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Prednáškový cyklus o súčasnom vizuálnom umení 
pod názvom Kultúrne spoje CZ-SK, ktorý sa 
zrealizoval v priebehu roku 2017 v Galérii Schemnitz 
v Banskej Štiavnici, dokladá jednak ambície galérie 
a Združenia na podporu umenia - terra artis 
propagovať súčasnú vizuálnu kultúru 
v širšom kontexte a jednak sa snaží podporiť 
a udržať prepojenie nášho a českého kultúrneho 
priestoru prostredníctvom priameho kontaktu 
s českými umelcami a teoretikmi umenia. 

So zámerom dosiahnuť rovnovážne geografické 
rozloženie v štruktúre prednášajúcich z Českej 
republiky sme usktutočnili výber osobností zo štyroch 
silných centier a regiónov, ktoré disponujú vlastnou 
silnou lokálnou scénou a výtvarnými inštitúciami: 
Praha, Brno, Ústí nad Labem a Ostrava.  
Istú rovnováhu sme chceli zachovať aj 
v zastúpení umelcov a teoretikov, ktorí 
spoluvytvárajú súčasnú scénu živého výtvarného 
umenia  - teda štyria teoretici/kurátori: M. Koleček, 
A. Vartecká, M. Kupková, F. Kowolowski a štyria 
renomovaní umelci: J. David, J. Surůvka, J. Černický, 
P. Kvíčala. Hoci ani táto základná definícia neobstojí 
úplne, lebo mnohí aktéri si tieto úlohy vymieňajú, 
alebo majú skúsenosti z oboch strán umeleckej 
prevádzky (David, Kowolowski, Surůvka). Ešte za 
zmienku stojí fakt, že všetci prednášajúci majú aj 
pedagogické skúsenosti. Sú členmi akademickej obce 
a výrazne sa podieľajú na výchove novej generácie 
mladých umelcov. Táto štruktúra sa prirodzene 
odráža aj v modelovaní tém a problémov pre samotné 
prednášky, ale aj pre následný zborník textov. Tu sa 
objavujú nielen vedecko-historické state (Koleček, 
Vartecká), ale aj kurátorské a pedagogické skúsenosti 
(Černický, Kupková), osobné príbehy a spôsoby 
uvažovania (Kowolowski, Kvíčala, Surůvka), či priamo 
autorské poetické texty (David). 

EXPRESNÉ SPOJENIE NA TRATI ČESKO - BANSKÁ ŠTIAVNICA

Vladimír Beskid
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V prvej prednáške prof. Michala Kolečka pre Galériu 
Schemnitz s názvom „Bytie v obraze“  (28. apríl 
2017) boli nosnou témou otázky apropriácií a 
interpretácii totalitných vizuálnych kódov v súčasných 
umeleckých dielach a hľadanie demokratickej 
identity v stredoeurópskom spoločenskom kontexte. 
Podľa Kolečka práve umelecký zásah predstavuje 
aktivizujúcu stratégiu, ktorá otvára priestor k 
pomenovaniu mechanizmov totalitnej minulosti 
a v prítomnosti nastavuje zrkadlo stále viac 
limitovanej demokracie.

Ostravský bard doc. Jiří Surůvka vo svojej prednáške 
„Batman vs. Jánošík, performance v službách ľudu“ 
(25. máj 2017) predstavil základné podoby lokálnej 
scény a akčného umenia vo verejnom priestore – 
založenie kabaretu, festivalu Malamut, dlhoročná 
snaha o vytvorenie ostravského Kunsthalle a pod. 
Zároveň poukázal na metaforický svet hrdinov 
Batmana a zbojníka Jánošíka z Tatier, ktorí zachraňujú 
tento svet pred zlom a jeho osobnú postavičku 
Batmana-tučka, ktorý ako komixový „ombudsbatman“ 
nič nezmení, nič nezmôže, ale aspoň pripomenie kde 
sa nachádzame...   
Prezentácia prof. Jiřího Davida napriek  jasnému 
odkazu “Nikdy sa neobzeraj, zomrieš“ (12. jún 2017) 
znamenala retrospektívne ohliadnutie sa a pokus 
o redefinovanie  vlastnej interpretácie svojej 
doterajšej tvorby. S potrebným odstupom sa tak stáva 
divákom vlastnej tvorby, aby sa  „zase“ projektoval 
do roly vnímateľa a vytvoril nový obraz  -„vyzerá to 
ako obraz a je to obraz“.

Prednáška Mariky Kupkovej pod názvom „Krehké 
a iné kino.  Život videa v súčasnej galerijnej 
prevádzke“ (28. september 2017) predstavila niektoré 
problémy pohyblivého obrazu a videa na českej scéne, 
akými sú (nedostatočná a nesystematická) archivácia 
pohyblivého obrazu, nefunkčné distribučné kanály 
a verejná podpora. Zároveň sa venovala kurátorským 
projektom, ktoré sa výraznejšie vzťahujú k diváckym 
režimom kina a galérie, čo zdarilo putujú medzi 
výtvarným a kinematografickým poľom.

Prezentácia doc. Františka Kowolowského  
„Problematika času v efemérnom umení 
performancie a inštalácie“ (10. októbra 2017) sa 
zaoberala problematikou morfológie času 
a umeleckého diela,  (zahŕňa  stratégie vytvárania 
depozitu; diela operujúce s premenlivosťou času 
a vo svojej efemérnosti spejúce k zániku).  Neopieral 
sa pritom len o interpretáciu, ale aj o osobnú 
skúsenosť s problémom cyklického času ako určitého 
modelu a rituálu v performance každodennej činnosti. 
Brnenský autor prof. Petr Kvíčala vo svojej prednáške 
„Len pre Tvoje oči / For your eyes only“ (7. november 
2017) predstavil nielen svoju cestu k maľbe 
a intervencií do architektúry, ale doložil osobnú 
analýzu o dôvodoch a pozadí vzniku týchto diel ako 
aj o témach, ktoré sú s nimi spojené. To je 
predovšetkým rytmus a opakovanie, slávnosť 
a sviatočnosť, ornament, procesualita, poriadok/řád 
a spiritualita… 
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Príspevok Anny Varteckej s názvom „Šedivé zlato / 
Grey gold“ a podtitulom: „vek a rod v tvorbe českých 
a slovenských umelkýň nad 65“ (20. novembra 
2017) ukázal akým spôsobom sa s problematikou 
pokročilého veku a rodového vymedzenia tvorby 
vyrovnáva vizuálne umenie a jeho spriaznené 
teórie. Doložila, že skúsenosť žien a mužov nie 
je jednoznačne závislá na pohlaví, ale taktiež nie 
je jednoznačne konštruovaná nezávisle na ňom. 
Pokročilý vek - staroba taktiež nie je len biologickým 
určením, ale predovšetkým kultúrne konštruovaným 
pojmom. Vartecká sa na základe výstavného 
projektu Grey Gold 65+  venovala hlavne vybraným 
aspektom genderovej skúsenosti ženy-umelkyne 
v československom kontexte druhej polovice 20. 
storočia.

Záverečná prednáška doc. Jiřiho Černického „Pátranie 
autora jeho výukovým archívom“ (7. december 2017) 
zoznámila poslucháčov s jeho bohatým vizuálnym 
archívom ako pedagogickým nástrojom a pomôckou 
pri nadväzovaní komunikácie so študentmi. Je to nielen 
pestrá panoráma aktuálneho umenia a rozličných médií, 
ale je v ňom zachytený aj osobný pohľad umelca na 
štruktúru súčasného svetového a domáceho umenia. 
Černický tak odkrýva nielen to, čo ho zaujíma a čo 
ovplyvňuje jeho pedagogickú prácu, ale aj rozličné 
modely moderny 20. storočia a ich vplyvy na dnešnú 
vizuálnu kultúru. 

Vďaka tomuto prednáškovému cyklu tak vzniklo 
expresné vizuálne spojenie medzi českou 
a slovenskou scénou a odbornou komunitou. 
Bola to ďalšia lekcia priameho oboznámenia sa so 
súčasným vizuálnym dianím a myslením na českej 
aj stredoeurópskej scéne z rozličných pohľadov 
prednášajúcich.

Moje poďakovanie nakoniec patrí všetkým 
prednášajúcim, ale aj ľudom, ktorí sa zaslúžili 
o organizáciu tohto ojedinelého prednáškového 
cyklu v Banskej Štiavnici a ktorí stoja za Galériou 
Schemnitz. Sú to predovšetkým: Ivan Ladziansky, 
Silvia Herianová  a Alexandra Hrivňáková.  Na úplný 
záver ďakujeme Úradu vlády Slovenskej republiky za 
finančnú podporu projektu Kultúrne spoje CZ-SK. 

PhDr. Vladimír Beskid (1962) - slovenský historik 
umenia a kurátor, dramaturg výstav v Galérii 
Schemnitz v roku 2017, odborný garant projektu 
Kultúrne spoje CZ-SK. Žije a tvorí v Trnave a 
Bratislave.
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28/4/2017
BYTIE V OBRAZE
 Michal Koleček 



BYTÍ V OBRAZE
APROPRIACE A INTERPRTACE TOTALITNÍCH VIZUÁLNÍCH KÓDŮ A HLEDÁNÍ DEMOKRATICKÉ 
IDENTITY VE STŘEDOEVROPSKÉM SPOLOČENSKÉM KONTEXTU

Michal Koleček

Již v roce 2004 vyzýval slovinský teoretik umění Igor 
Zabel v eseji Haven´t We Had Enough? k opětovnému 
promýšlení a rovněž kulturní reinterpretaci traumatu 
spojenému s totalitní minulostí střední Evropy, které 
by mohly nejen definitivně navrátit toto teritorium 
do celoevropského prostoru, ale také zásadně 
přispět k hledání jeho nové identity tváří v tvář 
dramatickým sociálním a politickým výzvám 
současného globalizovaného světa. Přesto je zřejmé, 
že situace ve střední Evropě již delší dobu směřuje k 
hluboké krizi, která hrozí návratem nedemokratických 
společenských trendů a politických postupů nechvalně 
známých z období totalitarizmu. Z dlouhé řady 
signifikantních projevů reprezentujících tyto tendence 
k neo-totalitě stačí vzpomenout drážďanské proti 
islámské hnutí Pegida, českého pro „putinovského“ 
prezidenta Miloše Zemana, demokracii omezující 
kroky nové polské vlády řízené stranou Právo a 
spravedlnost, ve slovenském parlamentu zasedající 
xenofobní krajně pravicovou Lidovou stranu Naše 
Slovensko Mariana Kotleby a samozřejmě také 
maďarský autoritativní režim pod vedením Fidesz 
Viktora Orbána. 

Důvodů k množícím se reziduím antidemokratických 
projevů a hnutí je jistě celá řada a nelze opomenout, 
že jsou nezřídka ukotveny v lokálních politických 
specifikách. Přesto lze bezesporu konstatovat, že 
jedním ze společných jmenovatelů této postupující 
destrukce je nesporné zamrznutí procesů vyrovnání 
se s totalitní minulostí tohoto regionu. Jakoby bez 
bolestné historické sebereflexe nebylo možné 
se postavit aktuálním výzvám, které představuje 
rozpohybování evropských hodnot a struktur čelících 
ekonomické krizi a především problémům spojeným 
s masivní migrací.

„Nebylo již dost střední Evropy? Ano a ne. Ano, pokud máme na mysli politické a kulturní dělení 
a strategie marginalizace, etnizace, vyloučení a (řízeného) začlenění. Ale taková dělení nelze 
vyřešit předstíráním, že neexistují a že jsou prostě vnější okolností, která se nedotýká podstaty. 
Pouze opakováním, návratem a přepracováním traumat se mohou pomalu vyřešit, nikoliv jejich 
potlačováním, ignorováním a zapomínáním na ně. Ne, pokud máme v úmyslu přehodnotit sociální 
a kulturní potenciály východní Evropy a jejich schopnost se transformovat a tím změnit evropskou 
identitu.“ 1)

                                                                                                                 Igor Zabel – Haven´t We Had Enough?, 2004
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Obhlédneme-li v takto nastaveném socio-kulturním 
poli aktuální uměleckou produkci, můžeme se 
soustředit na vyjadřovací strategie, které využívají 
principů apropriace signifikantních vizuálních znaků 
totalitních systémů nezřídka reprezentovaných 
fotografickými obrazy nebo jejich aktuální nápodobou. 
Motivace k využívání takových historizujících odkazů 
však primárně není ukotvena ve vztahu k minulosti, 
nýbrž je otevřená ke kritické a dokonce bolestné 
rekognoskaci přítomnosti. Vždyť situace, události, 
procesy a permanentní tlak postupně deformující 
a nakonec destruující základní etické normy 
společenství i každého jedince, které vyrůstaly z 
ideologického a instrumentálního rámce totalitarizmu, 
se v nových souvislostech nepozorovaně formují 
uprostřed naší každodennosti. Jejich zobrazování 
a umělecká interpretace jsou přitom paradoxně 
limitovány přesyceností soudobými nástroji mediální 
komunikace, které prostřednictvím nepřeberného 
množství informačních kanálů snižují naši schopnost 
orientace v aktuálním dění a adekvátní uvědomělé osobní 
i společenské reakce. Odkrývání historických vrstev 
vizuálních ikon reprezentujících bazální společenský 
konsenzus a jejich zpřítomňování formou uměleckého 
zásahu a aktualizace obsahového rámce směrem k 
současnému kontextu představují aktivizující strategii, 
která otevírá prostor k pojmenování souvislostí mezi 
defektními mechanizmy totalitní minulosti a přítomností 
stále více limitované demokracie.

Středoevropští umělci, které jsem zařadil do svého 
příspěvku, abych dokumentoval zmiňované archeo-
mediální průzkumy, jsou zástupci střední generace 
se zkušeností s fungováním dohasínajících totalitních 
struktur a bipolárně rozděleného světa osmdesátých let 
dvacátého století a rovněž s následnou euforickou, i když 
nezřídka rozporuplnou a v mnoha ohledech nedokončenou 
společenskou transformací.
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Relativizace symbolů

A tak Jiří Černický zpochybňuje jeden z klíčových mýtů 
komunistického úspěchu a moci, když okolo historické 
osobnosti prvního kosmonauta Jurije Gagarina a jeho 
cesty do vesmíru splétá příběh o tajemném předmětu 
nazvaném Gagarinova věc (od roku 1999), který 
formou diverzní manipulace umísťuje do dobových 
materiálů. 

