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Tak dlouho jsme pro dvanácté vydání časopisu ArtLover, které právě držíte v rukách,  

hledali motivy a témata vhodná k předvánočnmu období, až jsme se na to vykašlali.  

To, že umění může při zachování vnitřní hodnoty i relevance dobře dekorovat, smiřovat 

a uvolňovat a není na tom nic špatného nebo opovrženíhodného, není na těchto stránkách 

třeba dlouze opakovat. Stejně jako že na síle nabývá s každým nečekaným protikladem, 

který vstřebá a ukáže. Rozhovor s Richardem Štiplem o jeho potměšilých sochách, které 

dozajista sdílejí vesmír s bratry Chapmanovými, jsme chtěli udělat už od prvního čísla. 

Stejně jako jsme dlouho plánovali představit existenciálními tématy nasycenou soukro-

mou sbírku Pavla Brože, který si i přes ekonomické vzdělání udržuje filozofický rozhled. 

Do zneklidňujícího pojetí celého vydání nám navíc perfektně a přirozeně zapadla rubrika 

Galerie, ve které se představují absolventi ateliéru Jiřího Petrboka. 

A že nemá cenu se na důstojných místech a v důstojných časech chovat podle očekává-

ní, nám zase nejlépe připomenul Banksy. Jeho šaráda s napůl zničeným obrazem přímo 

během dražby zase jednou vrátila umění alespoň na několik desítek minut do epicentra 

zájmu, na přední stránky novin i do televizního zpravodajství. Tedy přesně na ta místa, 

pro která je umění jindy příliš subtilní a menšinové. Právě Banksyho performanci jsme 

se rozhodli rozebrat z trochu jiného úhlu pohledu než jinde. Do historických souvislostí 

„destruktivního“ umění jej dostává článek Ondřeje Horáka, který se kolem tématu rozhodl 

neklouzat jen po povrchu. 

Nejsou to samozřejmě jediná témata, autoři a díla, se kterými se na následujících stránkách 

setkáte. Ale i přesto se dá říct, že třetí ročník existence ArtLoveru uzavíráme v poněkud 

dekadentním duchu. Ostatně i Lady Gaga, jejíž vášeň pro umění i různé pokleslosti rozebí-

ráme v rubrice věnované slavným osobnostem popkultury, má na fotce rozříznuté ňadro. 

To, že jsme se tentokrát rozhodli čerpat především z nekrásy, bylo nakonec dost osvobozu-

jící. A bylo v tom dost krásy. Té, která zneklidňuje. 

Přeji vám, ať je pro vás ArtLover i tentokrát podnětný. Třeba v tom se občas na všechna 

očekávání jednoduše vykašlat. 

Honza Vedral 

šéfredaktor

EDITORIAL
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OBSESE
V rubrice Obsese ukazujeme výjimečná tuzemská díla,  

tentokrát jsme zabrousili do oblasti fotografie a představujeme 
Salome pohledem Ivana Pinkavy. 

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

za pozornost, i úspěších nejen současných tuzemských umělců. 

ARTLOVER: LADY GAGA
Zpěvačka Lady Gaga patří mezi popové divy, ale vzešla z newyorského 

dekadentního uměleckého prostředí. Na její slávě se podíleli  
Jeff Koons, Marina Abramović a řada dalších.

ROZHOVOR: RICHARD ŠTIPL
Ateliér má v magickém hradním domku na hradě Šternberk,  

kde se mu tvoří výrazně lépe než v Praze. Inspiruje ho gotika, 
renesance, biblické příběhy i němý film. O své tvorbě se Richard Štipl 

rozpovídal v titulním rozhovoru Hany Slívové.

TÉMA: UMĚNÍ NIČIT UMĚNÍ
Banksyho eskapáda s napůl zničeným obrazem v průběhu aukce 
dostala umění do titulků. Destrukce je ale součástí současného 

uměleckého světa už dlouhá léta. Ondřej Horák se ohlíží za umělci, 
kteří si destrukci vetkli do programu. 

GALERIE: PETRBOKOVI ABSOLVENTI
Minule jsme se zeširoka věnovali dílu Jiřího Petrboka. Teď je na 

čase představit absolventy jeho ateliéru. Detaily z chystané výstavy 
prozrazuje kurátor Petr Vaňous. 

PORTRÉT: TOMAS RAJLICH 
Jeho obrazy jsou kontemplativní, jemné a mají v sobě nebeskou 

atmosféru. Proč slaví pozoruhodné dílo Tomase Rajlicha úspěch po 
celém světě?

OBSESSION 
Častým námětem expresivní gestické malby malířky  

Kataríny Janečkové je sodomie a zoofilie. Jako na tomto díle. 

SBÍRKA BUDOUCNOSTI: PAVEL BROŽ
Není tak veřejně známý jako jeho bratr Vladimir 518,  

jeho sbírka současných uměleckých děl ale stojí za pozornost.  
Už pro rozmysl a vášeň, se kterými ji Pavel Brož buduje.  

JE TOHLE JEŠTĚ UMĚNÍ?
O Allenu Jonesovi se dnes píše jako o předním průkopníkovi pop artu 
v Británii. Tím, že z žen udělal nábytek, ale zvedl puritánům mandle. 
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Dany Stejskal 
Honza Vedral 
Hana Slívová, Ondřej Horák, Lenka Lindaurová, Petr Vaňous,  
Jan Řápek, Petra Divoká
Hana Hemalová
Magdalena Plosová
Jiří Bauer, jiri.bauer@optio.cz
www.artlovermagazine.cz, artlover@optio.cz, tel. 728 752 844 
Richard Štipl: Shapeshifter, 2015, vyřezávané lipové dřevo, klihokřídový 
podklad, plátkové stříbro, zlato, tuš, grafit, sprej, látka, kov, vepřová 
střívka, 150 x 150 x 15 cm. Na druhé hlavě zleva ve spodní řadě se podílel 
jako spoluautor Josef Zlamal kresbou tuší. Foto: Josef Zlamal
LOGIK, s.r.o.
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Dějinami umění prochází biblická postava Salome jako obsedantní symbol neodolatelné,  

ale nebezpečné ženské svůdnosti. Její pošetilost údajně vedla ke smrti Jana Křtitele, 

a Salome je proto zobrazována jako femme fatale držící uříznutou hlavu nebo lebku. 

Tomuto svůdnému výjevu neodolal ani známý český fotograf Ivan Pinkava (1961), k jehož 

primárním žánrům patří patetická portrétní tvorba. Na rozdíl od svého staršího slavného 

předchůdce Františka Drtikola se Pinkava při zobrazení Salome vyhnul právě patosu.  

Drtikol ji uchopil jako nebezpečnou ženu-vampýra, Pinkava divákovi představuje odu-

ševnělou a záhadnou Salome, něžnou dívku na pokraji rozpolcenosti, nejistoty a smutku. 

Tajemné rozpoložení Pinkavovy Salome je mnohem sugestivnější než Drtikolův koncept. 

Láká do temnot.

BEZ PATOSU
IVAN PINKAVA: 

SALOME

1996
Černobílá fotografie

Text: Lenka Lindaurová

OBSESE
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Text: Honza Vedral

Pražská Galerie Rudolfinum se pustila do vydávání knih. Prvním titu-

lem v publikační řadě je Inverzní romantika, za kterou stojí výtvarný 

teoretik a kurátor Petr Vaňous. Ten v ní v teoretické rovině rozebírá 

tvorbu českých a slovenských umělců, kteří v dramaturgii Rudolfina 

zarezonovali, konkrétně jde o Josefa Bolfa, Martina Gerboce, Jiřího 

Petrboka, Ivana Pinkavu a Richarda Štipla. Kniha zároveň obsahuje 

širší studii o pojmu inverzní romantiky v kontextu současného umění 

a myšlení. Za grafickým designem knihy stojí Petr Bosák a Robert 

Jansa a vychází s pěti různými přebaly, z nichž každý je věnován 

jednomu z uvedených umělců. Krom Rudolfina bude kniha k dostání 

i v běžné distribuční síti.

PŘEDSTAVUJE 
SE INVERZNÍ 
ROMANTIKA

SOUČASNOST 
SOUČASNÉHO
UMĚNÍ VÝSTAVY, KTERÉ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU. ÚSPĚCHY 

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

LEOPARDI 
Z MADRIDU
Dalším příkladem, že Jiří Georg Dokoupil je jedním z nejúspěšnějších současných  

výtvarníků českého původu, je jeho aktuální výstava v prestižní madridské síni Galería 

Juana de Aizpuru. Až do 12. prosince jsou ve španělské metropoli k vidění Dokoupilova 

nejnovější díla, ve kterých se od ikonických mýdlových „bublin“ vrátil k jedné ze svých 

mnoha inovativních technik. Výstava se jmenuje Nuevos cuadros de vela, což se dá přelo-

žit jako nové malby sazemi. Velkoformátové obrazy jaguárů, které byly nedávno k vidění 

i v pražské DSC Gallery, totiž Dokoupil tvoří pomocí kouře ze svíčky. 

