev obecně 

pomáhá vyjadřovat v uměleckých dílech pocity. Vždyť jazyk barev dokonce pronikl 

do našeho slovníku, aby nám pomohl emoci vyjádřit. Zuřivostí můžete zrudnout. 

Opravdovost podle této teorie znázorňuje povrchová barva základního pozadí, která 

je v protikladu iluzorní barvě povrchů portrétovaných objektů. V tomto případě 

jsou čtyři písmena překrývajících se slov REAL a RAGE tak obrovská, že i skutečnos-

ti textu a obrazu se překrývají. Barvy jsou aplikovány na pozadí tak, že geometrie 

a barevnost jednotlivých oblastí, které dávají vyniknout písmenům, se zdá být důle-

žitější než čitelnost slov. Podle Zoberniga jsou totiž umělecké a kompoziční záměry 

stejně důležité jako čitelnost slov a jejich typografie. Obecně přijímané hodnoty 

a porozumění slov tu ztrácí na významu. Důležitá totiž zůstává jen aktuální existen-

ce v rámci obrazu, která činí obraz opravdovým.

Akryl, plátno
100 x 100 cm

Foto: Heimo Zobernig studio
Text: Christian Dominguez

HEIMO ZOBERNIG: 
UNTITLED 2017

SLOVA 
NEJSOU 
DŮLEŽITÁ

OBSESSION
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Text: Honza Vedral
Daniel Pitín: Porota
Foto: Sbírka DRFG

NÁKUPY 
JEN 

SE SMYSLEM
O TOM, ŽE UMĚNÍ NENÍ JEN VÝSADOU ODBORNÍKŮ A PRIVÁTNÍCH SBĚRATELŮ, SVĚDČÍ PŘÍBĚH INVESTIČNÍ 

SKUPINY DRFG BRNĚNSKÉHO PODNIKATELE DAVIDA RUSŇÁKA. KROM INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ, 
TELEKOMUNIKACÍ, ENERGETIKY A ZDRAVOTNICTVÍ TOTIŽ SPOLEČNOST ZAČALA BUDOVAT I VLASTNÍ 

KORPORÁTNÍ SBÍRKU UMĚNÍ, VE KTERÉ MÁ TO SOUČASNÉ NEZANEDBATELNÉ MÍSTO.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

58 59



Největší chloubou sbírky DRFG je impresionistický obraz Václava Radimského La Goulet vue de la Seine.

Běžec od Jakuba Hubálka, který patří mezi současné umělce zastoupené ve sbírce.  

Není se co divit, protože o nové akvizi-

ce se v ní stará zejména Oldřich Pátek, 

jinak také spolumajitel značky BiggBoss, 

která je spjata s tuzemskou hiphopovou 

scénou, ale i řadou výtvarných publikací 

a katalogů současných umělců, jako jsou 

Lubomír Typlt nebo David Černý. Vzhle-

dem k tomu, že se setkáváme v zasedač-

ce pražské pobočky společnosti DRFG 

v paláci Koruna na Václavském náměstí 

a Pátek se profesně zabývá financemi, 

mě začátek našeho povídání překvapí. 

„Nemám žádné formální vzdělání, ale od 

šestnácti jsem koukal na graffiti a v osm-

nácti začal sám malovat. Věnuji se tomu 

pořád, ale už na legálních místech,“ 

začíná popisovat svoji cestu k umění, 

kterou s podpisem Akai absolvoval se 

spreji v ruce například po boku dnes čím 

dál víc ceněných výtvarníků Ondřeje Vy-

hnánka nebo Michala Škapy, jejichž díla 

nechybí v jeho osobní sbírce. 

Na počátku té, kterou pro DRFG spravuje, 

totiž bylo hlavně nadšení z umění a snaha 

dát řád dosavadním víceméně náhodným 

nákupům. „Vzhledem k mým kořenům 

jsme se s Davidem Rusňákem dlouho ba-

vili o tom, že bychom tomu měli dát větší 

koncepci a směr, abychom nenakupovali 

jenom, co se nám zrovna zalíbí,“ popi-

suje Pátek, jak se před třemi lety začala 

formovat sbírka, která dnes čítá kolem sto 

padesáti položek. Jejím základem přitom 

nebylo umění současné, ale tradiční a za-

vedená jména. „Začali jsme od nežijících 

autorů. Davidu Rusňákovi se vždy líbil 

Václav Radimský. Podařilo se nám získat 

pár obrazů v lokálních aukcích ve Francii 

i ze soukromých sbírek. S nikým jsme se 

tu nepřetlačovali a nakoupili nádherně ba-

revné obrazy, které u nás znalo jen málo 

lidí. Povedlo se nám je přivézt zpátky 

sem,“ říká Oldřich Pátek o chloubě sbírky, 

jímž dílo předního autora českého i fran-

couzského impresionismu, jehož cena jde 

do milionů, bezpochyby je. „Za dobrou 

cenu se nám povedlo nakoupit i krásné 

plátno od Václava Špály z roku 1926,“ po-

pisuje Pátek tu tradiční část kolekce. 

Její druhou linií jsou autoři spjatí s folklo-

rem jako Joža Uprka nebo Antoš Frolka, 

z níž je patrné, že DRFG je moravská spo-

lečnost, jejíž majitelé se zajímají o vlastní 

kořeny. Ostatně celá sbírka je orientovaná 

pouze na domácí umění a nemá ambi-

ci pouštět se do sbírání zahraničních 

autorů. „Třetím pilířem sbírky je umění 

současné, které jsme začali nakupovat 
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Obraz, který bude zdobit jednací místnost v nových prostorách DRFG. Josef Bolf: Neznámé světy, 2017, olej na plátně, 150 x 300 cm.

nakonec. Opět hlavně na základě osob-

ních pocitů a v návaznosti na lidi, které 

jsme měli kolem sebe. První nákupy byla 

jména jako Tomáš Tichý, Tomáš Němec či 

Tomáš Jetela,“ vysvětluje Oldřich Pátek. 