Černický vizuálně vychází z estetiky a ideologického 
patosu oficiálních fotografií a novinových výstřižků, 
které ovšem kombinuje s amatérskými snímky, často 
přímo nesouvisejícími s interpretovanou historickou 
látkou, a rovněž se smýšlenými dokumenty či 
předměty. V nakládání s dobovými reáliemi přitom 
autor nezřídka uplatňuje odkazy k modernistickým 
vyjadřovacím prostředkům charakteristickým 
především pro ruskou uměleckou avantgardu a 
později zneužívaným mašinérií totalitní komunistické 
propagandy.  Vše nakonec dotváří vlastními 
pseudorealistickými komentáři ve formě popisek, 
vysvětlivek či poznámkového aparátu a především 
využitím specifické formy tradiční muzeální expozice, 
která má normotvorný charakter a mýtus Gagarinovy 
věci „definitivně uvádí do dějin dvacátého století“.
Černického hra je přitom tak dokonalá, že lze jenom 
stěží nalézat hranice mezi realitou a fikcí, přičemž 
jediným nezřetelným vodítkem pro diváka zůstává 
absurdita spojená se samotným tajemným objektem, 
který je po celou dobu v centru veškerého dění. Autor 
s jeho „existencí“ konfrontuje významné dobové 
osobnosti, když vedle prvního kosmonauta exponuje 
politické vůdce Nikitu Chruščova, Johna Fitzgeralda 
Kennedyho, Richarda Nixona a Henryho Kissingera, 
nebo všeobecně známé instituce jako například ruský 
Bajkonur či americkou NASA. Nezmiňuje se ale ani 
náznakem o jeho reálné funkci a v intencích totalitní 
ideologie prostě referuje o jeho existenci, důležitosti 
a nespecifikovaném přínosu k vývoji sovětské 
kosmonautiky.  
Jiří Černický se na podkladě konkrétní historické 
události zabývá limity společenského poznání, 
odhodláním jedince čelit mocenským manipulacím 
a jeho kapacitě být v každé jedné chvíli – v minulosti 
i právě teď – připraven ke kritické rekognoskaci naší 
existence.
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Sebeprojekce do historických obrazů

Joachim Seinfeld v kontinuálním projektu Když se 
Němci baví  (od roku 2005) otevírá nové perspektivy 
čtení symptomatických události německých dějin 
dvacátého století, když prostřednictvím důmyslné 
montáže promítá v karikaturní zkratce vlastní postavu 
do apropriovaných historických snímků.  
Svoji vyjadřovací strategii přitom sám autor označuje 
jako doku-fikci, neboť podstatou jeho práce je trpělivý 
průzkum archivních obrazových zdrojů latentně 
provázaný s hledáním individuálního postoje ke 
kruciálním historickým milníkům, který vyjadřuje 
prostředky manipulace s vizuálním materiálem. 
Ve stále rozšiřovaném záběru vykresluje destruktivní 
příběh Německa od hrůz první světové války přes 
vleklou hospodářskou krizi dvacátých let, nástup 
nacismu, obsazení Sudet, poválečné rozdělení až po 
honeckerovský režim. 
Seinfeld si ovšem nevybírá notorický známé 
fotografie – naopak vyhledává snímky, které sice 
jaksi podvědomě reprezentují esenci sledované 
události, ale zároveň nabízejí její rozšířené čtení. 
Interpretační otevřenost těchto socio-kuturních znaků 
nadále posiluje prostřednictvím sebeprojekce, tedy 
jejich zpřítomněním pomocí dokonalých technických 
postupů, které umísťují postavu autora do středu 
těchto příběhů. Jeho role v kompozičním schématu 
záběrů se přitom mění – osciluje mezi vypjatou 
karikaturní zkratkou, zdánlivě lhostejnou přítomností 
či aktivní účastí na zobrazované události. Vždy se však 
dotýká problematiky zborcení přirozených sociálních 
vazeb, které jsou nahrazovány kolektivní manipulací 
či dokonce fascinací směřující k potlačení nezávislé 
individuality a nástupu totalitárních principů.
V této neradostné perspektivě se Joachim Seinfeld 
vlastně ptá sám sebe, a v jistém smyslu potom 
každého z nás, jak bychom se zachovali v situacích 
prezentovaných na jednotlivých snímcích a my si 
uvědomujeme nejenom závažnost a moc těchto 
obrazů, ale také vlastní nejistotu a strach ze selhání v 
prudkém proudu společenských procesů bez možnosti 
odstupu, bez schopnosti predikovat budoucí dopady 
aktuálních rozhodnutí. 
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Expozice osobních dokumentů

Slaven Tolj v díle Patriot (2007) exponuje tváře mužů, 
kteří zahynuli při obraně Dubrovníku obléhaného 
srbskou armádou v roce 1991. Zvětšené portrétní 
snímky získané z občanských průkazů v intermediální 
instalaci kombinuje s odlesky světelných paprsků 
prýštících z pomalu se otáčející disko-koule, aby 
upozornil na fatální válečnou deziluzi generace 
vyrůstající ve schizofrenním ráji Titovi Jugoslávie 
sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.  
Základ Toljova vizuálního jazyka se vždy latentně 
odvíjí od důrazu kladeného na performativitu. Jakoby 
teprve fyzická přítomnost autora v díle opravňovala 
a upevňovala samotnou jeho existenci i sociální 
status. Intimní nebo naopak veřejné akce, možná 
přesněji situace, potom slouží jako materiál k 
dokumentaci prostřednictvím záměrně anti-
estetických reportážních videozáznamů či fotografií, 
které se stávají součástí instalačních environmentů. 
Tolj navíc v uměleckém procesu relativizuje auru 
artefaktů, když nezřídka využívá jako součást 

vlastních realizací snímky či předměty nalezené, 
neautorizované či pořízené svými kolegy.
Apropriované portréty padlých obyvatel a obránců 
Dubrovníku vyhledané v kartotékách a téměř 
pietně prezentované v potemnělé pableskující 
instalaci doplňuje krátké video. V něm autor za 
zvuků hymny bývalé Jugoslávie vzdává hold těmto 
dnes vlastě nechtěným hrdinům prostřednictvím 
vojenských pozdravů reprezentujících signifikantní 
ideologická a politická hnutí, která determinovala 
vývoj místní společnosti v průběhu dvacátého 
století (komunismus, ustašovský fašizmus, srbský 
nacionalizmus atd.). 

Slaven Tolj tak dráždivě upozorňuje na zbytečnost 
těchto obětí, které byly vmanipulovány do 
nesmyslného válečného konfliktu, a rovněž na 
neschopnost společenské reflexe směřované 
především ke kritické interpretaci chorvatského 
nacionálního mýtu, neboť teprve ta by snad mohla 
jejich smrti dát hlubší smysl. 
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Interpretace subjektivních vzpomínek

Autorská dvojice Lukáš Jasanský & Martin Polák 
se soustředí na ohledávání narativních možností 
fotografického média, když v minimalistické a 
nespektakulární formě prostřednictvím civilních 
černobílých snímků a na základě vyprávění ilustruje 
životní příběh jejich přítele Jana Merty – malíře a syna 
evangelického kněze –, který vzhledem k postavení 
svého otce v mládí zakusil tlak totalitní perzekuce 
a zároveň skrytých forem sociálního vyloučení 
vyplývajících z všudypřítomné atmosféry strachu 
a nedůvěry. 
Podstatou specifické vyjadřovací strategie Lukáše 
Jasanského & Martina Poláka je odosobněný proces 
zdánlivě anti-estetické dokumentace. Téměř 150 
záběru opatřených strohými komentáři, které 
jednotlivé scenérie především lokalizují, vzniklo bez 
vědomí samotného hrdiny. Autoři ho „podrobili“ 
výslechu zcela nepozorovaně v rámci opakovaných 
příležitostných setkání a sami na základě 
introspektivních a nestrukturovaných informací 
poskládali běh jeho života soustředěný na konkrétní 
místa – především budovy či interiéry –, která se 
ve vyprávění objevila a vypravěč na ně kladl určitý 
emocionální důraz. 
Jednotlivé snímky z cyklu Jan Merta (2009) jsou přitom 
ponořeny do nehybné atmosféry, která evokuje 
strnulost československého reálného socialismu 
sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, 
a to přestože reflektují sekvence rozprostřené 
od hlubokého hrdinova dětství až k událostem 
bezprostředně předcházejícím zrodu samotného díla. 
Zbavené skutečného života, exponované bez lidského 
elementu a identické věcnou strohostí, evokují 
kartotéky Státní bezpečnosti, dokumentující sledování 
režimu nepřátelských osob. Zároveň je v jejich 
prostoru ukrytá touha autorů vědomě vytrhnout duši 
zobrazovaných lokalit z proudu času – zaznamenat 
ji dnes, ale přesto s respektem k subjektivní historii 
toho, kdo ji již navždy bude vnímat jako vlastní 
někdy zraňující, jindy zase laskavou a další existenci 
opodstatňující minulou přítomnost.  
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Tematizace architektury 
jako socio-kulturního znaku

Konvolut prezentovaných prací uzavírá stylizovaný 
video snímek Josefa Daberniga nazvaný Hypercrisis 
(2011) zasazený do prostředí pomalu se rozpadajícího 
rekreačního komplexu na jižním Kavkaze, který 
v období komunizmu sloužil sovětským umělcům. 
Film komponovaný v semi-dokumentárním 
introspektivním modu symbolizuje atmosféru 
totalitarizmu i jeho destrukce a zároveň odkazuje 
na zranitelnost každého společenského konstruktu 
pod tlakem ztráty autenticity a základních morálních 
kritérií politického systému a především vlastní 
society.                                                                                                                    
Podstatnou součást autorova narativního modelu 
přitom tvoří fotografická dokumentace, která provází 
samotné filmování a napomáhá jak k důkladné 
rekognoskaci sledovaného prostoru, tak hraje roli 
jakéhosi průběžného scénáře, na jehož základě 
je budována struktura inscenovaného příběhu. 
Jednotlivé záběry se přitom soustředí především 
na záznam prostředí – tedy na rekonstrukci významu 
konkrétní architektury ve specifickém historickém 
kontextu i na report o jejím zániku. 
Dabernig si ovšem ideologické funkce různých 
typů veřejných staveb všímá dlouhodobě, neboť si 
uvědomuje nejenom jejich reprezentativní vliv 
v dobovém ukotvení, ale rovněž odhaluje podvědomé 
vyzařování těchto přetrvávajících meta-znaků do naší 
současnosti.  Soustředí se především na změny stavu 
i využitý takových komplexů, které nezřídka reflektují 
složité transformační společenské procesy. Jejich 
průběh je přirozeně charakterizován snahou o hledání 
nových socio-kulturních reprezentací a naopak 
nezájmem či přímou destrukcí symbolů „staré doby“. 
Nezbytný proces vyrovnání se s historií – v tomto 
konkrétním případě s totalitní minulostí sovětského 
impéria – je takto vytlačován z veřejného diskurzu 
a nahrazován kontraproduktivním obrazoborectvím.
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Fiktivní Dabernigův spisovatel – hlavní postava 
snímku – zasažený hlubokou autorskou krizí, který 
v rámci tvůrčího stipendia bloudí ruinami bývalého 
ráje oficiální sovětské kultury, tedy primárně 
symbolizuje neschopnost vybudovat skrze 
nesmlouvavou kritiku minulosti vlastní smysluplnou 
identitu. Jeho emocionální paralýzu tak lze bezesporu 
interpretovat jako naše generační transformační 
selhání.  
Významný český dramatik, politický aktivista – 
disident –, a později také prezident Václav Havel 
v eseji Moc bezmocných (1978), která reagovala 
na trýznivou společenskou situaci po zveřejnění 
klíčového protirežimního programu Charta 77, kladl 
důraz na poučení z dějin a hledání obecné a sdílené 
společenské zodpovědnosti, když napsal: “Historická 
zkušenost nás učí, že skutečně smysluplné životní 
východisko pro člověka je obvykle to, které má v sobě 
prvek určité univerzality, které tedy není východiskem 
jen parciálním, přístupným jen tak či onak ohraničené 
komunitě a nepřenosným na jiné, ale které je naopak 
způsobilé být východiskem pro kohokoliv, předobrazem 
obecného řešení, a které tedy není výrazem jen do sebe 
uzavřené odpovědnosti člověka k sobě a za sebe, ale 
kterému je tato odpovědnost vždycky ze své podstaty 
odpovědností ke světu a za svět.” 2)

V současném neklidném prostředí je právě toto 
Havlovo východisko nesmírně aktuální, neboť vybízí 
k pohledu přes naše horizonty omezované nezřídka 
účelovými politickými manipulacemi a mediálními

zkratkami. Zdá se, že žijeme v „lepším světě“, než 
který na konci sedmdesátých let minulého století 
obklopoval Václava Havla a byl fatálně determinován 
nesvobodou tzv. reálného socializmu. Přesto můžeme 
stále častěji ve společenském diskurzu zaznamenat 
příklon ke zkratkovitým a účelovým řešením 
upřednostňujícím krátkodobý a omezený prospěch. 

Umělecké strategie, které odkazují k tématům 
a vizuální reprezentaci středoevropské verze totality 
a konfrontují je se sílícími negativními projevy 
ohrožujícími etickou integritu a demokratický 
potenciál společnosti, lze v této souvislosti chápat 
jako očistný socio-kulturní rituál. Lehký úsměv či 
bolestné mrazení v zátylku, jež vyvolávají asociace 
vystupující z obrazů minulosti v dílech Jiřího 
Černického, Joachima Seinfelda, Slavena Tolje, Lukáše 
Jasanského & Martina Poláka či Josefa Daberniga, se 
střetávají s motivacemi našich rozhodnutí. A my 
s překvapením registrujeme vlastní ochotu 
spolupodílet se v konkrétní situaci na defektních 
řešeních, která v rovině historické v souladu se 
všeobecným míněním odsuzujeme.

1) ZABEL, I. Haven´t We Had Enough? In: ZABEL, I. Contemporary 
Art Theory. Zurich: JRP/Ringier, 2012 (z anglického originálu 
přeložil Josef Procházka), s. 121.
2) HAVEL, V. Moc bezmocných. In: HAVEL, V. O lidskou identitu. 
Praha: Rozmluvy, 1990, s. 115.
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BATMAN VS. JÁNOŠÍK
Jiří Surůvka



Jak vznikla má identita ostravského batmana?
Ostrava dosud je městem na Evropu netypickým, 
je to spíš Cleveland, Detroit nebo Pittsburgh před 
50 lety, plná smradu a jedu v ovzduší, kde auta, 
a ne lidé, jsou páni, a páni jsou kmáni: pochybná 
elita všehoschopných matkozmrdů, takových 
politických Jokerů odnikud, vládnoucích línému 
lumpenproletariátu… A toto Gottham city s jeho 
ghetty a donebevolající každodenní nespravedlností 
potřebuje figuru komiksového ombudsbatmana, který 
samozřejmě nic nezmůže, jen připomene, že jsme 
tady všichni v prdeli…

Můj první kostým Batmana mi z tepláků spíchla 
kamarádka… Je to z obarvených podvlékaček, plavek 
po tátovi, přehozu z postele (i s těmi všemi fleky) 
a škrabošky, co mi kdysi spíchla kamarádka- kočičí 
žena.