JIŘÍ GEORG DOKOUPIL: 
NUEVOS CUADROS DE VELA

2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Galería Juana de Aizpuru, Madrid

Jiři Georg Dokoupil: Untitled. 2018, 200 x 300 cm, saze na plátně.

Foto: Galerie Rudolfinum

CO SE DĚJE
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NEJDRAŽŠÍ JE NOVĚ 
HOCKNEY

Netrvalo to ani devět minut a, řečeno sportovní terminologií, David Hockney „sesadil“  

Jeffa Koonse z pozice světově nejdražšího žijícího umělce. Stalo se to v aukci síně Chris-

tie’s, v níž se obraz Portrét umělce (Bazén se dvěma osobami) jedenaosmdesátiletého 

britského malíře vydražil za 90,3 milionu amerických dolarů, tedy v přepočtu za více 

než dvě miliardy korun. Jeho původní majitel, britský podnikatel a miliardář Joe Lewis, 

přitom podle médií odhadoval, že za něj získá 1,7 miliardy. Lewis měl obraz z roku 1972 

ve vlastnictví pětadvacet let, v roce 1993 jej získal od showbyznysového mogula Davida 

Geffena. Kdo obraz, jehož vyvolávací cena začínala na 18 milionech dolarů, získal, zatím 

není známo. Dosud byl nejdražším dílem prodaným v aukci balónkový pes Jeffa Koonse, 

který se prodal v přepočtu za 1,3 miliardy korun.

Adam Štech: Maya a pštros, 280 x 220 cm, kombinovaná technika na plátně, 2018.

Hockneyho Portrét umělce se vydražil za více než dvě miliardy korun. Foto: Profimedia

Malířská hvězda Adama Štecha stále 

stoupá. Svá nejnovější plátna vystaví 

umělec, v jehož práci se odráží staromi-

strovská schémata i současná malířská 

kultura, v pražské Galerii Václava Špály 

na výstavě pojmenované Podle skutečné 

události. Názvy obrazů jako Tradice, 

imigrace, válka, internet a pivo ukazují, 

že do své tvorby promítá aktuální témata 

a neodpustí si u toho nadhled a ironii. 

Ve vystavovaných dílech se tentokrát 

přímo inspiroval skutečnými událostmi, 

jakými byla například tygří „jatka“, a je-

jich reálnými základy. „Narativní rovina 

je ve Štechových obrazech klíčová, je 

podmíněna zvýšenou interakcí ze strany 

diváka. Často se pohybuje ve švejkov-

ském koloritu nebo pracuje s citlivou 

nadsázkou,“ upozorňuje kurátor výstavy 

Jan Kudrna. 

MALÍŘSKÁ 
VERZE REALITY

ADAM ŠTECH: 
PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

14. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Galerie Václava Špály, Praha

CO SE DĚJE
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Původně se tak jmenoval fantazijní film Jana Švankmajera z roku 1982, ve kterém se díky 

jeho nezaměnitelné animaci propojují věci zdánlivě neslučitelné. Právě od Švankmajera 

si název půjčili autoři výstavy, která bude v pražském Salmovském paláci k vidění celý 

rok. Expozice ukáže díla současných českých výtvarníků ze sbírek Národní galerie Praha 

i soukromých sbírek a vedle nich díla ze sbírky Eriky Hoffmann ze Sammlung Hoffman 

Berlin. Symbolicky jde o dialog mezi dvěma městy, konfrontaci uměleckých přístupů 

a postojů Východu a Západu, která se odehrává ve středu Evropy. A prakticky ukáže, jak 

vedle sebe obstojí díla tak uznávaných jmen, jako jsou Marina Abramović, Jean-Michel 

Basquiat, bratři Chapmanové, Félix González-Torres, Andy Warhol, Keith Harring či 

Susan Hiller, s tuzemskou výtvarnou špičkou zastoupenou Josefem Bolfem, Jiřím Černickým, 

Krištofem Kinterou, Františkem Skálou, Stanislavem Kolíbalem a řadou dalších. K výsta-

vě Národní galerie chystá i velkou řadu doprovodných akcí, které mají vtáhnout návštěv-

níky do dialogu se samotným uměním.

Andy Warhol, Portraits, 1980, Schenkung Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Jean-M
ichel B

asquiat, Levétation, 1987, 
S

chenkung S
am

m
lung H

offm
ann,  

Staatliche K
unstsam

m
lungen D

resden.

Nan Goldin (1953),  
Misty & Jimmy Paulette in the Taxi,  
NYC 1991, Schenkung Sammlung Hoffmann,  
Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

SALM MODERN #1: MOŽNOSTI DIALOGU

2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Salmovský palác, Praha

CO SE DĚJE
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ZRODILA SE 
SBĚRATELSKÁ 

HVĚZDA

PO VĚTŠINU SVÉ DOSAVADNÍ KARIÉRY SAMA VYPADALA JAKO KUS UMĚNÍ. FILTRY, MAKE-UP, 
ŠÍLENÉ ODĚVNÍ KREACE. TO JE PROSTĚ LADY GAGA. SE SVOU VIZÁŽÍ SE UŽ SICE LEHCE ZKLIDNILA, 

ALE DEKADENTNÍ PROSTŘEDÍ NEWYORSKÝCH KLUBŮ MÁ POŘÁD HLUBOKO V SOBĚ. 
SBÍRÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ UMĚNÍ K TOMU PATŘÍ. 

Text: Jan Řápek
Foto: Universal Music

Lady Gaga

ARTLOVER
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Kam se podíváte, znovu uvidíte její obličej. 

V kinech září jako herečka ve snímku 

Zrodila se hvězda. V hudebních obchodech 

se daří soundtracku, který k filmu natočila. 

Televize a rádia stále hrají nové i starší singly 

její intenzivní kariéry, zatímco filmoví kritici 

spekulují, zda si dojde pro některou z pres-

tižních filmových cen. Takový je v součas-

nosti život Stefani Germanttaové, kterou 

svět zná jako slavnou divu Lady Gaga. 

Že by bez uměleckého světa nebyla, je 

zřejmé na první dobrou. Mnohokrát ostat-

ně přímo sama ze sebe a svého těla vytvo-

řila „plochu“ pro současné umění. Jedním 

z nejslavnějších momentů její kariéry je 

předávání cen MTV Video Music Awards 

v roce 2010. Tehdy si Lady Gaga přišla 

pro cenu za videoklip roku v šatech ze 

syrového masa. Autorem tohoto dnes už 

ikonického kousku byl argentinský desig-

nér Franc Fernandez, který se zpěvačkou 

spolupracoval i na dalších projektech. 

Fanoušci zpěvaččiny kariéry si navíc vzpo-

menou na rok 2013. Tehdy Gaga vydala 

album s příznačným názvem Artpop. 

Už název logicky odkazuje k její zálibě 

v umění i na to, o co se ve své tvorbě, ve 

které spojuje líbivost s dovedností, snaží. 

Mnohem víc ale bylo skryto v přebalu 

alba, nebo dokonce v písních samotných. 

Na obalu totiž spolupracoval Jeff Koons, 

známý třeba svými obrovskými zvětšeni-

nami. Koons na přebalu promíchal dohro-

mady hned tři umělecká díla, do jejichž 

světa zpěvačku zasadil. Kromě své vlastní 

Gazing Ball to byla i Berniniho Apollo 

a Dafné a také Botticeliho Zrození Venuše.  

Svou náklonost k umění tu Gaga ukázala 

i při psaní textů. Nejvíce pak v singlu 

Applause, kde zpívá: „V jediné vteřině 

jsem uměním, pak je náhle umění ve mně. 

Pop kultura byla v umění. Teď je umění 

v pop kultuře, ve mně.“

Krom toho, že natočila album s názvem 

Artpop, je zpěvačka a herečka také zdár-

nou sběratelkou umění. Není tedy divu, že 

ji umělecké servery zařadily mezi nejzají-

mavější sběratele umění mezi současnými 

celebritami. Gaga se sice neřadí mezi ty 

úplně nejznámější a s největší kolekcí, ale 

umění každopádně patří spolu s hudbou 

nebo filantropií mezi její velké vášně. 

Do její sbírky patří například díla 

umělců jako Francesco Vezzoli nebo 

Leigh Bowery. Kromě toho je Gaga také 

velkou fanynkou spolku Watermill Cen-

ter, tedy uměleckého centra v newyor-

ské části Hamptons, kterou na začátku 

devadesátých let založil umělec a diva-

delní režisér Robert Wilson. Zpěvačka 

se účastnila několika akcí pořádaných 

právě tímto centrem. Většinou se týkaly 

avantgardního body paintingu nebo per-

formance art, což jsou obě věci, které 

jsou jí velmi blízké. Watermill Center se 

ale jinak věnuje i tradičním uměleckým 

představením. 

Přichýlení k avantgardě nebo performan-

ce art ale u Gagy dosáhlo pomyslného 

vrcholu při spojení se srbskou umělkyní 

Marinou Abramović. Nejen že se spolu 

s Koonsem a Wilsonem podílela na pro-

pagaci zmíněného alba ArtPop, s Gagou 

se pustila do vytváření umění samotného. 