Z mladých umělců se snaží vybírat jednak 

ty etablované, jako je Josef Bolf nebo 

Lubomír Typlt, ale také dávat šanci lidem, 

kteří mají pět let po škole a doba jejich 

slávy může nastat v delším horizontu. „To 

je například Jakub Hubálek, což je podle 

mě šikovný malíř, jehož čas přijde. Je to 

otázka dalších pěti let, vkládám do něj 

velké naděje,“ vysvětluje Pátek a dodává: 

„Myslím, že máme docela široký rozptyl, 

což té sbírce svědčí.“ 

Vzhledem k tomu, že sedíme v pobočce 

investiční skupiny a Pátek často mluví 

o sledování aukcí a výhodných náku-

pech za počáteční ceny, nabízí se otázka, 

zda v DRFG nezačali dávat korporátní 

sbírku umění dohromady kvůli možnému 

výdělku. „Rozhodně to není náš byznys. 

Investičně se na tu sbírku dívat dá, ale 

není to cíl, spíš nějaká možná třešnička 

na dortu v horizontu několika let. Povedly 

se nám dobré nákupy u staršího umění. 

Tam bychom uměli některé kusy prodat 

výhodně i po roce, ale to nechceme. Jde 

nám o to vytvořit pěkné zastoupení, aby 

to dávalo smysl,“ vysvětluje Pátek.

Umělecké kusy teď zdobí sídlo i pobočky 

firmy nebo jsou umístěné v depozitáři. Do 

budoucna by pro ně ale vlastníci rádi našli 

odpovídající prostory. „Mít vlastní galerii, 

pravděpodobně v Brně nebo na Moravě, 

je náš dlouhodobější cíl. Ale nikam s tím 

nespěcháme. Musela by nejprve fungovat 

ekonomicky. Je to cíl, ale jdeme k němu 

zatím pomalu. Nechceme být zběsilí. 

V současnosti děláme hlavně různé zá-

půjčky v rámci skupinových výstav a po-

dobně,“ vysvětluje Oldřich Pátek. Ostatně 

tento přirozený a opatrný přístup se mu 

zatím při sbírání umění vyplatil. „Snažím 

se kupovat za cenu, která dává smysl. 

Dostat se do ateliérů, ale i z privátních 

sbírek a aukcí. A vždy si nejdřív určit, 

kolik je trh schopen dát a co je jen bub-

lina,“ popisuje Pátek, jak udělat výhodný 

nákup. „Letos byl například obecně velký 

zájem o Lubomíra Typlta. Ten, kdo ho 

nakupoval na začátku roku, si teď na kon-

ci může říct, že nakupoval velice dobře 

a i tak nyní na konci roku je cena jeho 

velkoformátových obrazů stále velmi pří-

znivá,“ říká lakonicky. Jako další chloubu 

sbírky jmenuje původní mýdlové, pěnové 

bubliny od Jiřího Georg Dokoupila, které 

dělal ještě před svými dnešními signifi-

kantními obrazy. I ty získal za vyvolávací 

cenu na aukci.

O tom, že si uměním v DRFG dělají hlavně 

radost, svědčí i to, když začne Pátek líčit, 

jak si před stěhováním kanceláří do nových 

prostor začal vybírat pro nové prostory 

nové kusy umění. „Sehnali jsme opravdu 

velké plátno od Josefa Bolfa, ze kterého 

bude stěžejní obraz v jednací místnosti. Na 

to se těším. Byl to nákup, který trval dlou-

ho. Máme obraz z té série, který nakoupila 

Národní galerie,“ říká na závěr našeho 

povídání s neskrývanou spokojeností. 

TEN, KDO NAKUPOVAL 
TYPLTA NA ZAČÁTKU 
ROKU, SI TEĎ NA KONCI 
MŮŽE ŘÍCT, ŽE NAKUPOVAL 
VELICE DOBŘE
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Když dostal během svých studií v Berlíně ke zpracování nenápadné téma „krása dat“, rozhodl se k němu 

Prokop Bartoníček přistoupit originálně a po svém. Coby člen skupiny Ztohoven, který ve své tvorbě využívá 

aktuální technologie, vzal zadání doslova. „Globální, anonymní a masový zájem o pornografii na internetu 

mě přiměl se soustředit na rozkoš a krásu pro jednotlivce,“ říká o vibrátoru, který sestrojil ze skla a nerezové 

oceli, v němž je umístěn mikroprocesor a přes bluetooth je připojený k počítači s internetem. Ten sbírá 

data o provozu na největších světových pornografických serverech a ty v reálném čase převádí na intenzitu 

vibrací a světla, které vibrátor vydává. „Ten vývoj v hodnotách lze najednou cítit. Vibrátor v podstatě sleduje 

anonymní zájem globální masy koncentrující se do objektu pro jednoho člověka,“ říká Bartoníček, jehož 

objekt spadá do oblasti nazývané Internet of things. Je to jenom technologická hříčka, nebo už umění?  

Dost možná si zrovna na tenhle objekt musí člověk sáhnout, aby si sám odpověděl. 

JE TOHLE    
JEŠTĚ 
UMĚNÍ?

PROKOP BARTONÍČEK: VIBRATOR

Text: Petra Divoká
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