Batman byl hrdina, který zachraňoval svět před zlem. 
V tom má mnoho společného s pojetím Jánošíka, 
zbojníka, který bohatým bral a chudým dával… Jako 
Batman zachraňuji svět před zlem, to se nemění… 
a jako umělec ani nemůžu jinak. Myslím, že figura 
jako Eulenšpígl, kašpar, šašek a další hrdinové 
pokleslé lidové zábavy jsou nutní všude tam, kde je 
blbost vydávaná za normu… V mém pojetí (socha 
Otcovství) Batman dokonce porodil dítě. 

Porodit dítě ve století žen je jen signál, že zase přijde 
století mužů. Ženy jsou hybnou silou do nebe I do 
pekel, to záleží na nich. Chtěl jsem je jen upozornit, 
že muž není jejich nepřítel a že bez spolupráce to do 
nebe nepůjde…ale mají právo být na nás naštvané. 

BATMAN vs JÁNOŠÍK 
PERFORMANCE V SLUŽBÁCH ĽUDU

Jiří Surůvka
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Cestuji po světě, ale celý život jsem spjatý s Ostravou. 
Mám psa Emila a učím se od něj: nespekuluje a je 
věrný místu a partnerovi a proto je šťasten. Větší 
smysl mi pak dává změnit své okolí k lepšímu a nikoli 
utéct „na lepší“, někam do Prahy, Berlína, New Yorku… 
A taky má pravdu hudební skladatel Petr Kotík, když 
říká, že Ostrava má velký kulturní potenciál… Já si to 
myslím též, samozřejmě rád cestuji, abych viděl, jak 
to mají jinde, a poučil se. Aby naší vizi Ostravy jako 
mekky kultury nic nechybělo.

Ostrava kandidovala na titul Hlavní kulturní město 
Evropy v r. 2015. Proč jsem si myslel, že má šanci? 
Ostrava jako americké město, zanedbané, 
s připraveným kulturním brownfieldem, je myslím, 
dokonalým kandidátem na tento titul a na peníze, 
které takové označení eventuálně přinese: bez 
investice není nic, ani kultura. Místní političtí 
bossové napojení na stavební lobby dostanou své 
miliony zisku, umělci dostanou své budovy galerie, 
koncertního sálu, mladí umělci své levné ateliéry 
a kluby, absolventi Vysoké školy Báňské, úředníci 
a technokrati všeho druhu konečně uvěří, že kultura
 je výdělečný podnik a na konec na tom vydělá i 
kultura jako taková… Kultura bude a nepůjde přes 
palubu jako první v okamžicích přicházející bouře, 
naopak stane se jako všude jinde v kulturních zemích 
východiskem a nezničitelnou hodnotou v dobách 
jakýchkoli krizí, které v budoucnu ještě snad přijdou. 
Nikoli bez peněz ale bez vlastenectví a lásky ke 
kultuře a také bez morálky a světonázoru uhyne 
každé společenství… I to naše spolčení hlupců 
v Ostravě, potažmo v české kotlině vůbec…

Při vyslovení jména Ostrava si většina lidí vybaví 
Stodolní. Proč tam už nechodím? No každé „peklo 
práce“ má I své falešné ráje, dokonce I v Osvětimi 
byl bordel, a Stodolní ulice byla místem laciných 
náleven pro proletáře už před sto lety, včetně těch 
domů s lucernami atd. V tomto ohledu má Ostrava 
také co dohánět, při srovnání s Drážďanským 
Neustadtem však „Stodolní“ neposkytuje pracovní 
příležitosti a možnosti podnikání mladým lidem, 
pouze tam mohou „mladí“ propít peníze z podpor 
a dát je do kapes „starejm a vychcanejm“… To radnice 
v německých městech to mají ohlídané lépe, ano 
chybí nám i politická kultura a smysluplné vize,… 
málo cestují anebo se tam jen flákají ti naši politikové 
komunální.
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Součástí mé tvorby je i vystupování s komediálním 
kabaretem. Není to trochu pokleslá zábava? No už 
jsem to naznačil v odpovědi na třetí otázku: kabaret 
je matečným prostředím pro figurku ironického 
kašpara-nositele významných poselství dnešního 
umění svým přeplňovaným turbosoučasníkům, kteří 
vlastně jiný kanál ani neberou. Čili pokleslému vše 
pokleslé… Ale ostatně , kabaret zase tak pokleslá 
zábava není, to jen u nás komunisti ho vytěsnili 
ze strachu před ním, a noví mocipáni se také bojí 
smíchu na svůj účet. V Polsku , Rakousku a Německu 
jsou, čili: všude kolem nás v Evropě existují a 
prosperují stovky kabaretů povětšinou politických, 
a to I ve státních televizích. Dejte si slovo „kabaret“ 
do You tube a uvidíte…

Nedávno jsem se v televizi přiznal, že s bratrancem 
Lysáčkem prodáváme obrázky po poutích za patnáct 
korun. Je život umělce v Ostravě opravdu tak těžký? 
No to je samozřejmě jinak, jde o náš několikaletý 

projekt – performance. Prodáváme na poutích 
a v obchodních centrech kopie vlastních prací, tzv. 
autorské falzifikáty Made in China. Chceme tím 
reagovat na několik věcí. Na poutích prodáváme 
ironické katolické a antikatolické obrázky ve smyslu 
jing a jang nebo teze: tam kde je přítomen Bůh, 
musí i satan někde v rohu špulit pysky. No a také 
tím reagujeme na krizi, poplašená střední vrstva už 
nekupuje obrazy, tak jim teda nabízíme laciné kopie 
z lepších časů, nikoli teda za patnáct korun ale za pár 
stovek. Tak jako Vietnamci prodávají falešné cigarety 
a tepláky Adibas, tak my nabízíme Borůvku a Pisáčka, 
s originálními podpisy. No zatím jsme mírně ziskoví, 
což nás do budoucna naplňuje mírným optimismem. 
A život umělce v Ostravě už před krizí nebyl 
žádný med, tak jsme žádný výkyv k ještě horšímu 
nezaznamenali. Obchod s uměním (i naším) se vždy 
odehrával jen v Praze. Tam jsme opravdu 
zaznamenali horší situaci, ale to je váš problém…

22



Učím na ostravské univerzitě. Ptali se mně: nemáš 
strach, že tě tvoji žáci jednou převálcují? Jsem za 
to placen, aby mě mí žáci převálcovali co nejdříve. 
Vždy, když končí nová várka, vybíhám před školu a 
volám jim do vzdalujících se zad: A převálcujte mě co 
nejdříve, dostanu prémie… Hynku, Vytisko, Froulíku, 
Tichá Barboro… makejte, ať se mám dobře. A už 
mě válcují, ale VVP AVU (vědeckovýzkumný ústav 
Akademie) to neví, protože na webu naší školy se asi 
nepozná, kdo u koho studoval, tak studenti válcují jiné 
učitele, u kterých nikdy nestudovali…
Proč se na mých obrazech se často objevují motivy 
války či Hitlera? Co mě na tom zajímá? Tak, jsem typus 
dadaisty - bořit a pak ať staví na troskách jiní. Po nás 
potopa…A Hitler byl největší bořek ničitel. Když se 
tak na sebe a své vrstevníky podivám, jsem bohužel 
ještě generace ozářená sekundárně druhou světovou 
válkou, narodil jsem se patnáct let poté, co skončila. A 
veškeré umění té mojí obsahotvorné doby se válkou 
zabývalo, lidstvu spadla maska kulturnosti a bezuzdně

se vraždilo, to víte, to musel být materiál pro umělce, 
cpali to do nás horem dolem…stále méně tendenčně, 
ideologie se vytrácela, zažil jsem I rok 1968, ohromen 
ruskými tanky a později těmi dutými think tanky 
normalizace. Jsem jako nějaký Metuzalém už vlastně, 
jako věčný student jsem stávkoval v listopadu 1989, 
dvacet let jsem budoval kariéru kapitalistického 
umělce, všude jsem byl a všechno viděl, žeáno, narodil 
jsem se v kině. A už celkem patnáct let učím mladé 
lidi, nikoliv know how umění, ale jak ho v sobě a pro 
sebe otevřít. Jak si udržet dětskou senzitivitu, kterou 
ještě mají, namísto aby se jí zbavili, jak je to učíme 
ve všech ostatních typech škol, jak být dospělí a 
pragmatičtí. Tak já je zase učím triky, jak na tohle zase 
zapomenout a zůstat dítětem. A jak na to jdu? Že jsem 
z nich ten největší uličník. Což je s přibývajícími lety 
stále těžší. Tak se nedivte, že jsem pořád angažovanej 
a naštvanej, chci zůstat ve formě… Ve formě starého 
bábovky, co mu ujel vlak z Prahy ale stopovat se mu 
už zpátky nechce…
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Doc. Mgr. Jiří Surůvka (nar. 1961 v Ostrave) je český umelec, performer, kurátor a vysokoškolský 
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(od 1994), výstavného projektu "Kolmo k ose" a člen skupiny František Lozinki (od 2005). V roku 2015 
získal Cenu od V. Havlíka pre českého umelca nad 35 rokov. V súčasnosti  - vedúci Ateliéru video, 
intermédií a performance na Fakulte umení Ostravskej univerzity v Ostrave.  Žije a tvorí v Ostrave.
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 NIKDY SA NEOBZERAJ, ZOMRIEŠ...
  Jiří David



NIKDY SA NEOBZERAJ, ZOMRIEŠ...
ZASE 2016

Jiří David  

 Zase si rvu do prdele čípky... zase jedu nocí vlakem bez příčiny… zase vidím svou ruku a nelži... zase
 jsou úvozy plné sněhu... zase jsou mé revoluce intimní... zase jsou pomníky neviditelné... zase jsou
 mé sny nenapravitelné... zase je žrádlo pro kočky navoněné... zase jsem zemřel první... zase je to
 nepřeložitelné... zase si myslím, že to je poezie... zase mne protíná bolest... zase ráno ustýlám
 postele... zase mám daleko nohy... zase hledám důvod... zase se přemlouvám... zase mne studí
 pot... zase ve vířivce mizí horizont... zase je bělost prostěradel tělem... zase jsem součást tvého
 zpoždění... zase jsem v chaosu jazyka... zase nenávidím cesty... zase je klíč kódem... zase jsem před
 sklem mrtvým ptákem... zase je léto pouze den... zase se kupí hromady všeho, včetně lidí... zase jsem
 cestujícím... zase jen na oko usínám... zase jsem přestal číst literaturu... zase vidím... zase jsou parky
 pod stromy... zase je písek organický... zase jsou včely svědky... zase je má tekutina mimo... zase jsem
 geneticky rozdrcen... zase se neptám, měl bych... zase někdo řve... zase je má kůže porcelánem...
 zase zaskřípou dřeva v podlaze... zase je voda vroucí... zase je ticho v kupé a plaché zvíře ve dveřích...
 zase kouříš... zase si zouváš boty a nejsou bez špíny... zase mlčíš... zase je dvojjediné... zase je
 závrať legitimní... zase se blížím a ztrácím v jednom... zase patřím neklidu... zase nejde o návrat...
 zase je pískot v uších dědictvím... zase je plynulost zase... zase mám v zubech mák a vlasy... zase
 je představa smrti laciná... zase nahnilá... zase v rozevření až po propast... zase je dech rtutí... zase
 jedem... zase je vzpomínka v mobilních datech... zase existuji... zase nevěřím... zase se lituji... zase
 jsem zbabělcem... zase... zase jím spálené maso, abych mohl lhát... zase jsem v žáru jiných... zase v
 zamlčení sním... zase se právem obviňuji, neviděn... zase je strach na schodech... zase je ve světle
 zlost... zase slyším vězeňský štěkot psů... zase uprostřed města... zase hledám levné taxi... zase
 to je pravda... zase odpouštím, hlavně sobě... zase ti říkám kurvo... zase neodmítám... zase vlezle
 zapomínám... zase ti závidím srst... zase panikařím mezi zdmi... zase tloustnu... zase prší... zase se
 přinutím jít... zase mají modly erekci... zase jsou domovy smrtící... zase jsou tribuny ulicemi... zase
 jsou hlasy sekyrami... zase jsou běsy laskavé... zase jsou stopy v obrácení... zase jsou stroje u zdrojů...
 zase je cítit hrany... zase je srozumitelnost blahem mas... zase jsou zvony z čokolád... zase je bělmo
 oči slonovinou... zase jsou tůně screenem... zase je hloubka mrknutím... zase je neodvratnost vizí...
 zase neslyšně letím nad hroby... zase se jménu podobám... zase se slušně usmívám... zase nevím jak
 zhasnout... zase jdu jen okolo... zase nabíjím telefon... zase jsem zrádcem... zase vyťukávám pin...
 zase je slyšet mráz... zase se zjevuje stín... zase je povrch vlajkou... zase studnou... zase na vzdálenost
odlišnosti... zase v zatnutí zubů... zase v sehnutí... zase v jednoduchosti dat... zase chodím ulicí mezi
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automaty a hřbitovy... zase jsou Slovenky hezčí... zase padají okapy... zase nevím jak to říct... zase 
mi aulin nepomohl... zase vidím partyzána... zase je uprostřed hezky... zase se těším... zase důvěřuji 
obklopen mraky... zase kopíruji hladiny řek... zase je měsíc vklíněn za sluncem... zase holím jinovatku... 
zase kurva brečím bez slz... zase jsou ploty vyšší než víra... zase je na vrcholku benzínová pumpa... 
zase, ach jo... zase je forma nenažranou sviní s rozeplým poklopcem... zase víš více... zase blouzníš 
v podobách miliónů sarančat... zase jsem plný hoven... zase jsem rozorán mimo pole... zase piju 
vzteklého psa... zase mi větve hrabou v hlavě... zase jen tak namátkou, aby se neřeklo... zase jsem 
oslněn... zase prosím o němotu, když si mohu vybrat... zase rorýs spí na půl za letu... zase tvůj hlas 
svírá úd... zase jsou bosé nohy možností... zase se smrskávám... zase se v ozvěně neopakuji... zase 
je diakritika zbytečná.... zase jsou jídelny smutné... zase se do toho sereš... zase si nalhávám vize... 
zase závidím, oceněn... zase je to jen do čtyř... zase je okno mimo osu... zase jsou bitvy pod víčky... 
zase bez vysvětlení zase napospas... zase se svévolně prohazují znaky... zase to nelze dočíst... zase 
přestupuji v jiném místě... zase se spouští siréna... zase je poušť hady osiřena... zase si nedám pokoj... 
zase stojíme na stopce... zase mne lakují ti nejlepší... zase jdu zadem... zase je hotovo... zase je v 
terči mlha…zase jsou mé boty plné vody, bez ryb...zase je má modlitba tupým předmětem, obrysem 
vraždy... zase jsou zahrady plné krtků a skalice zelené... zase projíždím sídlištěm... zase se musím 
posunout, nerad... zase mne jazyk obkreslil drátem... zase jsou světlomety... zase nevolnost... zase 
strmé skály... zase už jsou věštírny jenom v kosmu... zase už jsou udavači svatí... zase je prokletí 
cnost... zase je odpad průhledný... zase je umění metastází boha... zase lze beztrestně odbočit... zase 
na vlastní nebezpečí volíš nesmrtelnost... zase se ti smějí za zády... zase je to jen diagnóza... zase 
volíš zemzelenou... zase jsi zběhem na rozkaz... zase je příjemně... zase jdu do skladiště asociovat... 
zase získávám alibi jako pas do všech zemí světa... zase je stůl krajinou bez duhy... zase je povoleno 
zadarmo popravovat i mimo byty... zase se ptám po zbrani... zase je zátylek s léty mramorem na 
rituální rozbití... zase se nerad dotýkám cizích těl před probuzením... zase je sdílení měnou... zase je 
proklamace vějířem... zase je tajným kontem pokory agrese... zase prolézám vlastní napudrovanou 
klecí... zase jsem v nějaké hale... zase žárlím na to, že jsem se předběhl... zase je v napětí svalu 
cítit blízkost smíření... zase dítě touží zabíjet... zase jsem si odvykl... zase je zákulisí jevištěm... 
zase mi vzali varle... zase je experiment make upem... zase je naše ztracenost dýkou v zádech 
proroků... zase máme pohodlí a pocit viny... zase saze... zase poletuje popel... zase jsou mé kosti 
zlehka oddrolené... zase je msta nemocí... zase tě prostě miluji a zapíjím pivem druhý prášek proti 
odplatě mého těla... zase vystojím frontu... zase jsem byl ve dvou... zase tím zaháním úzkost... zase 
jsou všude turbulence a všude automatický pilot... zase je u okna chladněji... zase ti vezu chvění... 
zase vstupuješ, levou první... zase je voda až moc horká... zase neumím měřit čísly, ale intenzitou... 
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zase je všeho tak všeho... zase se falešně dojímám, bez pomoci... zase jsem bezmocný... zase jsem 
plný výčitek... zase opouštíme cestu... zase opouštím galaxii, v momentech usínání... zase je otvor 
prázdný... zase je hebkost zakázaná... zase past zlomila vaz... zase je to o promlčení, bez odpustků... 
zase si představuji, abych vydržel vidět... zase je nabídka... zase je ropa zrcadlem... zase jsou města 
3D tiskárnou... zase se mi lepí boty k zemi tíží krve... zase jsou tunely k zešílení, nebo ke spánku... 
zase nevím, kde jsem, když mě v posteli stiskne prostor... zase se na mě usmíváš a nevidíš mě... 
zase si loupu mandarinku... zase mám digitální dlaň... zase jsem zlomil rýč na kameni... zase jsem 
slovo dodržel a nechtěl jsem... zase vidím modré slunce na tvých zádech... zase příliš málo... zase 
nevím, jak to odčinit... zase jsem zaslechl skřípění zubu... zase jsou masáže neúčinné... zase mám 
hadice v pažích... zase utíkám... zase... zase... zase... zase s náhražkou testosteronu... zase bez... 
zase v sálech odpoután v beztížných písních... zase dobrovolně osamocen... zase na brzdách... zase 
neúplný... zase podepřen... zase omámen halucinací stesku... zase vidím tancovat dávno mrtvé 
herce... zase vidím statisíce dávno mrtvých... zase je to navždy směšně trhavé, bez barev... zase 
uctíváš... zase nedopovíš... zase máš nohu v chlípnosti a užíváš si to... zase se bojíš vyslovit mrdat... 
zase jsem plný studu... zase máš výmluvu... zase jsou noviny z olova... zase se někdo dusí a marně 
předstírá ze je stále dítě... zase sedíme v kruhu... zase se vypínám, vzdálen... zase je asfalt bez růží... 
zase plivu v plakátech... zase jsi prozářen, dávno před Kristem... zase jsi v údolí pod Jeruzalémem, 
jakoby náhodou a taky nezrazen... zase mne serou legendy... zase jsem vulgární, abych to vůbec 
vydržel... zase máš více životů a tím prvním jsi je promarnil... zase zdi napodobují les... zase něco 
zdrhlo z obory... zase už jsem tam měl být s motivem... zase je písmo méně než hlas... zase ve 
SPA předstíráš... zase jsou sauny vychladlé... zase pootáčíš jen hlavu a měl by jsi celý trup... zase 
je jméno bezpohlavní a raduje se... zase je otec v nedohlednu, nedotčen... zase je žena po pás 
v zemi a přeci levitující... zase je zázrak bez loga... zase je mnich lehkovážný, aby neodmítnul zlo... 
zase je těsně před explozí cítit pivem... zase jsou ohně více než sliby... zase epilepsie zdržela vlak…