Při provádění „Abramović Method“ se obě 

ženy na videu svíjely v různých pozicích. 

Důvod? Zvýšit vědomí o fyzické a duševní 

zkušenosti v přítomnosti. Umění ve světě 

Lady Gaga nezná hranice. A svět popu 

zná málo zpěvaček s takovým rozhledem 

a přesahem, jaký má právě Lady Gaga. 

V JEDINÉ VTEŘINĚ JSEM 
UMĚNÍM, PAK JE NÁHLE 
UMĚNÍ VE MNĚ

ARTLOVER
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Text: Hana Slívová
Foto: Štěpánka Paseková

Richard Štipl: Extáze
Lipové dřevo, klihokřída

21 x 13 x 10 cm 
2018

I NÁPADY 
JSOU ŘEMESLO

NA STŘEDNÍ ŠKOLE NEMĚL RICHARD ŠTIPL DOBRÉ VÝSLEDKY, A TAK MUSEL RODIČŮM PLATIT NÁJEM.  
I DÍKY TĚMTO PENĚZŮM ALE NAKONEC V KANADĚ VYSTUDOVAL VÝTVARNOU ŠKOLU 

A DNES PATŘÍ MEZI NEJPOZORUHODNĚJŠÍ SOCHAŘE U NÁS. ATELIÉR MÁ V MAGICKÉM HRADNÍM DOMKU 
NA HRADĚ ŠTERNBERK, KDE SE MU TVOŘÍ VÝRAZNĚ LÉPE NEŽ V PRAZE. INSPIRUJE HO GOTIKA, 

RENESANCE, BIBLICKÉ PŘÍBĚHY I NĚMÝ FILM.

Richard Štipl

ROZHOVOR
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Josef Zlamal: Genesis – Erzählungen von der Schöpfung, detail. 2017, tuš, ruční papír. 246 x 180 cm. 

Kurátoři ho často řadí vedle slavných 

bratří Chapmanů a vystavený vedle nich 

bude i od konce roku na výstavě Národní 

galerie Možnosti dialogu v Salmovském 

paláci. Sochy Richarda Štipla, které jako 

kdyby živě komunikovaly s okolím anebo 

alespoň samy se sebou, jsou také až do 

května k vidění v Museu Montanelli na 

výstavě East of Eden. Vystavuje tam spolu 

se svým šternberským parťákem, malířem 

Josefem Zlamalem. O výstavě East of Eden 

mluví jako o tom nejlepším, co se jim 

společně podařilo vytvořit.  

V článku, který o vás v ArtLoveru vyšel 

v roce 2015, se píše, že jste svými auto-

portréty okouzlil půl světa. Ještě pořád 

socháte sám sebe? 

Ze začátku jsem zobrazoval jen sám 

sebe, protože bylo hned jasné, že tento 

„model“ pracuje pořád a je laciný. Pak 

jsem začal sochat i kolegy výtvarníky, 

přátele, partnerky. Dobu a důvody to-

hoto předělu jsem ale nikdy nezkoumal. 

V současnosti je to půl na půl a o všech 

těch postavách přemýšlím trochu jako 

o divadelních hercích, kteří čekají na 

svou roli. Na aktuální výstavě v praž-

ském Museu Montanelli je například 

hlava – busta Prorokův sen, tu jsem po-

prvé zpracoval už v roce 2004. I postavy 

v objektu Finále jsem už v minulosti 

použil v jiných seskupeních.

Když se na své vlastní portréty díváte,  

co na nich vidíte? 

Dívám se na ně prostě jako na objekty. 

Soše jsem se začal intenzivně věnovat až 

deset let po škole, kde jsem vystudoval 

malbu. Ve třetím ročníku jsem během 

kurzu modelování lidského těla poznával 

anatomii a věděl jsem, že když ji zvládnu, 

pomůže mi to při malování. Ale neměl 

jsem tehdy tušení, že tyto znalosti zúro-

čím tak, že se jednoho dne budu věnovat 

téměř výhradně soše.

Proč jste utekl od malby?  

Potřeboval jsem něco haptického. 

S malbou jsem se dostal do takové 

rutiny, že jsem měl pocit, že nedělám 

obrazy, ale automaticky řeším matema-

tické vzorce. 

Četla jsem, že se k malířství vracíte už jen 

tehdy, když hledáte inspiraci. 

Když si potřebuji od sochařství odpoči-

nout, ke své „první lásce“ se vracím. Ale 

zjistil jsem, že se obě oblasti přirozeně 

propojují a doplňují – některé své sochy 

jsem pokreslil, opatřil je jakýmsi teto-

váním. Některé velkoformátové obrazy 

zase dnes fungují jako pozadí k výjevům 

sestaveným ze soch.

V Museu Montanelli je vidět, že vaším nej-

větším tématem jsou lidi a zvířata. Socháte 

vlastně někdy i věci?  

Ne. Například stoly nebo židle používám, 

ale výhradně jako rekvizity, do kterých za-

sazuji figury. Dialog mezi sochami se mění 

podle toho, do jakého výjevu je vysklá-

dám. Je to podobné, jako když Bohumil 

Hrabal rozstříhal svůj text a pak ho dal 

znovu dohromady.

Richard Štipl: Happy Together. 2005, pryskyřice / resin. 50 x 75 x 8 cm.
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Pohled do výstavy East of Eden v Muzeu Montanelli, 2018. Zleva: Josef Zlamal, Metropolis, tuš na ručním papíru, 31 x 32 cm, 2010.  
Josef Zlamal, Oplakávání Krista, tuš na papíru, 219 x 150 cm, 2016. Richard Štipl, Extáze, lipové dřevo, klihokřída, 21 x 13 x 10 cm, 2018.

Na komentované prohlídce jste zmiňo-

val, že vás inspiruje gotika, renesance, 

biblické příběhy. Byl to pro vás inspirač-

ní zdroj už v Kanadě, kam jste s rodiči 

jako jedenáctiletý kluk emigroval?  

Byl. Čím víc se mi po Evropě stýskalo, 

tím víc jsem se k tomu vracel. Tam, kde 

jsme bydleli, byli jen Eskymáci, Indiáni 

a hokej. Tuhle kontinuitu mi naštěstí 

pomohla udržet babička, které se dařilo 

nám z Československa posílat knížky 

o evropské kultuře.

Kde přesně jste bydleli?  

V provincii Ontario. Na jedné samotě tam 

žil otcův spolužák, který nám ze začátku 

pomáhal. První půlrok chodili rodiče 

na kurzy angličtiny. My se sestrou jsme 

museli hned do školy, ačkoli jsme anglic-

ky také neuměli. Cítili jsme se ztracení 

a vykořenění.

V Torontu jste pak na Ontario Colledge 

of Art vystudoval malbu. Dostal jste 

také Governor General’s Award, co to 

bylo za cenu?  

Je to ocenění pro nejlepšího studenta po-

sledního ročníku. V Kanadě tehdy končilo 

období postmodernismu, v celé Sever-

ní Americe se kladl důraz na abstrakci 

a koncept a pro nic jiného v umění nebylo 

místo. Já jsem i pod vlivem evropského 

umění vytvářel spíš figurativní věci. Ani 

jsem nepředpokládal, že bych mohl uspět. 

Nakonec se ale ukázalo, že moje práce 

zaujala a přesvědčila i ty, kteří mi původ-

ně nefandili.

Měl jste na škole dobrého profesora?  

V Kanadě je trochu jiný systém, studenti 

nemají jednoho učitele, se kterým tráví 

většinu času. Pedagogové se na fakultě 

navíc často střídali. Dobrého profesora 

jsem tam ale pro sebe našel. Na jeho před-

náškách bylo nicméně přes den narváno, 

proto jsem k němu chodil po večerech na 

soukromé lekce. Platil jsme školné, a navíc 

také jemu.

Kdo vám školné platil? Rodiče?  

Měl jsem stipendium, něco jsem si vydělal 

v létě na brigádách. Na střední škole jsem 

jednu dobu neměl dobré výsledky a byl 

jsem nucen platit doma nájem, takže jsem 

po večerech chodil mýt nádobí. Tyhle pe-

níze ale rodiče dávali stranou a na vysoké 

šly právě na školné.

Do Čech jste se vrátil v roce 1992… 

… návratů bylo hned několik. V opako-

vaných pokusech hrála roli řada aspektů: 

zklamání z toho, že člověk doma nenašel 

to, v co po letech nepřítomnosti doufal. 

Falešné iluze, naivita, nejistota, kam vlast-

ně patří. Možná se v tom zrcadlil také fakt, 

že i z Československa jsme se dostali až na 

třetí pokus.

Byl jste v Kanadě rád?  