prof. akad. mal. Jiří David (nar. 1956 v Rumburku) je intermediálny český umelec, maliar 
a fotograf, vysokoškolský pedagog. Od polovice 80. rokov spoluvytvára českú výtvarnú 
scénu. Absolvoval AVU v Prahe (1987), je spoluzakladateľom skupiny Tvrdohlaví (od 
1987). Prezentuje široké spektrum médií a prístupov – od post-modernej maľby cez 
betónové obrazy, fotografické série až po realizácie vo verejnom priestore ( neónoé 
Srdce nad hradom, 2002; Kľúčová socha, 2015). V roku 2015 realizoval svoju Apoteózu 
v českom a slovenskom pavilóne na bienále v Benátkach. Žije v Prahe-Zbraslavi a 
pedagogicky pôsobí na UMPRUM v Prahe a na Akadémii umenia v Banskej Bystrici.
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Jiří David: Z cyklu Daniel 
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Jiri David,My body,my  misdemeanour, my crave, 
canvas 250x180cm,2014

Jiri David Z cyklu kafka, Apero 1990



Jiri David Presumption of death acrylic on the canvas, 
150 x 420cm, 2007

Jiří David, Ground plan, 120x 145cm, 2011-13, 
85x100cm, 2011-2013 Jiří David, objekt, 2014-2016
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KREHKÉ A INÉ KINO 
Marika Kupková



KREHKÉ A INÉ KINO
ŽIVOT VIDEA V SÚČASNEJ GALERIJNEJ PREVÁDZKE

Marika Kupková

Pokud se v současné kultuře setkáváme s 
uměleckou reflexí kinematografie, děje se tak s 
překvapivou intenzitou ve výtvarném umění a 
výstavních projektech. Výtvarné umělce nepřestává 
fascinovat filmové médium, jeho formální struktury, 
vyprávěcí postupy, divácké režimy, ale i historický 
vývoj filmu v technologických, architektonických či 
společenských nuancích. Výstavy současného umění 
tak účinkují jako zvláštní průvodci po historii filmu 
a s trochou nadsázky lze říct, že tím i nahrazují v 
Čechách neexistující muzeum filmu. Na výstavách 
a výtvarných přehlídkách se totiž pravidelně 
objevuje dávno překonaný i téměř zapomenutý 
technologickým aparát, který v běžném filmově 
produkčním a distribučním provozu definitivně 
nahradily digitální technologie. Častou jsou citovány 
režimy uvádění z období němého filmu propojující 
reprodukovaný pohyblivý obraz a performativní 
akci, expanded cinema, žánrová kinematografie 
nebo optické hračky a prekinematografické aparáty; 
ve výstavních expozicích často hlasitě hrčí 16mm 
promítačky, výjimečněji i 35mm nebo dokonce 
kineziskop. Tyto konstelace proměňují film v jakési 
sochy či objekty, které metaforizují obrazový záznam.1 
(Připomeňme, že v programech kin se obvykle s 
historickými technologickými formáty nesetkáváme. 
Vyjma specializovaných přehlídek je zde projekční 
formát unifikovanou náležitostí vyplývající z logiky 
kinodistribuce, respektive filmu jako kreativního 
průmyslu.) V této konstelaci brání „smrti filmu“, pokud 
jej chápeme v jeho technologické heterogenitě, v jeho 
rozmanitých vývojových fází, právě výtvarná tvorba. 
 Zvláštní oblast reflexe filmu v galerijním režimu tvoří 
projekty, které se snaží více či méně programově 
revidovat kulturní dějiny. Do centra pozornosti staví 
osobnosti nebo tvůrčí projevy, které jsou v obecném 
povědomí i dosavadních historických výkladech 
opomíjené či upozaděné. Jako příklad těchto 
kurátorských tendencí můžeme uvést výzkumný a 
výstavní projekt filmové historičky Kateřiny Svatoňové 
Mezi obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery.2  

Kateřině Svatoňové šlo o zprostředkování jeho 
dosud nezveřejněné fotografické a filmové tvorby 
jako autonomního fenoménu, jenž přesahoval 
i podmiňoval jeho kameramanskou působnost 
spojenou mimo jiné s režijní tvorbou Věry Chytilové. 
(Dominantní pozice režiséra jako jedinečného autora 
filmu je „nespravedlivým“ nebo mírněji řečeno 
zkreslujícím konceptem, který ve filmu jako produktu 
kolektivního autorství, už dlouhodobě účinkuje.) 
Východiskem projektu bylo studium autorovy 
pozůstalosti podobně jako i v případě výstavy Ester 
Krumbachové v pražském Tranzitdisplay.3  Tento 
projekt kurátorek Zuzany Blochové a Edith Jeřábkové  
posouvá Krumbachové osobní archiv do pozices 
iniciátora či inspirátora autonomních uměleckých děl 
současných umělců, které vznikly speciálně pro danou 
příležitost. Ve výstavní expozici tak figuruje soubor 
kreseb, textů a fotografií z pozůstalosti této kostýmní 
výtvarnice, scénáristky a režisérky vedle děl, která je 
velmi volně komentují. V obou zmíněných projektech 
šlo o určitou emancipační tendenci, upozornit na 
význam osobností, jejich talent a práce byla zamlžena 
spoluprací s výraznějšími, dominantnějšími kolegy 
nebo přirozenou tendencí neprosazovat své zásluhy. 
Neopomenutelnou ambicí obou projektů je také 
přivést do galerie i mimovýtvarné umělecké formy a 
narušit tak tradiční společensko kulturní mechanismy 
v rámci specifického oborového pole.     
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Další výraznou oblastí zájmu je reflexe filmové řeči, 
filmové fikce a vyprávění. Vhodnějším příměrem 
než muzeum filmu je proto muzeum filmového 
diváctví, protože skrze zkušenost filmového diváka 
lze komentovat naše vnímání a porozumění reality 
obecně. Mezi reprezentanty této tendence patří v 
českém prostředí například Adéla Babanová, Ján 
Mančuška, Marek Meduna, Tomáš Moravec, Michal 
Pěchouček, Rafani, Mark Ther nebo Tomáš Svoboda. 
Právě posledně jmenovanému Tomáši Svobodovi 
se podařila zdolat meta, o kterou usilují mnozí z 
jeho kolegů, a to natočit celovečerní film, který je 
uveden do kinodistrubuce plus se dostal do programu 
filmových přehlídek jakými je například Febiofest. 
(Aniž by se jednalo o standardní žánrový, fikční film, 
který s globálním úspěchem realizuje třeba někdejší 
držitel Turner Prize Steve McQueen.)  Svobodův film 
s názvem Jako z filmu (2007) se zabývá přemýšlením 
o filmu (resp. obecněji o pohyblivém obrazu) jako 
o specifickém jazyku, médiu a jeho vlivu na život 
člověka. Jako z filmu rozvíjí situace, kdy si život 
pleteme s filmem a vrcholí naše nejistota nad hranicí 
reality a iluze. 

V této fázi si dovolím upozornit na výstavu, kterou 
právě připravuji. Rozhodla jsem se oslovit Tomáše 
Svobodu k  transformaci Jako z filmu filmu do režimu 
autorské výstavy. Tento nápad odpovídá mému 
dlouhodobému kurátorskému zájmu o „vystavování 
filmu“ vedenému z perspektivy filmové historičky a 
současně kurátorky současného umění.  Dochází tak k 
opakovanému překračování oborových rámců. Převod 
zvýrazní několik fascinujících momentů: například 
odlišnou dimenzi „času a místa“, která se v galerijní 
expozici váže k jedinečnému tady a teď; převod 
chronologické posloupnosti vyprávění do paralelní 
konstelace nebo oboustranné překlady filmového a 
výtvarného jazyka.  V současném umění se intenzivně 
– a často i mechanicky – argumentuje originalitou, 
novostí,  site specific; také proto chceme udělat 
(zdánlivou) otočku v podobě výtvarné adaptace už 
existujícího filmu.

1Výrazným příspěvkem k této filmově objektové koncepci je 
výstava Bezpředmětný film kurátorů Martina Mazance a Viktora 
Takáče, která pracovala s filmem jako nástrojem prostorové 
instalace.

2Mezi obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery. Dům pánů
z Kunštátu, 19. 4. – 11. 6. 2017, Dům umění města Brna. 

3ESTER KRUMBACHOVÁ. Sněžný muž – Nosit amulet – . 
Zamotávat archiv, 14. 12. 2017 – 21. 2. 2018, Tranzitdisplay. 

4Ve spolupráci s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským. 
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bezfilm010
Expozice výstavy Bezpředmětný film kurátorů Martina Mazance a Viktora Takáče. 
Galerie U Dobrého pastýře - Galerie TIC, 6. 3. - 24. 4. 2013, Brno. 
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Úvodní výstava z celoročního kurátorského projektu Martina Mazance Křehké kino. 
Galerie mladých - Galerie TIC, 25. 1. - 14. 3. 2012, Brno
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Mgr. Marika Kupková Ph.D. (nar. 1973 vo Vyškove) je poprednou českou historičkou 
umenia a kurátorkou súčasného umenia a filmu. Absolvovala Filozofickú fakultu MU v 
Brne, odbor Teória adeniny filmu a audiovizuálnej kultúry – novogrécky jazyk a literatura 
(1994-2001). Editorka publikácií: Marek – sbírka současného českého a slovenského 
umění, Brno 2011; Milan Houser, Brno 2014. Programovo sa venuje mediálnym a 
sociálnym presahom filmu, pohyblivého obrazu a súčasnej vizuálnej kultúry. Prednáša  
na Masarykovej univerzite v Brne (Ústav filmu a audiovizuálnej kultúry), je dlhoročnou 
vedúcou Galerie TIC v Brne.
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10/10/2017
PROBLEMATIKA ČASU V EFEMÉRNOM UMENÍ 
PERFORMANCIE A INŠTALÁCIE
František Kowolowski



Dovoluji si Vám přednést přednášku o záměrech 
a intencích mého uměleckého směřování, která bude 
zaměřena především na problematiku času 
v efemérním umění performance.  Uvědomil jsem 
si, že vymezení směřující pouze k médiu performance 
není přesné a rád bych je rozšířil i o jiná média. Jde 
především o mé vlastní instalace, které ve svém 
důsledku operují s proměnlivostí času, respektive 
spějí ku zániku. Nezbytným předpokladem 
v uměleckém díle respektive v umění performance 
je vědomí času. Opírám se především o filozofickou 
terminologii, vycházející z fenomenologického 
zkoumání bytí (Heideggerův model fenomenologie).  
Nebudu se zabývat pouze interpretací, ale osobní 
zkušeností, která vychází ze zájmu, či pozornosti 
k předmětu a prožitku

PROBLEMATIKA ČASU V EFEMÉRNOM UMENÍ 
PERFORMANCIE A INŠTALÁCIE

František Kowolowski

„Mít vědomí znamená právě mít čas“
                                                    Emmanuel Lévinas
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Vědomí času

V pojetí problému času Immanuela Kanta dochází k 
posunu oproti empirickým představám o čase tak, 
že Kant ztotožňuje smyslovou zkušenost, která 
se odehrává v čase -  a to i za podmínek -  kdy se 
dokonce ani logické soudy bez času neobejdou. „Čas 
je tedy apriorní  podmínkou každého poznání 1“. Na 
tuto myšlenku navázal Edmund Husserl, který chápe 
přítomnost ne jako bezrozměrný bod na časové 
ose, ale jako složitou strukturu přítomné minulosti, 
přítomnosti a přítomné budoucnosti (tak jak to chápal 
také sv. Augustin ve svých Vyznání XI.) či jako „rozlehlé 
přítomnosti“ amerického psychologa Williama 
Jamese. Dá se to pochopit na příkladě přednášky, 
má-li člověk rozumět mluvené řeči, musí si podržet 
slova, která zazněla, ale zároveň také očekává, co teď 
přijde. Tuto složitou strukturu přítomné zkušenosti, 
totiž retence (podržování) uplynulého, prezentace 
právě vnímaného a protence (očekávání) budoucího 
nazývá Husserl „časovým dvorcem“. Víme dobře, a 
dokážeme si představit, že další rozšíření chápání 
času by mohlo vést k pojmu času jako místa pro 
představu dějin, popřípadě představu věčnosti. 

1KANT, Emmanuel,  Kritika čistého rozumu. Praha, 2001, 
Oikoymenh,  ISBN: 80-7298-035-1

Jsou to otázky, které se dle mého přesvědčivě 
uplatňují v médiu performance (OBRÁZEK č. 1. – Únik 
z času, 2008, performance, 60 minut), kdy chápu 
rozdílné stanovisko ve vnímání času performera 
a vnímání času v prostoru přihlížejícího. Mohli bychom 
říct, že dochází k určitému rozvolnění času osobního, 
směřujícího dovnitř performera, hledajícího čas 
osobní, čas historický, čas osobního příběhu. Kdežto 
divák zažívá zkušenost času vnějšího
 a obecného. Mohli bychom říct, že se jedná o pobyt 
v osobním čase. Emmanuel Lévinas tento princip 
v podstatě rozlišuje jako exterioritu (projevení, 
ztělesnění, převádění vnitřních činností, pocitů 
navenek) a interioritu (zvnitřnění). Podstata exteriority 
a interiority je tedy časová. Samotná tělesnost 
performera, jeho gesta a rytmus těla tvoří základ 
pobývání v čase, nabývání jeho vědomí. Těmito 
předpoklady a formami v prostoru uskutečňuje 
performer  nazírání na možné. (OBRÁZEK č. 2 – Vratká 
sdělení, 2011, video, 04:20 min.) Za podstatné je 
třeba označit to, jak rozumím performanci já, jaký 
je vztah cyklického času směřující k rituálu jako 
k základnímu vyjadřovacímu modelu práce 
v performance. Rituál je nejenom jako metafyzický 
a posvátný prostor utváření, ale také jako profánní 
a každodenní forma provádění rituálu. Spění k chaosu, 
či zániku je nevyhnutelné, ale skrze ritualizované 
procesy se mu lze aspoň na chvíli postavit. Performer 
diváka zásadně nepotřebuje. Pokud hledá pramen bytí 
v sobě, obrací se do sebe, je to zásadní a dostatečný 
důvod používání této formy. (OBRÁZEK č. 3 – Vákuum, 
2010).
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OBRÁZEK č. 1. – Únik z času, 2008, performance, 60 minut
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OBRÁZEK č. 2 – Vratká sdělení, 2011, video, 04:20 min.

OBRÁZEK č. 3 – Vákuum, 2010
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(OBRÁZEK č. 4,5,6,7 – RE:ACTIVE, 2012, Spejs Praha, 
performance, 30 min). Zpřítomňování minulosti 
dokládá tato akce, která opět volí textové pole, jako 
formu paměti subjektu a vizualizaci neuskutečněných 
životních situací. Text v čase a prostoru postupně 
zaniká, je znečitelněn, čili je doložen jeho zánik. Lépe 
řečeno zánik osobních neuskutečněných traumat v 
dané přítomnosti. Pomocí práce s tělem se význam 
(textového) mění v nevýznam (gestický obraz) a je tím 
zmražen v přítomnosti, která se následně přelévá do 
paměti diváků.
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(OBRÁZEK č. 8, 9, 10, 11, 12,13 – Osm hodin s 
umělcem, 2007-2009, performance, variabilní čas). 
Jiné hledisko času, vymezeného času, téma osm hodin 
s umělcem, pracuje s principem času omezeného, 
sociální účasti, jinak řečeno DÁVÁNÍ se, nebo dávání 
času. Tato metoda není zásadně ničím novým, ale 
může být zajímavým důsledkem, ale i kontradikcí 
(spor, protimluv) v komunikaci mezi pedagogem 
a studentem. „Dávání se“ studentovi jako možnosti 
účasti na osobním bytí je jedním z předpokladů mé 
pedagogické činnosti. V tomto projektu má dávání  
se zásadně jinou konotaci, a to ne jenom z hlediska 
omezení trvání v čase, ale především směřování 
ke kontextu a místu - tedy vymezení, které se 
uskutečňuje v prostoru, času a vztahu k osobám. 
Považuji kontextualizované umělecké dílo za důležitý 
příspěvek reprezentace uměleckého praxe v dnešní 
době. Podle Jana Świdzińského, který rozvíjí teorii 
umění jako kontextuální umění a zásadně polemizuje

ŚWIDZIŃSKI, Jan, Sztuka i jej kontekst, ISBN: 978-83-924930-9-9. s. 46.

s Kosuthovou teorií definice umění, jež vidí 
umění ne jako předmět, ale také ani ne jako ideu, 
jen jako jazykovou definici. Świdziński ve svém 
dvanáctibodovém manifestu kontextuálního umění 
z roku 1977 popsal: „Kontextuální umění nabízí znak, 
jehož kriterium pravdy je ustáleno v pragmatickém 
kontextu a mění se neustále (začíná se to projevovat 
tak, že „p“ – začíná být také ne „p“). Předmět „O“ 
přijímá význam „m“ v čase „t“, v místě „p“, v situaci „s“, 
ve vztahu k osobě/osobám „o“,  tehdy a jenom  tehdy“. 
V bodě č. 6 říká: „Aktivita kontextuálního umění je tak 
stálým zbavováním se kanálů, které se snaží zadržet 
neustálé deaktualizující se významy 2“ . Myslí tím to, 
že nesouhlasí s Kosuthem a jeho nabídkou označení 
umění jako extenzionálního výrazu (jako: extenzionální 
logika, která obsah výrazu ztotožňuje s množinami, 
relacemi, funkcemi a pravdivostními hodnotami) 
a sám nabízí význam intenzionální (analýza 
přirozeného jazyka a jeho překračování).

2ŚWIDZIŃSKI, Jan, Sztuka i jej kontekst, ISBN: 978-
83-924930-9-9. s. 46.
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(OBRÁZEK č. 14 – Depozit I., 2000, instalace, Veletržní 
palác). Zaměřím se nyní na problematiku instalace v 
mé práci, která je většinou vybudována 
na platformě depozitářů 
(Deposit(um) – uložená věc, úschovna, depositus – 
ztracený, umírající). Zahrnuje v sobě institucionální 
rámec čili určitou institucionální kritiku, ale i 
nezávislost na této kritice. Pracuji s pojmem lokální. 
Každá má instalace je dočasnou formou, tzv. 
temporálním umíráním nedokonalých věcí, forem 
a významů. Opět se vracím k otázce Heideggerovy 
fenomenologie, která se snaží vnímat život jako celek. 
Uvidíme jej jako „bytí k smrti“ (Heidegger). Chápu tyto 
instalace zároveň jako určitou archeologii času, které 
jsou vytahovány ze svého zamčeného času napovrch 
do přítomnosti. Tyto předměty a formy jsou nositeli 
osobních příběhů (zde odkaz na performativní formy), 
které v mnoha případech poukazují na změny

entropické (míra neurčitosti, či neuspořádání 
v systému). Pro mě je předmět, tělo či gesto 
potencionálním zdrojem idejí – jde o nekonečnou hru 
s jeho zánikem a funkcí. Tyto instalace zároveň chápu 
jako určitý systém znaků, které tvoří například jazyk. U 
de Saussure‘a [Sosír] jazyk vystupuje ve dvou pozicích: 
langue a parole [lang a parol]. Jako společenská 
instituce se svými obecnými normami a jako jazyk, 
který používáme. Jazyk takto chápaný je systém 
znaků sémantických nebo sémiologických (věda o 
znacích a jejich významech), jsou to znaky, které jsou 
prostředkem porozumění. Může to být gesto, mimika 
nebo dopravní značka nebo jakýkoliv symbol, který 
používáme, abychom vědomě nebo podvědomě něco 
sdělili. (OBRÁZEK č. 15,16 – Depositum, 2012, GVUO, 
Ostrava). 
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(OBRÁZEK č. 17 – Nomádská strategie, část I. – cesta, 
Peking, 2009, čas se skládá z ničeho). Požívání textu 
v mých akcích se vztahuje právě k tomuto znaku, ke 
sdělení, které se snaží být vždy kontextualizované. 
Zde vidíte příklad „čas se skládá z ničeho“, což je 
obecnou tezí, která o samotném času nic zásadního 
nevypovídá. Snaží se spíš popřít jeho existenci a 
upozornit tak na vědomé prožívání přítomnosti. 
Mohli bychom říct, že slovo čas je zástupným 
problémem, které spíše upozorňuje a směřuje od 
obecného k přítomnému – tady a teď. (OBRÁZEK č. 
18 – Svět je náš obraz, 2009). Svět je náš obraz, tato 
sentence upozorňuje na aktuálnost času. Apeluje 
na přivlastnění zodpovědnosti za „reálný svět“, 
který nemůže být pouze mimetickým a estetickým 
napodobováním. Rád bych zde při této příležitosti 
zmínil problematiku těla a tělesnosti jako obrazu, 
který formuloval Henri Bergsson, ve své knize Hmota 
a paměť, kde uvádí: „Vše probíhá tak, jako by v souboru 
obrazů, který nazývám universem, mohlo k něčemu 
skutečně novému docházet pouze prostřednictvím 
určitých zvláštních obrazů, jejichž modelem je mé tělo“ 3.

(OBRÁZEK č. 17 – Nomádská strategie, část I. – cesta, 
Peking, 2009, čas se skládá z ničeho).

3BERGSON, Henri, Hmota a paměť, Praha, 2003, Oikoymenh, 
ISBN: 80-7298-065-3, s. 14.
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Ve videu Neverending story (OBRÁZEK č. 19, 22 
min., rok 2002) jsem pracoval v časové ose s 
prozkoumáváním vyprázdněného prostoru v pohybu  
nezáměrném. Byla to zkouška úniku z prostoru, z 
času a danosti bytí. Výsledek samozřejmě směřuje 
k nemožnosti zbavení se těchto odpovědností. 
Důsledkem může být právě ono bytostné přijmutí 
něčeho konečného tedy nasměřování ke smrtelnosti 
a tudíž k cykličnosti a nekonečnosti? Jiný aspekt, který 
mne při této práci zaujal, bylo dívání se a pozorování. 
Statická kamera umístěna v jednom konkrétním místě 
prostoru a nezahrnuje celek, ale jenom fragment. 
Pomocí takto komponovaného záběru vycházím 
aspoň na zlomek času mimo záznam. Dalo by se to 
interpretovat také jako totalita moci obrazu „velkého 
bratra“ – systém bezpečnostních kamer -  
a samotného média, před kterým nemůžeme 
uniknout.

Heterotopie, 2007, obrázky z Liberce, OBRÁZEK č. 
20 – Nomádská zpráva I 2004, instalace, Trnava). 
Tato postmoderní tématika manifestuje a sleduje 
strategie, které jsou založené na zanechávání a 
znejišťování významů, věcí a souvislostí v prostoru 
a jejich intimních projevech. Tento postoj rezignuje 
na přivlastnění sociálních vazeb. Je to jako zrcadlo 
odrážející vztah MEZI nebo mezních hodnot: tady a 
tam, tehdy a teď,  za a před, realita a fikce. Je to jako 
strategie utopií a heterotopií (Foucault). V momentě 
kdy ustoupíme ze zorného pole zrcadlení, zůstává 
vyprázdnění jež po sobě nomád zanechává. Je to 
neuskutečněná utopie. Je to pomník nomáda – jeho 
náhrobek. (To byla poetická vsuvka – manifest 
vyprázdnění z roku 2004).
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Pedagogická činnost (dodatek)

Ateliér malby II na FU OU má pod mým vedením 
konceptuální a intermediální přesahy. Rozvíjí 
schopnost studentů intelektuálně poznat zákonitosti 
malby a umění, ale především jim pomáhá zvládnout 
talent a podvědomé formy myšlení… Jsou zároveň 
vedeni ke kognitivnímu vnímáni skutečnosti a 
směřování ke svobodnému a pevnému myšlení 
zakotvenému ve filozofických systémech naší 
civilizace. Důraz je při tom kladen na hledání 
individuálních řešení pomocí  ovládnutí intuitivního 
cítění, ale i fenoménu času i důkladnou a věrohodnou 
analýzou vlastní tvorby. Vědomí zodpovědnosti, 
zejména v dnešní době, se totiž vyznačuje jistou 
dekonstrukcí hodnot.