Určitou dobu ano. Žil jsem na různých 

místech, nicméně když jsem měl možnost 

trávit nějaký čas ve Šternberku na Moravě, 

O VŠECH TĚCH POSTAVÁCH 
PŘEMÝŠLÍM JAKO 
O DIVADELNÍCH HERCÍCH, 
KTEŘÍ ČEKAJÍ NA SVOU ROLI 

Richard Štipl: Labyrint. 2018, hruškové dřevo. 30 x 16 x 12 cm. 
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Richard Štipl & Josef Zlamal: Finále. 2018, instalace, dřevo, kov, video a audio projekce. 700 x 300 x 350 cm.
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kde jsem se narodil a kde jsem nějakou 

dobu žil v devadesátých letech, zjistil 

jsem, že nejlépe se mi pracuje právě tam. 

Čím to je?  

Nemám tušení. Měl jsem ateliér v Meet-

Factory, v Ostrovní ulici v centru Prahy 

nebo ve vile Mazanka v Libni, ale summa 

summarum jsem tam neudělal nic pořád-

ného. Možná je to genius loci, ve Šternber-

ku mám totiž ateliér v hradním domku.  

Jak jste se k němu dostal?  

V roce 1992 jsem bydlel u tety ve vesnici 

Paseka. Bratranec mi tehdy v nedalekém 

Šternberku představil rodinu, která se 

věnovala stejně jako já umění – byli to 

Zlamalovi, kteří žili v onom domku. Tak 

jsem se seznámil s Josefem Zlamalem, 

s nímž jsem před sedmi lety začal vysta-

vovat. Tehdy mu bylo deset let, takže jsem 

se víc přátelil s jeho rodiči. Ti mě přizvali 

k organizování výtvarného sympozia, 

které se konalo v prostorách bývalého 

augustiánského kláštera vedle šternber-

ského hradu. Šlo o velkou akci, kterou po 

sametové revoluci provázela vlna euforie. 

Sjížděli se tam umělci z celého světa, lidé 

z různých tuzemských ministerstev. Dnes 

by tomu nikdo neuvěřil. Celý šternberský 

hrad spadal pod Vlastivědné muzeum 

Olomouc, kde pracovala Josefova mamin-

ka. Domek jim tehdy přidělili, protože 

jinde pro ni neměli místo. Když se později 

odstěhovali, i já jsem odjížděl. Před šesti 

lety mi ale kastelánka zavolala, že domek 

je prázdný, a tak ho znovu obývám. Je to 

magické místo. 

Děje se ve Šternberku stále něco  

zajímavého?  

Byla tam městská galerie s dobrým progra-

mem, nastartoval ji osobní kurátor Adrie-

ny Šimotové Pavel Brunclík. Paní Šimotová 

tam s ním také jezdila. Pak ale město dům 

prodalo a galerie zanikla.

Vystavoval jste po celém světě, jste za-

stoupený v zahraničních sbírkách. Čeho 

si nejvíc ceníte?  

(Dlouho přemýšlí) Asi toho, že změnu 

média – kdy jsem se místo malby začal 

orientovat na sochu – provázel nemalý 

zájem sběratelů a kurátorů. Mojí tvorbě 

postupně začali věnovat pozornost lidé 

působící v respektovaných institucích 

sídlících různě po světě. Například v roce 

2005 jsem byl přizvaný na výstavu ve 

španělské Salamance, kde jsem vystavoval 

s umělci, ke kterým jsem do té doby jen 

vzhlížel. Třeba s Billem Violou nebo brat-

ry Chapmanovými. 

Cítíte se být s bratry Chapmanovými 

spřízněný?  

Asi na čtyřech výstavách jsme se ocitli 

vedle sebe, čili nějaká návaznost tam 

bude. Já to vnímám tak, že naše díla 

mají společnou expresivitu, fyzičnost 

a syrovost.

Richard Štipl & Josef Zlamal: Rovnováha. 2018, hliník, tuš na dřevě. 69 x 69 x 8 cm. 

Daniel Richter: Let's go shopping. 2009, olej na plátně. 80 x 60 cm. Sbírka COLLETTE, Prague/Munich.
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Na aktuální výstavě v Museu Montanelli 

se představujetete se zmíněným Josefem 

Zlamalem. Vaše sochy a jeho kresby mají 

společnou dynamiku, hodně spolu ko-

munikují. Do jaké míry musíte spoluprá-

ci konzultovat? Jak moc je intuitivní?  

Důvěřujeme si, je to hodně intuitivní 

a spontánní spolupráce. Už dřív jsme 

zjistili, že ačkoli naše startovní pozice byly 

úplně jiné, máme velmi podobné inspi-

rační zdroje. Oba nás fascinují biblické 

příběhy, gotika, renesance anebo němý 

film. Čteme podobnou literaturu, třeba 

Thomase Bernharda. To jsou naše styčné 

body, díky nimž je spolupráce přirozená.

Josef je o šestnáct let mladší. Věkový 

rozdíl vám při spolupráci nikdy nevadil? 

Nevadil. Navzdory věkovému rozdílu nás 

inspiruje totožné umění. Navíc Josef byl 

velmi vyspělý už jako dítě, v deseti letech 

měl ateliér, kde seděl a kreslil. Dokonce 

za ním při svých návštěvách Šternberka 

chodila i Adriena Šimotová.  

Na čem aktuálně pracujete?  

Snažím se neustále zdokonalovat, vymýš-

lím nová díla, nové techniky a realizace. 

Myšlenkový a tvůrčí tok nesmím přerušit.

Nápady tedy musíte vysedět? 

Doslova vydřít. I nápady jsou řemeslo, 

které se neobejde bez neustálého zkou-

šení. Někdy zafungují, jindy musím začít 

od začátku. Nápadů mám pořád dost, 

ale nestačí si je jen zaznamenat anebo 

nakreslit. Musím jim dát alespoň trochu 

podobu. S Josefem pak vymýšlíme další 

projekty. Od roku 2012 jsme ušli obrovský 

kus cesty a myslím si, že to, co je k vidě-

ní v Museu Montanelli, je prozatím naše 

nejlepší výstava. 

Hodí se vám v tomto směru kontakty 

z minulosti?  

Hodí, ale je nezbytné navazovat stále nové. 

Jak se to dělá?  

To je tajemství podniku. Je to otázka tvrdé 

práce. Člověk se nesmí bát někam napsat, 

nesmí se ostýchat navázat osobní kontakt, 

někdy musí být i trochu drzý. 

Kde byste jednou opravdu rád  

vystavoval?  

Nemám žádné konkrétní místo, obecně 

bych ale rád víc vystavoval v zahraničí. 

Jde mi především o to, aby byl přístup 

instituce profesionální. Mimochodem, 

v prosinci otevře Národní galerie v Sal-

movském paláci novou výstavu Možnosti 

dialogu, ve které budou konfrontované 

sbírky Národní galerie a soukromé berlín-

ské sbírky Eriky Hoffmann (ta obsahuje 

například i díla Jeana-Michela Basquiata 

nebo Andyho Warhola – pozn. red). Budu 

tam zastoupený zápůjčkou z DSC Gallery. 

A shodou okolností budu opět ve stejné 

místnosti jako bratři Chapmanové. 

SEZNAMTE SE

Narodil se v roce 1968 ve Šternberku 

u Olomouce. V jedenácti letech odešel 

s rodiči do Kanady, kde vystudoval mal-

bu na Ontario College of Art. „U nás 

doma se vždycky malovalo, kreslilo 

nebo na něco hrálo. Nebylo to úplně 

na profesionální úrovni, ale inspirovalo 

mě to,“ říká. Na začátku nultých let se 

místo malby začal věnovat soše, jako 

přelomovou hodnotí výstavu The Hell 

of the Beautiful ve španělské Salaman-

ce v roce 2005, kde vystavoval vedle 

svých oblíbenců Billa Violy nebo bratří 

Chapmanových. V roce 2011 byl pak 

přizvaný na výstavu Dekadence Now 

v Rudolfinu. Letos mu vyšla kniha  

Inverzní romantika, kde byl Štipl zasa-

zen i do domácího kontextu. Jeho prá-

ce vidělo publikum v Evropě, Americe 

i v Mexiku, je zastoupený v řadě sou-

kromých sbírek. Rok vyučoval malbu, 

kresbu a sochu na pražské UMPRUM, 

od roku 2011 spolupracuje s výtvarní-

kem Josefem Zlamalem. Vyvrcholením 

jejich kooperace je aktuální výstava 

v Museu Montanelli East of Eden.

Richard Štipl: Trojice. 2016, dřevo, plátkové stříbro a klihokřída. 110 x 110 x 55 cm. 
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UMĚNÍ 
NIČIT 

UMĚNÍ 

BYL TO DALŠÍ Z BANKSYHO SPEKTÁKLŮ, KTERÉ DĚLAJÍ SVĚT UMĚNÍ VZRUŠUJÍCÍM. 
HNED JAK OBRAZ DÍVKA S ČERVENÝM BALONKEM ZÍSKAL NOVÉHO MAJITELE, 

POKUSIL SE O SAMOZNIČENÍ. BANKSY ALE ZDALEKA NEBYL PRVNÍ. TRADICE DESTRUKCE COBY
SOUČÁSTI UMĚLECKÉHO DÍLA JE DLOUHÁ A CÍLÍ NA SAMOU PODSTATU ZÁPADNÍ KULTURY. 

Text: Ondřej Horák
Foto: Profimedia

Banksy: Love Is in the Bin 
2018
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Stačil úder licitátorského kladívka, několik 

vteřin a Dívka s červeným balonkem se 

proměnila v Lásku v odpadkovém koši. 

Tak se jmenuje první a jediné umělec-

ké dílo, které vzniklo přímo v průběhu 

aukce, konkrétně začátkem letošního října 

v londýnské síni Sotheby’s. Po odklep-

nutí příhozu hodnoty 1 042 000 liber se 

z obrazu rozezněl alarm a plátno nového 

majitele se pomalu spustilo do nožů ukry-

tých v masivním rámu. „Před několika lety 

jsem do obrazu skryl skartovací stroj, pro 

případ, že by se někdy dostal do aukce,“ 

reagoval Banksy na svém Instagramu den 

po události, která ohromila umělecký 

svět. Autenticitu performance potvrdila 

agentura Pest Control, výhradní zástup-

ce streetartového umělce, jehož identita 

zůstává neznámá navzdory tomu, že jeho 

práci zná celá planeta.

Prvek destrukce není ve výtvarném světě 

ničím novým a teoretický základ, který 

zmar představuje jako regulérní umělec-

Pod dojmem dvou světových válek a následného jaderného zbrojení sepsal Gustav Metzger v roce 1959 manifest autodestruktivního umění.  
V praxi ho předváděl při veřejných performancích. Foto: Getty Images

ký postup, lze vysledovat už na začátku 

20. století, kdy s koncem první světové 

války vyhasly i naděje mnohých umělců 

o lidstvu samotném. Pochyby o výjimeč-

nosti západní civilizace nejsilněji artiku-

lovali dadaisté, neničili umělecká díla, 

ale odmítli zavedené postupy civilizace, 

která dokázala poslat miliony lidí na 

smrt. Zavrhli logiku i estetiku moderní 

společnosti podpíranou tisíciletou tradicí 

západního umění a na piedestal postavili 

principy náhody. 

V New Yorku rozvíjel odkaz takzva-

ného anti-umění malíř, sochař, hráč 

šachu a vášnivý experimentátor Marcel 

Duchamp. Vizuální díla svých současní-

ků, jako byli Pablo Picasso nebo Henri 

Matisse, považoval za mrtvé, odmítal 

umění, které cílí na emoce, místo toho 

toužil provokovat a pozvednout lidskou 

mysl. V roce 1917 koupil pisoár, podepsal 

jej pseudonymem „R. Mutt 1917“ a vy-

stavil ho pod názvem Fontána. Sériově 
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vyráběný produkt povýšil na výjimečný 

artefakt a změnil jeho podstatu. Výběrem 

porcelánové nádoby, do které se močí, 

zároveň ironicky naznačil, co si o institu-

cích uměleckého světa myslí. 

FASCINACE ZMAREM

Za otce autodestruktivního umění je pova-

žován Gustav Metzger, který se narodil 

v roce 1926 v Norimberku a do Británie 

se dostal se svým bratrem v roce 1939 

v jednom z dětských transportů. Pocházel 

z rodiny polských Židů a většina jeho pří-

buzných, včetně rodičů, holokaust nepře-

žila. „Když jsem viděl pochodující nacisty, 

spatřil jsem lidi připomínající stroje a moc 

nacistického státu. Autodestruktivní 

umění je odmítnutím této moci,“ vysvětlil 

Metzger později Guardianu.  

Při veřejných vystoupeních nanášel 

kyselinu na nylonové plachty, které se po 

kontaktu s agresivní kapalinou rozpouště-

ly. Snažil se postihnout lidskou fascinaci 

destrukcí a zmarem a v rozkvětu studené 

války se angažoval v hnutí proti jaderné-

mu zbrojení. S prací nepřestal ani v pozd-

ním věku, zemřel loni v devadesáti letech. 

Jeho dílo nese silný antikapitalistický 

a antikonzumní podtón – pokud umělec-

ký artefakt dočista zmizí, nelze s ním ob-

chodovat a podobně jako sypané mandaly 

připomíná pomíjivost lidského bytí. 

V 60. letech Metzger přednášel na Ealing 

Art College a mezi jeho oddané poslu-

chače patřil i kytarista Pete Townshend. 

Studoval grafický design, brzy dal ale 

přednost hudbě coby skladatel a kytarista 

ikonických The Who, kteří v roce 1965 

singlem My Generation definovali britskou 

mládežnickou subkulturu modernistů. Už 

při prvních vystoupeních si Townshend 

všiml vzrušení, které v publiku vyvolává 

ničení nástrojů. V odkazu svého učitele 

proměnil destrukci kytar ve svébytné 

řemeslo, jemuž se o tři dekády později 

ochotně přiučila také Nirvana. 

ROZEBRAT A ZNIČIT

Na druhé straně Atlantiku sebezničující 

umění propagoval Švýcar Jean Tinguely, 

jeden z nejradikálnějších sochařů poloviny 

20. století. Tinguely se věnoval především 

stavbě kinetických objektů, které často 

připomínají rozpohybované abstrakce Ka-

zimira Maleviče nebo Vasilije Kandinského. 

Homage to New York ale zkonstruoval 

tak, aby se socha sama zničila. Když sedm 

metrů dlouhý a osm metrů vysoký objekt 

sestavený z kol, motorů, piana, motokáry, 

vany a jiných nalezených předmětů uvedl 

v pohyb, začal stroj za vyluzování kakofo-

nických zvuků hořet. Tinguely plánoval 

publiku odvyprávět „příběh“, ne všechny 

součástky ale fungovaly, jak zamýšlel. 

Stroj od úplné zkázy ochránili přivolaní 

hasiči, fragment díla je tak stále k vidění 

v newyorském Muzeu moderního umění.  

Právě Tinguelyho hravé experimenty 

uhranuly Michaela Landyho, když ještě 

jako student navštívil v roce 1982 jeho vý-

stavu v dnešní Tate Britain. Landy patří ke 

generaci Young British Artists, a zatímco 

se jeho kolegové Damien Hirst a Tracey 

Emin snažili zjistit, za kolik milionů liber 

lze prodat žraloka naloženého ve formal-

dehydu nebo rozbordelenou postel, Landy 

vykročil jinou cestou. 

PŘIŠEL O VŠECHNO

Tři roky katalogizoval veškerý svůj 

majetek – od poštovních známek přes 

cestovní pas, rodný list, oblečení, potra-

viny a umělecká díla svých přátel až po 

automobil Saab 900 Turbo 16 S – aby vše 

za asistence dvanácti pomocníků během 

KDYŽ JSEM VIDĚL  
POCHODUJÍCÍ NACISTY,  
SPATŘIL JSEM LIDI 
PŘIPOMÍNAJÍCÍ STROJE

Destrukci obsahuje i jedno z neznámějších děl čínského umělce a disidenta Ai Weiweie. V roce 1995 zničil vázu z období Dynastie Chan  
(206 př. n. l. až 220 n. l.), kterou Číňané chápou jako základ jejich dnešní společnosti a zlatou éru historie. Foto: Profimedia

Fragment z kinetické instalace Homage to New York, již Jean Tinguely v roce 1960 zkonstruoval tak, aby se po spuštění sama zničila.  
Nepovedlo se. Foto: Profimedia
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dvou týdnů pečlivě rozebral a následně 

rozmělnil v prach. Veřejná performance 

Brake Down proběhla v roce 2001 ve 

vyklizeném obchodním domě na Oxford 

Street, tedy ve výkladní skříni londýnské-

ho nákupního šílenství. Po zničení všech 

sedmi tisíc dvě stě dvaceti sedmi položek 

Landymu zbyly jen pytle plné odpadu, 

prodejem katalogů nevydělal nic.

Po celou dobu až příliš osvobozujícího hap-

peningu bral uklidňující léky a každý večer 

končil nad drinkem v pubu. Přesto v roze-

bírání předmětů a pohledu pod naleštěný 

povrch našel jisté potěšení. „Když člověk 

nahlédne do útrob věcí a zjistí, jak fungují, za-

čne lépe rozumět svému okolí,“ řekl později.

VLASTNÍ KUS HISTORIE UMĚNÍ

Do útrob rámu Dívky s červeným 

balonkem ale pracovníci Sotheby’s ne-

nahlédli, alespoň podle zástupců aukční 

síně i samotného Banksyho. Ten tvrdí, že 

o performanci neměl nikdo tušení, jakkoli 

to nezní moc pravděpodobně. Zatímco 

Banksyho fanoušci jásali, že před zraky 

majitele zničil novou akvizici, je zřejmé, 

že hodnota díla se jen zvýšila, odborníci 

tipují minimálně na dvojnásobek. 

Podobně jako v případě Tinguelyho dílo 

zkázy nebylo dokonáno a obraz zůstal 

z půlky viset v rámu. Banksy po něko-

lika týdnech zveřejnil prohlášení, že 

zničující mechanismus při testech vždy 

fungoval, jenže i v případě, že by zbyl 

pouze prázdný rám a pod ním hromada 

proužků rozřezaného plátna, z historic-

kého i investičního hlediska by stále šlo 

o mnohem zajímavější objekt než kdyby 

zůstal reprodukcí sprejové kresby, jež se 

v ulicích Londýna začala poprvé objevovat 

v roce 2002.       