Doc. MgA. František Kowolowski  (nar. 1967, Třinec), český intermediálny umelec 
- performér, kurátor a vysokoškolský pedagóg.  Absolvent Akadémie výtvarných 
umení vo Varšave (1991), spoluzakladateľ skupiny František Lozinski (2005) a 
medzinárodného festivalu performance artu A.K.T. v Brne (1997-2015). Dlhoročný 
kurátor  súčasného umenia v Dome umenia v Brne. V súčasnosti pedagóg (vedúci 
Ateliéru maľby II) a dekan Fakulty umenia Ostravskej univerzity v Ostrave. Žije a tvorí 
v Ostrave.

Rád bych se zmínil o možnosti, kterou nabídl ve své 
filozofii Emmanuel Lévinas, který je přesvědčen, že 
z fenomenologického hlediska je rozhodující lidský 
vztah. Lévinas to charakterizuje jako „setkání s tváří, 
tedy s druhým“. Jedním z důležitých momentů studia 
by mělo být POZNÁVÁNÍ. Lévinas říká, že poznávat 
neznamená jen konstatovat, nýbrž vždy porozumět. 
A dodává: „Říká se též, že poznání znamená 
ospravedlnění“ . Tento vztah chápe jako práci s 
mravním řádem a spravedlností. Myslím si, že pro 
celkové zrání studenta je tato problematika důležitá. 
Vědomí zodpovědnosti, zejména v dnešní době, se 
totiž vyznačuje jistou dekonstrukcí hodnot.
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7/11/2017
LEN PRE TVOJE OČI | FOR YOUR EYES 
ONLY
Petr Kvíčala



prof. MgA. Petr Kvíčala (nar. 1960, Svitavy), český maliar a vysokoškolský pedagóg. Popredná 
osobnosť českého abstraktnej maľby, od 80. rokov 20. storočia  priekopník v presadzovaní 
ornamentu a rytmu v českej maľbe.   Často pracuje v rozsiahlych maliarskych cykloch (napr. 
Vlny, Tapety, Tenké línie, Memory a pod.). Od roku 1995 početné realizácie v architektúre 
vo Švajčiarsku, Nemecku a v Čechách.  V súčasnosti pôsobí ako vedúci Ateliéru maľby 3 na 
Fakulte výtvarných umení VUT v Brne.



Pole, 1984. Byl to ojedinělý obraz, jakých v té době 
vzniklo jen několik. Po několika letech se ukázalo, že 
nešlo o slepou odbočku v mém tehdy převládajícím 
usilování hledat lyrickou skladbu krajiny, ale že jsem 
se tehdy „předskočil“ a nerozuměl tomu. Má řadu 
podmaleb v podobě zapomenutých pokusů, které 
jsem následné přetřel bílou barvou. Linie jsem pak 
kreslil přímo tubou, ze které jsem barvu vymačkával. 

Krajina s kukuřicí, 1985. V tomto obraze jsem 
poprvé začal malovat jinak. Do té doby jsem se pod 
vlivem kreseb a obrazů Michala Ranného zabýval 
řešením obrazové plochy s lyrickým účinkem. Bylo to 
hledání jemných tónů škály okrů, zelení a neapolských 
žlutí. I tento obraz začínal podobně. Tehdy už pomalu 
končilo mé období intenzivních toulek  po polních 
cestách… V tom obraze jsou pro mě dnes důležité 
dva prvky. Že jsem poprvé použil motiv kukuřičných 
výhonků, a to, jakým způsobem jsem jej namaloval. 
Té čisté a životní síle, kterou jsem cítil, ta ironická 
primitivnost ovšem odpovídala. 

Bez názvu (Zelené tečky), 1986. Po nějaké době 
jsem zjistil, že hledám v přírodě vhodné náměty 
pro obrazy stále obtížněji. Udělal jsem řadu pokusů, 
ve kterých jsem se snažil rustikální a primitivní 
malbou tematizovat sílu růstu na jakýchsi obecných 
rostlinných archetypech. Možná to byl poslední obraz, 
jehož vizuální předobraz jsem hledal venku v přírodě. 
Začal jsem si stále více uvědomovat, že to nejsou 
přírodní motivy co mě stále více zajímá, ale že některé 
přírodní motivy a jevy zastupují jisté principy, které mě 
fascinují. Mluvím zde především o opakování 
a jednoduchosti. 

Tapety, 1987–1988. Na stále častější výtky, že to co 
dělám, není žádná malba, ale jen trochu naivní nápad 
povýšit dekorativní tapetový vzor na obraz tím, že mu 
přičlením atributy závěsného obrazu, jsem reagoval 
„malířských“ ploch. Věděl jsem o něčem lepším 
a silnějším. Líbil se mi hrnek po babičce s červenými 
puntíky, a byl jsem si jist, že to není „jen“ povrchní 
dekor, co mě tak přitahovalo. Cítil jsem, že se mnou 
něco důležitého souzní, stejně jako jsem cítil jednu 
z inspirací v současné minimální hudbě. Napnul jsem 
si ty dlouhé tapetové formáty a začal jsem 

pomalusoustředěně malovat co nejjednodušší vzory: 
linky, vlnovky, tečky. Pečlivě jsem je volil s ambicí 
namalovat obraz. Čisté barvy z tuby, jednoduchá 
skladba, soustředěná a vážná. Cítil jsem, že je za 
tím celá moje zkušenost z malby polí a volného, ale 
pravidelného rytmu rostlin, hledání barvy a vynechání 
místa pro ticho. 

Cyklus Vlny, 1989–1990. Stále častěji se v mých 
obrazech objevovala červená vlnovka na bílém 
podkladě a členění obrazu vycházelo vždy z jeho 
formátu. Uvědomil jsem si, že vlnovka je nejen 
nejjednodušší rytmickou rukopisnou artikulací, ale 
že je také jedinou možnou syntézou dvou základních 
pohybů – přímého a kruhového. Redukoval jsem 
barevnost na jedinou barvu, která mě připadala ze 
všech barev nejvýznamnější. Červená jakoby všechny 
ostatní barvy zastupovala. V některých obrazech 
se ale občas objevují i jiné čisté barvy, žlutá, modrá 
a černá. Tyto barvy jsem doprovázel jemnou světle 
modrou barvou, určenou pro kontury mohutnějších 
červených linií vln.

Cyklus Sváteční ubrusy pro všední den, 1992–1994. 
Pamatuji si tu kresbu, která jim předcházela. Zkoušel 
jsem vymýšlet různé ornamenty, kterým jsem říkal 
provazcové. Všechny tvary byly tvořeny pouze z 
přímek. Z asi třiceti takto vzniklých ornamentů jsem 
vybral ty, které na mě svou skladbou emotivně 
působily a ihned jsem začal malovat první „ubrus“. 
Je malován pouze červenou barvou, kterou jsem 
negativně vymezoval bílé linie. Jakmile byl obraz 
hotov, okamžitě jsem věděl, že jsem opět narazil na 
nějaký živý pramen. Až později jsem si uvědomil, jak 
silnou vazbu mají tyto obrazy k lidovým ornamentům 
a začal jsem se o problematiku ornamentu víc zajímat. 
Už dříve se mi stalo, že když za mnou přijela nějaká 
zahraniční návštěva, ptali se mě, jestli neznám 
kulturu nějakých konkrétních přírodních národů a 
kmenů. Tenkrát mě napadalo, jestli jsem zkoumáním 
zákonitostí krajiny, jejich rytmů a vztahů mezi nimi, 
neprošel nějakou podobnou cestou. Také mě zajímalo,  
proč se na žudrech dveří objevovaly v některých 
kulturách a dobách geometrické obrazce. Záměrně 
nepíši, že to bylo zdobení, objevovalo se tam jako 
magická praktika, chránící obydlí před nepříznivými 
temnými silami.
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Cyklus vyšívání, 1993. V tomto cyklu obrazů jsem 
proplétal červené linie podle nějakého jednoduchého 
systému po celém formátu. Poprvé jsem zde použil 
překrývání jednotlivých linií, až do této doby jsem 
vždy řadil jednotlivé prvky a linie do plochy vedle 
sebe. Překrývání linií vytvářelo v barvě její valérové 
stupňování a vznikla tak částečně iluze prostorové 
struktury. Místa, která zůstávají volná, jsem zvýraznil 
modrou nebo černou konturou.. V největším z obrazů 
jsem použil princip proplétajících se horizontálních a 
vertikálních vlnovek pokrývajících v každém ze směrů 
celou plochu obrazu. Tento princip, později rozvinutý, 
jsem pak mnohokrát využil v mnoha dalších obrazech.

Okraje, 1994. Překrývání linií mě přivedlo k myšlence 
monochromie. V prvních obrazech jsem na červeně 
natřenou plochu nanášel vlnovkové struktury 
různých směrů, přičemž každá vrstva vln měla sytější 
barvu, která však byla vždy transparentní. Husté 
monochromní předivo vytváří iluzi předozadního 
prostoru, připomínajícího průlet mrakem a tím i 
jakousi hraniční situaci, jakoby pobyt na okraji nebo 
v pásmu hranice. Tyto úvahy mě vedly k přemítání o 
tom, co je to hranice a co je to okraj, a jaké mohou mít 
vlastnosti a podoby, a jakou roli může mít rám obrazu 
a jestli může obraz pokračovat i za svou hranicí. 
Okraje; výstava v galerii Behémót, Praha 1994. 
Rozhodl jsem se vydat se cestou malířské instalace, 
kdy se diváci pohybují v obrazové ploše a svým 
pohybem přímo v materiálu barvy vytvářejí reliéfní 
struktury svou obuví. Nasypal jsem sto kilogramů 
zářivého červeného pigmentu po celé podlaze 
galerie, která tak určila její formát. Okraje plochy jsem 
zvýraznil fragmenty geometrických tvarů, jenž končily 
u stěny a jakoby pokračovaly v její hmotě dále. Na 
stěny galerie jsem pověsil dva podobné obrazy. 
Materiálová skutečnost instalace tak důsledně 
přehlušila imaginativnost obrazů, že si jich většina 
návštěvníků vůbec nevšimla. Z galerie se rozbíhaly 
barevné stopy do restaurací v okolí a v metru se 
naproti sobě sedící lidé s červenými podrážkami na 
sebe usmívali. Navíc jsem nikdy předtím netušil, jak 
často nám něco upadne na podlahu.

Červené monochromy, 1995–2001. Stále více jsem 
uvažoval, čím je pro mě malování. Tím, že jsem se 
zabýval fenoménem svátečnosti a slavnostnosti, 
připadalo mi, že samotné malování obrazů je jakousi 
formou slavnosti, tedy komunikací s něčím, co nás 
přesahuje. Sváteční pocit se nás může zmocňovat, 
když se ocitáme tváří v tvář tajemství života nebo 
smrti. Malování možná sice není nic tak výjimečného, 
ale pro mě osobně jsou to okamžiky, které jsou pro 
mě nejplnější a nejhutnější. Zůstává po něm stopa, 
která může, když se to podaří, zpětně  takové vytržení 
zpřítomnit. Rozhodl jsem se, že samotný proces 
malování učiním jeho tématem, jako bezúčelného 
plýtvání časem, energií a materiálem. Červená barva 
se k tomu účelu navíc znamenitě hodila. Už jsem 
nenatíral plochu plátna červenou podkladní barvou, 
ale začal jsem na bílé plátno malovat transparentní 
červenou barvou vlny, jednu vedle druhé, až jsem 
pokryl celou plochu. Barvu jsem nechal zaschnout 
a pokračoval jiným směrem, který byl k tomu 
původnímu v geometrickém vztahu, bral jsem do ruky 
stále menší štětce a mírně zesiloval intenzitu tónu. 
První velkorysejší vlny jsem maloval rychle a s razancí, 
postupně jak se linie i vlny zmenšovaly, přibývalo 
soustředěnosti. Obraz jsem dokončil ne v okamžiku, 
kdy byla všechna bílá místa pokrytá červenou barvou, 
ale pokračoval jsem až do chvíle, kdy začal vyzařovat 
ticho…

Bílé monochromy, 1996–1997. Konceptem těchto 
obrazů bylo dotažení tématu procesuality dál. Po 
namalování barevných vrstev vln nebo přímek jsem 
měl v úmyslu nanášet na ně stejné množství vrstev 
bílou barvou až do chvíle, kdy plocha plátna zůstane 
téměř bílá a vrací se do původního stavu. Tento 
nesmírně časově náročný proces jsem k zamýšlenému 
cíli dotáhl pouze u jednoho obrazu. Většinou jsem 
setrval u zviditelnění tohoto procesu. Buď tím, že 
jsem použil velmi transparentní bílou barvu, nebo 
zastavením procesu v okamžiku, kdy nezabělenými 
místy byla ještě dobře patrná barevná struktura 
dřívějších vrstev. 
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Zlaté, 1997–1998. Postupem času jsem jednotlivé 
barevné vlny struktur začal osamostatňovat a 
zvětšovat. Experimentoval jsem s perletí nebo 
malířskou hmotou, do které se linie zařezávaly. Jako 
další možná barva podkladu kromě bílé mě lákala 
zlatá. Ta je materiálovou barvou. Vzhledem ke svému 
historickému užívání může být transcendentální 
povahy. Většina umělců se jí vyhýbá, protože je příliš 
okázalá. Možná, že mě to nebezpečí přitahovalo. Mám 
vztah k obrazům pozdní gotiky a ranné renesance. 
Chtěl jsem však postavit zlatou barvu do civilnější role, 
ale i využít její okázalou slavnostnost a schopnost 
odrážet světlo. Překrývající se vlnovkovou síť jsem 
provedl transparentní barvou a prázdná místa jsem 
komplementárně vyplnil plošně anglickým zlatem, 
které má zelenkavou patinu. Snažil jsem se, aby v 
obrazech bylo dvojí doplňující se světlo, odlesk zlata a 
v něm jakoby zevnitř zářící barvy.

Tenké linie, 1998–2000. Proces osamostatňování 
se vlnovkových linií pokračoval jejich ztenčováním. 
Navíc jsem již nechtěl, aby obrazy téma procesuality 
dál zpřítomňovaly. Mělo se to stát jejich neokázalou, 
latentní součástí. Na bílé plátno jsem tenkým 
štětcem maloval volnou rukou barevné vlny v  
geometrickém systému, který se skládal ze tří 
směrů, vzájemně svírajících úhel rovnostranného 
trojúhelníku tak, že žádný ze směrů nebyl kolmý ani 
rovnoběžný s okrajem obrazu. Plochy mezi liniemi 
jsem následně vyplňoval bílou barvou a přitom jsem 
dělal korekce vlnových linií tak, aby byly plynulejší a 
co nejtenčí.  Pokud nanesu tenké linie pouze na bílý 
podklad, stává se podklad neutrálním prostorovým 
pozadím a linie plavou vpředu v prázdném prostoru 
jako dráty. Dodatečné negativní vymezení linií 
malířsky pojednanou plochou vrací celý obraz do 
plošnosti, kterou ctím jako adekvátní k ploše obrazu.                                             
Ticho, soustředěnost, kontemplace. To jsou pojmy, 
které se mi ve vzpomínce vybavují v souvislosti s  
cyklem obrazů „Tenké linie“ z devadesátých let.