„Když zazněl poslední úder kladívka a dílo 

se rozřezalo, nejdřív jsem byla v šoku,“ 

prozradila po týdnu mlčení nová maji-

telka, podle Sotheby’s sběratelka umění 

z Evropy a dlouholetá klientka. „Postupně 

mi ale začalo docházet, že mi zůstal můj 

vlastní kus historie umění,“ stálo v pro-

hlášení, v němž také informovala, že si 

poškozené dílo ponechá. 

Poté, co v roce 2001 rozebral a zničil veškerý 
svůj majetek, se Michael Landy stáhl z umělecké 
scény. V roce 2010 instaloval v South London 
Gallery prosklený koš na odpadky a vyzval kolegy 
i veřejnost, aby do něj vyhodili umělecká díla, 
která se jim nelíbí. V posledním dni výstavy 
a performance jménem Art Bin shromážděná díla 
nechal sešrotovat a recyklovat. Foto: Profimedia
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Text: Petr Vaňous

Jiří Baštýř 

NARODIL SE V ROCE 1991 V NAPAJEDLÍCH. AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ABSOLVOVAL V LETECH 2010–2016.  
ROK 2015 STRÁVIL NA STÁŽI V ATELIÉRU INTERMEDIÁLNÍ TVORBY PROFESORA MILANA KNÍŽÁKA. VYSTAVOVAT ZAČAL  
UŽ DVA ROKY PŘEDTÍM. ZÚČASTNIL SE SYMPOZIA JENEWEIN V KUTNÉ HOŘE. MEZI VÝSTAVNÍ PROJEKTY, DO KTERÝCH  
BYL ZAŘAZEN, PATŘÍ NAPŘÍKLAD ČERNÝ KONĚ (ADAM GALLERY, BRNO, 2015), 6. NÁVŠTĚVA SBÍRKY MANŽELŮ ZEMANOVÝCH 
(GALERIE SLADOVNA, ŽATEC, 2017) NEBO SOKOLOVSKÝ ZÁZRAK (KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, 
SOKOLOV, 2018). SAMOSTATNĚ VYSTAVOVAL NAPOSLEDY V GALERII FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY (2018), KTERÁ 
MU TAKÉ VYDALA PRVNÍ AUTORSKÝ KATALOG.

Circus Circus (Disonance) (2015)
Obraz z cyklu Disonance. Autorův záměr byl komponováním přetvořit figury v abstraktnější vizuální motiv, potažmo materiál.  
Obraz Cirkus Cirkus je spektakulárním závěrem a vyvrcholením celého cyklu, který zároveň podvratně zhodnocuje původní záměr 
a neguje ho v další fázi tím, že v kresbě opět vyzdvihuje motiv hlav (popis prokreslením), které staví proti „abstraktnímu pohybu“ 
kupkovsky krystalické kompozice.

VELKÁ EXPOZICE HOŘÍCÍ SRDCE JIŘÍHO PETRBOKA VE VELETRŽNÍM PALÁCI 
SKONČILA V PROSINCI. UŽ ZAČÁTKEM ROKU 2019 ALE BUDOU JEHO PLÁTNA 
K VIDĚNÍ NA UNIKÁTNÍ VÝSTAVĚ V PRAŽSKÉ DSC GALLERY, KDE SE PŘEDSTAVÍ 
PO BOKU SVÝCH ABSOLVENTŮ Z ATELIÉRU KRESBY. DVA Z NICH PŘIBLIŽUJE 
KURÁTOR VÝSTAVY PETR VAŇOUS.

GALERIE
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Jiří Marek

NARODIL SE V ROCE 1991 V BRNĚ. ABSOLVOVAL STŘEDNÍ ŠKOLU UMĚNÍ A DESIGNU V BRNĚ (OBOR UŽITÁ MALBA, 
PROF. PETR VESELÝ) A V LETECH 2011–2017 AKADEMII VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE. V LETECH 2012 A 2015 OBDRŽEL 
ATELIÉROVOU CENU, O DVA ROKY POZDĚJI BYL NAVRŽEN NA CENU JOSEFA HLÁVKY. VYSTAVUJE OD ROKU 2010. ZÚČASTNIL 
SE SYMPOZIA JENEWEIN V KUTNÉ HOŘE. MEZI VÝSTAVNÍ PROJEKTY, DO KTERÝCH BYL ZAŘAZEN, PATŘÍ NAPŘÍKLAD 
ČERNÝ KONĚ (ADAM GALLERY, BRNO, 2015), PŘIROZENÝ SVĚT / NATURAL WORLD (PRAGUE HOUSE, BRUSEL, 2016) NEBO 
SOKOLOVSKÝ ZÁZRAK (KOSTEL SV. ANTONÍNA, SOKOLOV, 2018). NAPOSLEDY SAMOSTATNĚ VYSTAVOVAL V PRAŽSKÝCH 
GALERIÍCH VYŠEHRAD (2018) A PERON (2018).

Something is Missing (2018)
Něco mizí, něco se vytrácí. Obraz propůjčil název letošní autorově výstavě v pražské Galerii Vyšehrad. Zrcadlově budovaná kompozice 
staví na kontrastu či polaritě estetických kategorií ošklivosti a krásy, respektive toho, co v divákovi vyvolávají (libost nebo odpor).  
Dílo připomíná hrací list karty, čímž odkazuje k nahodilosti a náhodnosti těchto stavů, které se neustále střídají, přicházejí a odcházejí, 
vyjevují se, působí a mizí.

Jiří Baštýř: Limbo I (Mirroring from the space of limbo) (2018)
Obraz inscenuje jakýsi únik do prostoru za zrcadlem, kde není stín a barvy jsou nepříjemně nasládlé. Je jak tvarovým,  
tak barevným odrazem pětice figur (malé obrazy Limbo), doplněným o prolnuté tvary postav. Opět se tu jedná o demaskování 
práce s virtuální manipulací vizuálních předloh.
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Jiří Marek: Princess (2016) 
Podobizna autorovy matky z diplomové práce nazvané Missunderstand. Původně tvoří trojici s podobiznou otce a syna (autoportrét). 
Kompozice odkazuje k malířské tradici španělského baroka, především Diega Velázqueze. Výrazné barokní atributy (atypický tvar 
sukně, gesto ruky) jsou postaveny do kontrastu s naturalistickými prvky (tvář, černá rukavice, průhledná sukně, motiv parket). 
Výrazově exponované detaily rozkládají obrazový celek. Autor zde problematizuje tradiční pojetí malířského žánru podobizny v jeho 
„roli reprezentace“ a touto „chybovostí“ ho aktualizuje pro současnost.

Jiří Marek: Sukně nafukovačka (2018)
Přepracovaný motiv sukně, který autor proměnil v jinotajný, freudovsky zlověstný předmět. Sukně tu ztratila původní funkci.  
Obraz lze vnímat jako psychoanalytickou situaci. „Dofukování“ předmětu je možné interpretovat různě, například ve vazbě na samotné 
dýchání jako základní životní nutnost, nebo jako konfiguraci „umělého růstu“, který může být kdykoli zastaven vypuštěním vzduchu.
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GALERIE DSC VYSTAVUJE OBRAZY TOMASE RAJLICHA,  
AUTORA S PŘÍSNĚ KONCEPTUÁLNÍM MALÍŘSKÝM PŘÍSTUPEM K UMĚNÍ.  

JEHO OBRAZY JSOU KONTEMPLATIVNÍ,  
JEMNÉ A MAJÍ V SOBĚ NEBESKOU ATMOSFÉRU. 

MĚL JSEM ŠTĚSTÍ

Text: Hana Slívová
Foto:  © Pictoright Amsterdam © Eric de Vries 
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Když Tomas Rajlich nastoupil na přelomu 

50. a 60. let na pražskou Akademii výtvar-

ných umění, doznívala doba informelu, 

kterou zosobňovaly také postavy jako 

Zbyšek Sion nebo Jan Koblasa. „Byla to 

důležitá generace,“ vzpomíná Rajlich 

v dokumentu, který o něm natočila Česká 

televize. „To z nás nic takového nevyrost-

lo,“ dodává s úsměvem. Snad proto, aby 

se vymezil právě vůči starším informelis-

tům, založil v roce 1967 s Jiřím Hilmarem, 

Radkem Kratinou a teoretikem Arsénem 

Pohribným takzvaný Klub konkretistů.  

„Upřímně řečeno, přišel jsem k tomu jako 

slepý k houslím,“ řekl v rozhovoru pro 

časopis Art + Antiques. „Předtím jsme se 

navzájem vůbec neznali. Hilmara a Kra-

tinu jsem tehdy viděl poprvé. Pohrbiný 

to už měl ale všechno vymyšlené a hned 

začal domlouvat výstavy. Klub sám je 

z dnešního pohledu v podstatě nesmysl, 

ale význam měli zahraniční hosté, které 

Arsén zval na naše výstavy. Pro tu dobu 

bylo velice důležité, že jsme je tu mohli 

vidět,“ dodává. Založením skupiny dali 

jasně najevo zájem o přísné geometrické 

struktury. „Víte, když jsem vyšel z aka-

demie, měl jsem realismu plné zuby,“ 

konstatuje Rajlich. 

PORTRÉT

Jak připomíná kurátor aktuální výstavy 

v Galerii DSC Martin Dostál, struktura 

se vystudovanému sochaři Rajlichovi 

stala východiskem pro postupné rozvíje-

ní malířské strategie. „Zajímala ho také 

textura, živý povrch, rukopisná stopa, 

která v jistých fázích začala strukturu 

překrývat nebo naopak se ve zbytkové po-

době dostávat na nebo nad texturu,“ říká. 

Rajlichovy kontemplativní, jemné obrazy 

tak někdy mohou připomenout dokonale 

zorané pole. Jindy se zdá, že do nich autor 

obtiskl nekonkrétní, ale přesto neskonale 

silnou atmosféru nebes. 

Tomas Rajlich často opakuje, že obrazy 

tvoří hlavně pro sebe. V tom, co dělá, tedy 

v naslouchání vnitřního hlasu, nikoli hlasu 

okolí, ho zásadně podpořila výstava fran-

couzského vizionáře Yvese Kleina, kterou 

uspořádal v roce 1968 v Městské knihov-

ně v Praze historik umění Jiří Kotalík. 

O výstavě mluví Rajlich jako o otevřené 

knize umění a mezníku vnímání toho, co 

je v tomto oboru možné. 

V roce 1969 po okupaci Československa 

sovětskými vojsky se Rajlich rozhodl, že 

odejde do emigrace. Usadil se v Nizoze-

mí, kde tehdy probíhala výstava Klubu 

Bez názvu, 2005, akryl na plátně, 100 x 85 cm. Duilly, 2004, akryl na plátně, 100 x 85 cm.
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Bez názvu, 1970, akryl na dřevě, 7 dílů, 60 x 60 cm. S kurátorem výstavy Martinem Dostálem. Foto Ondřej Polák.
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konkretistů. Zpočátku se živil prací 

v rotterdamském přístavu. Pak pracoval 

jako asistent oddělení litografie, později 

jako profesor na Vrije Academie v Haagu. 

A věnoval se malířství. 

Dnes o své holandské anabázi – ostatně 

jako téměř o všem, co ho potkalo – mluví 

jako o velkém štěstí. Jeho abstraktní 

struktury totiž dobře zapadaly do tvor-

by někdejší holandské umělecké skupi-

ny Nul. ‚‚Přišel jsem mezi lidi, kteří mě 

hned akceptovali. Byl jsem vlastně  

jako jeden z nich,“ vzpomíná. ‚‚Pro můj 

způsob malování měli od začátku po-

chopení, naprosto jim konvenoval.  

Moje obrazy jsou taky dneska nejen 

v hlavním sále Raad van State, což je 

poradní sbor vlády, jemuž předsedá král, 

ale také na řadě ministerstev a radnic,“ 

dodal v rozhovoru pro Art + Antiques. 

Štěstí měl ostatně i při samotném od-

chodu z republiky: čtrnáct dní poté se 

hranice neprodyšně uzavřely. 

V sedmdesátých letech začal Rajlich za 

hranicemi vystavovat. Přizvaný byl roku 

1975 i na výstavu Fundamental Painting 

v amsterodamském Stedelijk Museum, 

o níž mluví jako o zajímavém pokusu zma-

povat, co je ještě malířství. Ukázalo se, 

že jeho přístup se příliš neliší od tehdejší 

tvorby amerických minimalistů.  

Osmasedmdesátiletý Tomas Rajlich dnes 

často cestuje, tvoří v Praze a v severní 

Itálii. V Galerii DSC vystaví výběr prací, 

jež podle kurátora Martina Dostála 

ukazují, kam až je možné dojít s přísně 

konceptuálním malířským přístupem 

k umění. ‚‚Jeho práce přesvědčí diváka, 

aby se soustředil, aby vnímal rytmy, 

struktury a barevné intence obrazu. Vý-

sledkem pak může být extatický zážitek, 

který už bývá u současného umění vzác-

ností,“ uzavírá Dostál. Pražská výstava 

potrvá do 24. ledna 2019. 

PORTRÉT

Bez názvu, 1969, litografie na papíře, 42,5 x 30 cm. Bez názvu, 2011, akryl na plátně, 125 x 100 cm.
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OBSESSION

2017
Akryl na plátně
185 x 155 cm
Text: Lenka Lindaurová

KATARÍNA JANEČKOVÁ:
ALL YOU CAN EAT (NYOTAIMORI)

Sodomie, respektive zoofilie je častým námětem mladé malířky Kataríny Janečkové (1988), 

která se tématu věnuje vášnivě a intenzivně. Její expresivní gestická malba opakovaně 

znázorňuje půvabnou nahou krásku, kterou uspokojují různá roztomilá zvířátka, nejčastěji 

ovšem medvídci. Jistá infantilita ve spojení s erotikou a těkavou malbou vzbuzuje 

v divákovi nepoznanou katarzi a návrat do dětství. Obraz All You Can Eat odkazuje zajisté 

nejen k problematice dnešní konzumní společnosti, ale vrací nás do časů avantgardy, kdy 

umělci snídali na bříšku nahé dívky. Pohádkový motiv medvídků navrátivších se do své 

chaloupky, kdy vše bylo vzhůru nohama, je také prudce aktuální. Kdo se nám dostal do 

našeho domečku a nabídl nám svůdné sushi na svém nahém anonymním těle?

S MEDVÍDKEM 
V POSTELI
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Text: Honza Vedral
Foto: Marek Musil

ZAJÍMÁ MĚ 
MEZNÍ SITUACE

K ČEMU JE  UMĚNÍ SVĚTU STRIKTNÍ A EXAKTNÍ EKONOMIE? I O TOM VYPRÁVÍ SBĚRATELSKÝ PŘÍBĚH PAVLA BROŽE.  
JEHO KOLEKCE ČÍTÁ VYŠŠÍ DESÍTKY PLÁTEN SOUČASNÝCH MALÍŘŮ, PROSTŘEDNICTVÍM NICHŽ ZKOUMÁ DOBU,  

VE KTERÉ ŽIJEME. „SOUČASNOST PŘEJE INDIVIDUALISMU, ALE TEN MÁ SPOUSTU ODVRÁCENÝCH STRAN,  
JAKO JSOU POCITY ODCIZENÍ A OSAMOCENÍ. TO JSOU VĚCI, NA KTERÉ MI STARŠÍ UMĚNÍ ODPOVĚĎ NEDÁ,“ ŘÍKÁ.

Pavel Brož

SBÍRKA BUDOUCNOSTI
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Jeho příjmení zní povědomě. A skutečně, 

Pavel Brož je bratrem Vladimira 518, dob-

ře známého na hiphopové, ale i výtvarné 

scéně. „Umění je součástí mého života asi 

od osmnácti. Od roku ’94 jsem se poměr-

ně intenzivně pohyboval na streetartové 

scéně,“ vzpomíná, jak se k uměleckému 

světu dostal a proč je pro něj nadále tak 

důležitý, přestože „je oproti bráchovi tech-

nokrat“. Pavel Brož se živí jako systémový 

inženýr, který velkým společnostem navr-

huje systémy řízení. Zní to sice tak exakt-

ně a studeně, jako by rozevlátému světu 

umění nemohl být dál, ale přitom je opak 

pravdou. „Když jsem šel studovat eko-

nomii, neměl jsem na škole skutečného 

kamaráda, jen samé povrchové známosti. 

Veškerý čas, jakmile mi skončilo vyučová-

ní, jsem trávil v okruhu umělců, kteří tou 

dobou studovali například na Akademii, 

nebo streetartistů,“ popisuje své začátky 

Pavel Brož. „Pro mě bylo umění přiroze-

nou součástí života, a jakmile jsem měl 

nějaký příjem ze zaměstnání a mohl jsem 

si dovolit umělce alespoň trochu podpo-

rovat, tak jsem si čas od času něco koupil.“ 

Svůj úplně první obraz koupil od Matěje 

Olmera z graffiti party DSK, ale s nakupo-

váním zavedených umělců začal u Mi-

chaela Rittsteina. Přestože totiž vyšel ze 

streetartové scény, zjistil, že osobně ho víc 

než práce jeho kumpánů se spreji v ruce 

zajímá figurální malba. Ve své sbírce tak 

má kupříkladu díla Daniela Pitína, Josefa 

Bolfa, Alexandera Tineie, Lubomíra Typlta 

nebo Jiřího Sopka. 

Proč se ale Pavel Brož do sbírání vůbec 

pustil? „Ekonomie má základní cíl – mate-

riální prosperitu. Není ale moc schopna 

odpovědět na cokoli jiného. Proto, jakmi-

le jsem ekonomii dostudoval, začaly mě 

zajímat jiné disciplíny. A to ty, které byly 

spíše filozofického směru, ve kterých 

jsem mohl přemýšlet o otázkách smyslu. 