Šest barev, šest ornamentů, 1999–2000. V tomto 
období jsem si začal více připouštět, že moje práce 
navazuje na modernistické tradice v řešení obrazové 
plochy i v práci s barvou. Začal jsem si uvědomovat, 

že se sice odlišuji v důrazu na procesualitu, ale že můj 
přínos možná spočívá právě v použití ornamentální 
liniové skladby. Začal jsem stále víc zkoumat, co to 
ornament je, jaké může mít obsahy, jaký byl jeho vývoj 
a jak byl používán. Především je to asi nějaký obecný 
opakující se vzorec, který postihuje řád za věcmi a 
jevy. Může se proměňovat a rozvíjet, ale vždy vznikne 
další opakující se vzorec. Ornament, podobně jako 
arabeska, nemá začátek ani konec a tedy ani střed. 
Ornare – znamená nejen zdobit, ale i vzdávat úctu. 

Makarony, 2003 – 2004. Obrazy jsem vytvářel tak, 
že jsem namaloval jednu linii protínající většinou 
celou plochu obrazu. Přidal jsem k nim další tak, 
že jsem udělal tři nebo čtyři vedle sebe. Na členění 
plochy jsem reagoval dalšími čarami, které jsem 
opět paralelně násobil. Často jsem koncept porušil 
nečekanými zvraty, odbočkami a spojnicemi. Protože 
mi výsledné obrazy připomínaly jeden z nejstarších 
projevů jeskynního malířství tvořeným souběžnými 
liniemi prstů do vlhkých hliněných stěn jeskyně v 
Altamiře, dal jsem cyklu název podle jednoho z nich. 

Zig zag, 2002–2004. Na začátku tohoto cyklu byla 
řada drobných tužkových skic, v kterých jsem zkoumal 
možnosti skladby plochy, která je dopředu limitována 
vertikálním rozdělením pomocí zig zag ornamentů 
do pásů. Jedno z prvních řešení rozdělovalo plochu 
horizontálními pruhy z nichž jsem šachovnicově 
pojednal jednotlivá pole. Tato skladba připomínala 
využitím diagonál a horizontál princip uplatňovaný 
v klasické krajinomalbě. Při samotné malbě jsem 
jednotlivá pole vyplňoval základní barevnou škálou v 
každém zig zagovém pruhu podle jiného systému. V 
jiné kresebné variantě jsem objevil, že při vyplňování 
jednoho pásu vodorovnými proužky a v sousedním 
vertikálními, se mohou tyto setkávat a výsledkem 
je plošný ornament, kterému říkám cimbuří. Při 
procházení kolem obrazu se z bočního pohledu projeví 
známá perspektivní zkratka označovaná jako „silniční 
efekt“ a na obraze jsou místo cimbuří vidět vlnovky 
nebo zig zag ornament. Po jediném takovém pohledu 
je každý divák schopen i z čelního pohledu přepínat 
svoje vidění na jednu či druhou skladbu. V jiném 
podobně limitovaném obraze jsem řešil postupnou 
transformaci červené na bílou a zpět.
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Nástropní malba " Watermelon Cut - Ceiling 
Dance";Nová budova Deutsche Bundesbank, 
Chemnitz 2004 (architekt: Josep Lluís Mateo). Budova 
má charakter jednoduchého, kompaktního, částečně 
průsvitného solitéru. Malba na stropě vstupní haly, 
která přesahuje svými rozměry 150 m2, představuje 
kontrast k ostatní logice budovy a zároveň jej přímo 
doplňuje. Červená barva je historicky podmíněna jako 
symbol autority a slavnosti. Tahy štětcem zůstávají 
díky technice nanášení barvy viditelné jako znak 
lidské, ale umělé intervence v protipólu k abstrakci 
zastavěných přírodních materiálů, které nenesou 
žádné řemeslné stopy. Zachování rukopisu se ukázalo 
jako další důležitý prvek pro začlenění malby do 
architektonického prostoru, jak pro svůj odkaz k 
procesualitě malířské práce, tak jako prvek evokující 
organický charakter malby - řezu živou tkání pevné 
architektonické formy.

Nástěnná malba “40 dní červené”; Redutní 
slavnostní sál, podlaha v atriu, klenby divadelní 
kavárny; divadlo Reduta Brno 2005 (architekti: 
Antonín Novák, Petr Valenta).  Principem malby 
jsou vrstvy červených vlnovek malovaných těsně 
vedle sebe na červený podklad. Každá další vrstva 
má jiný směr vlnovek. Monochromní působení 
červené barvy spolu s barvou parket poskládaných 
podle historických vzorů navozuje slavnostní 
pocit, vyvolávaný poměrně vzácným výskytem 
červené barvy v přírodě, ale snad ještě ve větší míře 
především odkazem na kulturně historickou tradici 
(například ve starověkém Řecku bylo potřeba na 
výrobu jednoho červeného roucha pro panovníka 
rozsáhlé bohatství, které by jinak stačilo k získání 
několika vesnic). Pravidelné vrstvení opakovaně 
malovaných vlnovkových linií dodává stěnám důraz 
na aspekty času, pracnosti a plýtvání. Bez plýtvání a 
předvádění se přece žádná slavnost neobejde, protože 
ve své podstatě "bezúčelná" slavnost je snad tou 
nejpřirozenější lidskou reakcí na tajemství života…

Jen pro tvé oči, 2005. Cyklus obrazů rozvíjí zájem o 
několik nových aspektů. Zájem o optické efekty se u 
mě objevil už v předcházejícím cyklu Zig–zag, ale zde u 
nových prací byla východiskem většiny obrazů kresba 
několika vrstev elementárních ornamentů, a následné 
vyplňování prostorů liniemi ve smyslu topografických 
vrstevnic. Tady mě především zaujalo,

jak byl při výchozí skladbě geometrických ornamentů 
od ruky výsledný dojem živý a organický jako přírodní 
krystal. Začal jsem jej malovat v odlišných barvách 
a sytostech. Od jemných světle modrých tónů až 
k červeno bílé variantě. Ta má nejblíže k tradicím 
op–artu. Myslím, že v mém případě jde o jistou 
podobnost  s op–artem, ale ta představuje jen vedlejší 
důsledek jiné cesty. S prací na těchto obrazech 
jsem začal přemýšlet o jiné malířské technice, která 
by lépe odpovídala tenkým liniím, ostrým úhlům 
špičatých tvarů a plošné malbě, a kterou jsem již dříve 
zkoušel na drobnějších pracích. Zpočátku štětcovou 
malbu prvních obrazů tohoto cyklu jsem nahradil 
vyřezáváním linií skalpelem do fólie, když jsem 
předtím nejdříve fólii nalepil na čisté plátno, nanesl 
barvu barvy a pak zbytky fólie odstranil.….
Uvědomil jsem si, že zájem o princip přírodních 
opakování a tedy rytmus byl tím prvním vážným 
tématem, o který jsem mohl své malování opřít. Začal 
jsem si kreslit jednoduché lineární rytmy polí s liniemi 
brázd a řádků rostlin a začal jsem psát krátké básně, 
jejichž tématem byla různá pojmenování rytmických 
hladin, mající k sobě odstup (Kopec – Les – Mech  /  
Den – Dech – Tep  /  Tanec – Křik – Sten). Zajímavé 
pro mne byly především ty rytmy, které dokážeme 
vnímat přirozeně. A taky si pamatuji, že mne velmi 
zaujal řád a stylizace pozadí raně renesančních 
obrazů, speciálně trsy trav a zahrady.
Téměř vždy, když kreslím nebo maluji, je zájem o 
rytmus někde v popředí.
Víme, že staří Řekové byli přesvědčeni, že rytmus je 
božské povahy a že je vnuknut básníkům. Myslím si, 
že sdělení a obsahy, které rytmus nese, jsou jinak 
než rytmem nesdělitelné. Mně pak velmi zajímá 
napětí mezi určitou volností konkrétního projevu a 
pravidelností ideálního řádu. 
Nemyslím si, že by moje malování bylo nějakým 
výjimečným intelektuálním výkonem. Spíš se 
podvědomě snažím vytvářet nějaký typ uspořádání 
a krásy, která kombinuje vše, co mě fascinuje, ať už 
jsou to zážitky, zkušenosti nebo vědomosti. Možná 
nějakou ideu propojující viditelné a skryté a také 
hledání a nacházení čistého a elegantního řešení. Cosi 
tím říkám a občas tuším co. Často však myslím na 
výrazné krajiny a prostředí, která promlouvají nejen 
skrze smysly a intelekt, ale i díky krátkým spojením 
mezi citlivostí a uvědoměním…
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Súčasný teoretický diskurz sa čoraz viac ho 
však zaujíma o analýzu procesov, pri ktorých sa 
gendrovaná skúsenosť utvára. Ukazuje sa dôležitosť 
iniciácie analýzy rodovej dynamiky kultúrnych situácií, 
rovnako kľúčová je však snaha nepodliehať pri tom 
predsudkom, stereotypom a jednostranným náladám. 
Projekt Grey Gold 1 je vytvorený ako aktuálny 
príspevok k oblasti tzv. kultúrnych štúdií, ktoré 
s interdisciplinárnymi presahmi skúmajú stratégie, 
pri ktorých kultúra vytvára spoločenské a politické 
významy a zapája ich do ďalšej hierarchizácie hodnôt. 
Pracujú často s neštandardnými postupmi a zdrojmi 
informácií. Subjektívne pramene v kontexte orálnej 
histórie vnášajú do každej problematiky atmosféru 
demokraticky vedeného výskumu. To sa v procese 
odhaľovania hegemonických mechanizmov v súčasnej 
kultúre a jej ďalších súvislostí môže len zúročiť. 
V súvislosti so širším kontextovým poľom nášho 
projektu, s jeho trans-disciplinárnym (sociologickým 
a umenovedným) charakterom sa nesústredíme 
len na prieskum rodovo vymedzených aktivít, 
ktoré sa v českom, slovenskom a v roku 2017 i v 
nemeckom kontexte v porevolučnej dobe objavili. 
Náš výskum pracuje s fenoménom orálnej histórie, 
so zberom, transkripciou a interpretáciou informácií 
získaných na základe osobných rozhovorov. Takto 
nadobudnuté informácie považujeme za významnú 
alternatívu k tradične uplatňovanej kunsthistorickej 
výskumnej stratégii, ktorá narába s objektivistickou 
historiografickou dokumentáciou, archiváciou a 
analýzou dát. 

Z pohľadu vývoja českého a slovenského výtvarného 
umenia druhej polovice 20. storočia zohrali 
mnohé z oslovených autoriek zásadnú, dokonca 
i mienkotvornú úlohu a v mnohých prípadoch 
vystupujú ako iniciátorky významných tendencií, 
ojedinelých aktivít alebo prúdov v umení. Či už ide 
o generačne staršiu skupinu umelkýň smerujúcich 
v povojnovom období k citlivej lyrickej abstrakcii s 
figurálnymi prvkami a ich náznakmi (A. Šimotová, 
D. Mrázková, L. Padrtová atď.), alebo generačne 
mladšie autorky začínajúce svoju kariéru v 60. a 70. 
rokoch, ktoré boli výrazne ovplyvnené silnejúcimi 
konceptuálnymi alebo performatívnymi tendenciami 
a neskôr postmodernou (A.Matasová, J. Želibská, M. 
Havránková). Je príznačné, že práve tieto autorky 
vnímajú možnú rodovú determináciu vlastnej 
tvorby otvorenejšie, v rozhovoroch sú ochotné 
premýšľať o väzbách umeleckej produkcie na rodovo 
determinovanú skúsenosť so svetom, vnímajú pozíciu 
ženy – umelkyne niekedy poučenejšie, cez prizmu 
ťažkopádnejšieho a problematickejšieho vývoja v 
porovnaní s existenciou muža – umelca. Dokonca 
niektoré z nich nezámerne formujú základy špecifickej 
východoeurópskej kritickej alternatívy – latentného 
feminizmu (J. Želibská). Mnohé z nich plnohodnotne 
absolvovali akademické vzdelanie, ale predovšetkým 
radikálne zasiahli do porevolučného procesu 
transformácie umeleckého vzdelávania a etablovania 
ateliérov konceptuálneho, intermediálneho 
a mediálneho zamerania na českých a slovenských 
vysokých umeleckých školách po roku 1989.

1K projektu náležia zatiaľ tri výstavy: Výstava Grey Gold: Pozdní 
tvorba českých a slovenských umělkyň 65+, Dům umění města 
Brno ČR,  2014; Nitrianská galéria v Nitre, 2015; Výstava Grey 
Gold: At my fingertips, Kunstverein Schwerin vo Schwerine/
DE, 2017-2018. Kurátorky výstav: Vendula Fremlová, Terezie 
Petišková a Anna Vartecká.

ŠEDIVÉ ZLATO | GREY GOLD
VEK A ROD V TVORBE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELKÝŇ  NAD 65

Anna Vartecká
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České a slovenské umelkyne, zaradené do pôvodného 
projektu (2014-2015), reprezentovali dve výraznejšie 
generačné línie. Staršie autorky, vstupujúce do 
umeleckého diania po druhej svetovej vojne a autorky 
mladšie, objavujúce sa na prelome 60. a 70. rokov 
20. storočia.  V prístupe staršej generácie bola citeľná 
veľká miera nevôle k akejkoľvek rodovej analógii či 
interpretácii diela alebo k feministickým kontextom. 
Autorky väčšinou nevnímali tento aspekt ako faktor, 
ktorý by mohol vedome či podvedome ovplyvňovať 
ich tvorbu a výrazne necítili ani potrebu transponovať 
ju ďalej do gendrového diskurzu, kde by mohla 
rozšíriť prípadne redefinovať vlastné kontexty čítania. 
U mladšej generácie sme sa častejšie stretávali 
s prijatím perspektívy poskytujúcej priestor pre 
diferencovanejší prístup k uchopeniu vzťahu rodu  
a vlastnej produkcie. Niektoré umelkyne sa dokonca 
pokúšali eliminovať stereotypy rodovej determinácie 
a preniknúť i do oblastí, kam v minulosti nemali 
prístup, (Bočkayová, Matasová, Želibská, Havránková). 
Prvá silná povojnová generácia dospievala v období, 
keď stále pretrvávali predsudky o profesii umelkyne 
a o limitovaných možnostiach umeleckého 
vzdelávania vymedzeného pre ženy. Tieto ženy však 
navzdory tomu anticipovali, utvárali a formovali 
podmienky postupnej profesionalizácie a emancipácie 
ženskej umeleckej tvorby a pomohli jej k úplnej 
integrácii do medzinárodných „dejín umenia“. 
Presadili sa v dominantne mužskom umeleckom 
prostredí často ako solitérky po vlastnej línii, avšak 
bez komplexnejšej ambície vymedziť sa voči doposiaľ 
fungujúcim mocenským rodovým stereotypom.