Umění s tím jde ruku v ruce,“ začíná sice 

zeširoka, ale hned se dostává k jádru 

věci. „Prostřednictvím uměleckého díla 

se dá například prožít zkušenost někoho 

jiného. To mě zajímalo. Moje sbírka je 

figurativně orientovaná. Zajímá mě totiž 

jedinec a to, jak se vypořádává se svou 

odpovědností a jaké to na něm zanechává 

stopy. To ty obrazy v mé sbírce spojuje,“ 

vypráví a ukazuje přitom na velké plátno 

nazvané Flashback od Daniela Pitína, 

které na sebe strhává pozornost v ku-

chyni jeho bytu. „Na tom obrazu je to 

vidět nejlépe,“ začíná Pavel Brož s odha-

lováním významů, o nichž, jak se během 

našeho setkání ukáže, dovede poutavě 

vyprávět u každého plátna, které mu 

 Alexander Tinei: I don’t understand people. 2009, olej na plátně, 100 x 80 cm.

Daniel Pitín: Veslování. 2014, olej, akryl a lepený papír, plátno. 65 x 75 cm.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

56 57



visí na zdi. „Celá nakloněná architektura 

baráku na obrazu vyjadřuje vnitřní stav 

té dámy, která na něm stojí. Ona prožívá 

vnitřní šok, jsou tam černá okna a nevi-

díte, co za nimi je, a uprostřed dole, tam 

je díra, u které nevíme, kde až má dno. Je 

ve stavu úzkosti, kdy se jí hroutí veškeré 

společenské konstrukce,“ říká o malbě, 

která skutečně evokuje do sebe se bortící 

svět, jak ho člověk vnímá při vysokých 

horečkách nebo ve velkých stresech. 

„Tohle jsou věci, které mě zajímají. Jakým 

způsobem se člověk staví k tomu, co je to 

já? Proč je to, co považujeme za norma-

litu, tak velmi křehké? Na sociálních 

sítích o sobě publikujeme nějaké ideální 

obrazy. Ale to, jak skvěle se snažíme 

vypadat vůči okolí, je de facto jen důvod, 

proč se pak cítit nešťastný, že těch ideálů 

v reálném životě nedosahujeme. Setkání 

s uměním je pro mě připomínka toho, že 

je poměrně obtížné unést odpovědnost 

a chovat se ve společnosti a v mezních 

situacích nějakým odpovědným způ-

sobem. To jsou témata, která propojují 

všechno, co u mě najdete,“ pokračuje 

Pavel Brož.

Z jeho soustředěných a pečlivě promyšle-

ných slov je patrné, jak moc blízký je mu 

existencionalismus a autoři, kteří s ním 

souvisí. „Nejsem vůbec založením nihili-

sta, ale každý si svou odpovědnost musí 

hledat sám. Existenciální přístup k životu 

je mi blízký. Jsme takoví, jací se sami udě-

láme, a v tom spočívá naše základní odpo-

vědnost. I to v těch dílech je,“ přikyvuje 

rozvážně. Přestože je vzděláním ekonom, 

o nějaké zhodnocování děl, kterým je ze-

jména svět současného umění tak typický, 

mu prvoplánově nejde. Sbírku buduje, 

protože mu k životu přirozeně patří, pro-

myšleně, a v současnosti řeší daleko spíše 

co do ní nekoupit, než co koupit. „Co se 

týče ekonomického aspektu, samozřejmě 

vnímám, že umění má finanční rozměr. 

Snažím se získávat reprezentativní díla 

z každého období autorů, které sleduji, 

jež samozřejmě něco stojí. Kdybych chtěl 

ale hledět pouze na finanční zisk, tak se 

nevěnuji současné malbě. Pokud dojde 

k nějakému zhodnocení, bude to zejména 

výsledek toho, že jsem se rozhodl zaměřit 

na autory, kteří mají mezinárodní přesah,“ 

vysvětluje. 

A jedním dechem se pouští do detailního 

rozebírání dalších motivů, kvůli kterým 

se o umění aktivně zajímá a které tvoří 

podstatnou část jeho života. „Vždycky 

jsem k tomu přistupoval z několika 

úhlů. Jednak v tom sám něco hledám. 

Dále se tím, že umění kupuji, snažím 

podporovat autory, které ve sbírce mám. 

Mám poměrně úzký okruh autorů a ty 

sleduji kontinuálně. Snažím se nakupovat 

průběžně, když mají aktuální výstavu, 

protože vím, že galerista rád vidí, že 

když něco vystaví, tak to i prodá. I to je 

jeden z motivů, které při sbírání mám,“ 

zdůrazňuje vzácně nesobecký přístup, 

v němž podle všeho není sám. „Když 

už utrácím peníze, chci, aby pomohly 

budovat kariéru umělce. Proto, i když má 

někdo výstavu v zahraničí, jdu sám nebo 

se domluvíme s dalšími sběrateli, že 

nějaký nákup uděláme, abychom autora 

podpořili a pomohli mu tím získat větší 

kredit u zahraničních galeristů a mož-

ná tak i nabídku zastoupení,“ popisuje 

Pavel Brož jeden z méně známých nebo 

spíš zmiňovaných aspektů sběratelství. 

„Řada velkých sběratelů dělá tu chybu, 

že nakoupí najednou třeba 10 obrazů 

od jednoho umělce, ale pak už se nikdy 

nevrátí. Umělci ve středních letech ale 

potřebují průběžnou podporu a sběrate-

le, kteří je doprovází.“

Obrazy má přitom doma nebo v kanceláři 

a maximum sbírky se snaží mít přímo na 

zdech, i když se mu to v poslední době 

úplně nedaří. „Nejsem typ člověka, který 

má potřebu hromadit a pronajímat si skla-

dy, do nichž umění umístí. Pořád s ním 

KDYŽ UŽ UTRÁCÍM PENÍZE,  
CHCI, ABY POMOHLY  
BUDOVAT KARIÉRU UMĚLCE

Lubomír Typlt: Kluk s kočkou / Boy with Cat. 1997, olej na plátně. 145 x 115 cm.

Josef Bolf: Subway I. 2013, olej, akryl a tuš na plátně. 40 x 55 cm.
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chci být v kontaktu,“ zdůrazňuje znovu onu 

osobní rovinu, o které už byla řeč. Nemá 

pocit, že by jeho sbírka měla někdy mít de-

finitivní tvar nebo v ní mělo být co nejvíc 

obrazů. „Mám rád díla, ve kterých je něco 

nedořečeného. Pro mě umění není něco, 

co by mělo prostor zdobit nebo dekorovat. 

Ve všech obrazech tady najdete určitou 

možnost dvojí interpretace. U Typlta neví-

te, jestli se ty holčičky smějí, nebo se něče-

ho bojí. Podobné je to u Sopka, jde o stav 

meditace, nebo rezignace? Ta možnost 

různých interpretací je pro mě důležitá,“ 

uzavírá Pavel Brož své vyprávění předtím, 

než se pustíme do detailní prohlídky po-

myslné galerie současné malby, ve kterou 

do detailu, včetně dětského pokoje, chytře 

a působivě proměnil svůj byt. 

Daniel Pitín: Propojení. 2016, olej, akryl a lepený papír, plátno. 92 x 71 cm.

Jiří Sopko: Loutky. 2002, akryl na plátně. 125 x 95 cm.

SBÍRKA BUDOUCNOSTI

60 61



Text: Petra Divoká
Foto: Getty Images

O Allenu Jonesovi se dnes píše jako o předním průkopníkovi pop artu v Británii. Jeho díla jako Židle, Stůl nebo Věšák, v nichž přemě-

nil ženy ve vyzývavém oblečení v podružné kusy nábytku, ale v době zjitřené kampaní #meetoo mnohé pobuřují i padesát let od svého 

vzniku. Jones v nich záměrně provokoval prostředky, jejichž vizualitu si vypůjčil z reklam nebo dobových erotických časopisů. Jeho dílo, 

v němž do krajní absurdnosti „zneužil a znevážil“ ženské křivky, inspirovalo mimo jiné i režiséra Stanleyho Kubricka. Ten podle Joneso-

vých objektů vytvořil interiér Mléčného baru Korova ve své slavné filmové adaptaci Burgessova Mechanického pomeranče. Jonesovo dílo 

se navíc několikrát stalo terčem aktivistických útoků. Během výstavy v Institutu současného umění v roce 1978 po nich házeli smradlavé 

bomby. V roce 1986 vandalové během výstavy v Tate Britain použili rozpouštědlo na barvy, kterým jedné ze soch zničili obličej.  

Na dobovém snímku pózuje s židlí Jonesova manželka Janet. Přestože snímek zdůrazňuje v Jonesových sochách evidentně přítomný  

humor a nadsázku, pro mnohé zůstává i po letech za hranou světa umění.

JE TOHLE 
   JEŠTĚ UMĚNÍ?

(1969)
Kombinovaná technika

ALLEN JONES: ŽIDLE

NÁBYTEK
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