Očakávali sme, že táto takmer „stratená 
generácia“ bude s trpkosťou reflektovať zmrazenie 
emancipačního procesu na konci 60. rokov 20. 
storočia a s radosťou vítať snahy o prehodnotenie 
prevažne patrilineárnej a patriarchálnej reflexie 
československého umenia druhej polovice 20. 
storočia. Nebolo tomu tak. Vďaka orálnemu výskumu 
sme zistili, že táto otázka nie je pre spomínané 
umelkyne témou, o ktorú by sa v rámci vlastnej tvorby 
vedome opierali. Zatiaľ čo koncom 60. rokov 20. 
storočia sa o otázkach postavenia žien 
v našej spoločnosti živo diskutovalo, po roku 1968 sa 
z pochopiteľných dôvodov z tejto otázky stáva „ne-
téma“. V západnom anglo-americkom svete práve 
vrcholila druhá vlna ženského hnutia a náš

predchádzajúci emancipačný predstih bol úplne 
zmrazený. Závažné politické udalosti spôsobili, že 
ženy a mužov spojil vnútorný odpor proti spoločnému 
protivníkovi – straníckemu aparátu. Politické 
i spoločenské milieu krajín východného bloku 
vykazovalo určité špecifiká, súvisiace so všeobecne 
proklamovaným rovnostárskym charakterom 
spoločnosti. Boli stanovené a ďalej i uskutočňované 
presné kritériá naplňujúce socialistický emancipačný 
model, ktorý nebol realizovaný prirodzene ako 
sociálne hnutie, ale ako politická korektúra 
sofistikovane živiaca vlastné kontrolné mocenské 
aparáty. Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje 
mieru negatívneho reflektovania feministických snáh 
tejto generácie je teda iná gendrovaná skúsenosť než 
z akej vyrastal západný feminizmus: „Socialistické 
společnosti byly sice společnostmi patriarchálně 
paternalistickými, nebyly ale společnostmi mužů (…) 
Nositeli státní moci nebyli muži, ale funkcionáři, kteří 
stejnou mírou vládli mužům i ženám. To snižovalo 
ostrost pohledu pro subtilnější rodově specifické 
mechanismy útlaku a diskriminace.“ 2

Rozpor medzi našimi predpokladmi 
a v niektorých prípadoch radikálne odmietavým 
postojom spomínaných generácií ku snahám prispieť 
k domácemu rodovému i feministickému diskurzu je 
v pre ďalší vývoj projektu nutné akceptovať 
a uvedomovať si ho v širších súvislostiach. Hoci 
vnímame veľké zjednodušenie a sploštenie tohto 
generačného modelu, pomohlo  nám aspoň 
rámcovo si vymedziť mieru prijatia/neprijatia tohto 
špecifického diskurzu do tvorby povojnovej generácie 
ženských umelkýň u nás. Pri realizácii rozhovorov 
s autorkami sme kládli dôraz na autoreflexiu vlastnej 
tvorby, ale vždy sme sa snažili zachovávať rodovú 
optiku nazerania na vývoj vlastného života a diela. 
Nepracujeme s feministickou ambíciou dorovnávať 
množstvo významných mužských osobností v 
československom a nemeckom povojnovom umení 
osobnosťami ženskými.

2WAGNEROVÁ, A.: České ženy na cestě od reálného socialismu 
k reálnému kapitalismu. In: Nové čtení světa. Feminismus 
devadesátých let českýma očima. Marie Chřibková. Praha: One 
Woman Press, 1999, s. 82.
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Ale keď sme sa začali o túto generáciu zaujímať viac, 
uvedomili sme si, že jedným z jej najvýraznejších 
zjednocujúcich aspektov je práve táto historicky 
bezprecedentná emancipačná situácia. Dôležitým 
záverom bolo zistenie, že táto problematika bola 
autorkami reflektovaná ako marginálna v porovnaní 
s problematikou politickej a ideologickej reštrikcie 
tvorby v totalitnom systéme. Ďalším, často nepriamo 
asociovaným tematickým aspektom, o ktorom 
sme v rozhovoroch diskutovali, bola otázka možnej 
špecifickosti ženskej tvorby, prípadne možného 
rodového čítania vlastného diela. Nešlo o snahu znovu 
objavovať kolektívne zdieľanú ženskú estetiku alebo 
o navodenie feministickej analytickej perspektívy 
ženskosti3 , ktorej defekty dávno definoval rodový 
kritický model skúmania vzťahu mužskej a ženskej 
identity. Uvedomujeme si, že tento prístup v snahe 
nájsť vlastný ženský umelecký výraz je je „ohrožen 
možným universalismem a esencialismem, t.j. 
chápáním ženskosti jako jakési ‚esence‘ vlastní 
všem ženám, vyvozené z jejich anatomie (ohrožení 
biologismem).“ 4 Pokiaľ sme sa však zaoberali 
mierou vplyvu ženskej skúsenosti na proces tvorby, 
narážali sme na väzby medzi týmito skúsenosťami 
a spôsobom konštruovania ich významu v širších 
súvislostiach. Umelkyne vo svojich vyjadreniach 
i navzdory tomu, že bolo pre ne nesmierne ťažké 
slovami vyjadriť možné rozdiely v ženskej a mužskej 
tvorbe, niekedy formulovali veľmi zaujímavé postrehy. 
Ponechali sme si teda v niektorých momentoch 
tento zdanlivo feministický prístup, aby sme rozšírili 
u nás dostupné informácie o subjektívne pramene 
„videné zdola“. Napríklad Adéla Matasová v našom 
(nepublikovanom) rozhovore nahlas uvažovala 
o psychologickej a duchovnej rovine tvorby, kde 
pripustila existenciu určitých rozdielnych kvalít 
ženskej a mužskej tvorby, nie však v zmysle

3Reprezentantkami tohto prístupu sú Luce Irigarayová a Hélen 
Cixousová.

4KALNICKÁ, Z.: Feministická estetika. In: Pavel Zahrádka (ed.): 
Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné 
estetiky. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2010, s. 421.   

„atribútov ženskosti ako kultúrnych konštruktov  
modernistických dejín umenia“ 5. Jej pohľad vychádzal 
striktne z vlastnej celoživotnej skúsenosti6.  Iná 
autorka Inge Kosková reflektovala túto problematiku 
veľmi podobne výstižnou úvahou o hĺbke ženského 
vzťahovania sa k svetu7. Sociálny a rodový rámec 
nášho kurátorského zámeru nám pomáhal 
zreteľnejšie vidieť a pochopiť neskoré dielo umelkýň v 
súvislostiach, ktoré nie sú z pohľadu tradičnej histórie 
umenia príliš štandardné. Veríme, že výstavný koncept 
postavený ako amalgám osobnej, kolektívnej, ženskej 
pamäti a osobitých autorských prístupov prispeje ku 
komplexnejšiemu pochopeniu a zhodnoteniu vývoja 
českého, slovenského a nemeckého povojnového 
umenia a k jeho oneskorenému zhodnoteniu. 

5ORIŠKOVÁ, M.: Marginalizované a/alebo silné a skúsené?: 
Vek, tvorba a inštitucionalizácia umelkýň. In FREMLOVÁ, V.; 
PETIŠKOVÁ, T., VARTECKÁ, A. (eds.): Grey Gold. České a slovenské 
umělkyně 65 +.  Brno: Dům umění města Brna, 2014, s. 82.

 6„Skutečně to ženské vnímání světa je trochu jiné, než to 
mužské. … Připouštím to v psychologické rovině tvorby a v jejím 
duchovním ponoru, tam se to projevuje, ale rozhodně ne v otázce 
fyzického, formálního pojetí tvorby. Současný výtvarný slovník 
je využívaný u žen a mužů stejným způsobem, ale duchovní 
rozměr je jiný. Oni jsou to vlastně jenom takové jinotaje, ženy 
prostě ten svůj projev chápou intuitivně a až potom jej vkládají 
do formy… Všechno to rozdělování je divný, ale z pohledu toho 
vědeckého přístupu, kde se věci rozebírají až na dřeň, tak ta dřeň 
toho ženského umění může mít jiný vlastnosti, než to mužské…“ 
(Zo záznamu z osobného rozhovoru s Adélou Matasovou, 23. 1. 
2014, Centrum současného umění DOX v Prahe.

7„Mohu jen říct, že tvorbu autorek – aspoň těch, které jsem 
poznala – jsem mohla silněji, hlouběji prožívat. A navenek ty 
jejich věci nebyly takový velkolepý díla, deset krát dvanáct metrů 
obraz, (…) ale působily na mě svým niterným obsahem, jakýmsi 
vyzařováním, (…) dotýkáním se křehkých, soukromých věcí… 
Žena je možná více emotivní, více intuitivní než muž (…) prožívá i 
drobné životní situace do větší hloubky“. (Inge Kosková)
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Aktuálny záujem o predstaviteľky tejto generácie je 
pozoruhodný. Podiel na tom má určite i fakt,
že súčasné umenie v akomsi referenčnom oblúku 
neustále naráža na rôzne „sedimenty“ moderny
a práve tvorba tejto generácie prišla s prvými 
impulzmi jej obsahového i formálneho 
spochybňovania. Zároveň narastá tendencia 
komplexnejšie bilancovať porevolučnú éru sociálnej, 
politickej a kultúrnej transformácie. S tým dozaista 
súvisí i termín  retrospektívny a retroaktívny 
feminizmus určený práve prostrediu krajín bývalej 
východnej Európy, ktoré sa feministickým a rodovým 
otázkam v oblasti umeleckej produkcie otvorili len 
veľmi opatrnícky8. 

V roku 2016 sme sa rozhodli pokračovať v projekte 
a aj naďalej sa nevzdávať kategórie generačnej a 
rodovej príslušnosti. Mnoho vecí sa však zmenilo. 
Predovšetkým žiaľ odišlo veľa významných umelkýň 
narodených v dvadsiatych a tridsiatych  rokoch, 
ktoré boli zastúpené v pôvodnom projekte (Dagmar 
Hochová, Adriena Šimotová, Daniela Vinopalová, Daisy 
Mrázková, Ludmila Padrtová, Eva Fuková). To je jeden 
z hlavných dôvodov, prečo sme museli koncepciu 
výstavy zmeniť. Redukovaný výber českých a 
slovenských autoriek sme v spolupráci s šéfkurátorom 
Kunstverein Schwerin Andreasom Wegnerom doplnili 
o 3 nemecké autorky (Inge Mahn, Sonja Rolfs, Barbara 
C. Tucholski), s ktorými pre nás neskôr kurátorka 
Staatliches Museum Schwerin Kornelia Röder 
realizovala rozhovory a ich prepisy. Ako spojnica v 
tvorbe vybraných umelkýň narodených v 40.rokoch 
minulého storočia sa postupne objavila téma reflexie 
najbližších vecí v širšom zmysle, prostredníctvom 
ktorej vytvárajú vybrané diela konzistentný celok. 
Autorky sa výtvarnou paralelou často približujú k 
objektom a situáciám tak či onak domestifikovaným 

a dostávajú ich pomocou osobitých postupov až na 
pomedzie významovo identifikovateľného, ktoré je 
síce stále prísne zakotvené vo videnom svete, ale 
svojou všeobecnosťou ho presahuje. 

Snaha o zhodnotenie sociálnych, politických a 
kultúrnych vplyvov a súvislostí všetkých zmienených 
tém v nemeckom prostredí je pre nás veľkou 
výzvou. Uvedenie projektu v Kunstverein Schwerin 
vnímame ako začiatok systematického ohľadávania 
konkrétnych podôb ženského povojnového umenia 
v širšom stredoeurópskom kontexte. 

 8„V oblasti umenia a dejín umenia je preto asi najvhodnejšie 
používať označenie ‚retrospektívny feminizmus‘. Pod vplyvom 
istých znalostí – prevažne západných feministických a 
gendrových teórií – je následne retrospektívne skúmaná a 
retroaktívne oceňovaná tvorba starších umelkýň, ale i tých, ktoré 
už nie sú medzi nami.“ ORIŠKOVÁ, M.: Marginalizované a/alebo 
silné a skúsené?: Vek, tvorba a inštitucionalizácia umelkýň. In 
FREMLOVÁ, V.; PETIŠKOVÁ, T., VARTECKÁ, A. (eds.): Grey Gold. 
České a slovenské umělkyně 65 +.  Brno: Dům umění města 
Brna, 2014, s. 81.

Mgr. Anna Vartecká, Ph.D. (nar. 1975) – česká teoretička umenia, kurátorka a vysokoškolská 
pedagogička. Zaoberá sa predovšetkým dejinami fotografie a grafického dizajnu, kritikou 
súčasného vizuálneho umenia a jeho presahmi do rodových štúdií a sociológie. Publikovala 
odborné state v monografiách umelcov ( Blažej Baláž, Trnava 2003; Svatopluk Klimeš, 
Praha 2017). Ako kurátorka výstav spolupracovala na mnohých domácich a zahraničných 
projektoch (napr. Grey Gold –neskorá tvorba českých a slovenských umelkýň 65+; Dom 
umenia Brno 2013; repríza Nitrianska galéria Nitra 2015; Milota Havránková, GHMP Praha 
2015/16). V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia Fakulty umení a designu 
UJEP v Ústí nad Labem.
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7/12/2017
PÁTRANIE AUTORA JEHO 
VÝUKOVÝM ARCHÍVOM
Jiří Černický



V štiavnickej prednáške sa autor nepredstavuje ako 
súčasný intermediálny umelec, ale predovšetkým ako 
aktívny pedagóg na pražskej Umelecko-priemyslovej 
škole (UMPRUM).  Jiří Černický sa podujal učiť 
Komenského metódou „učiť obrazom“, nenanucovať 
študentom vlastné témy a úlohy, zasadne nedávať 
študentom semestrálne „zadání“, aby nezobral 
študentom ich vlastné idey a vizuálne riešenia. 
Zadefinoval teda v rámci Ateliéru maľby na Katedre 
voľných umení  základné postuláty vzťahu študent - 
pedagóg a vnímanie maľby ako „otvoreného média“ 
nasledovne:

„Studenti ateliéru Malba se věnují hledání vlastních 
témat a forem. Studenti jsou vedeni k soustavnému 
objasňování jejich smyslu v rámcích současného 
umění, ve vztahu k historii umění a ke stavu 
současného světa. Kategorie například originality 
nebo obratnosti, hloubky či krásy nejsou používány 
jako kvalitativní stupně panujícího kánonu, ale jako 
jedny z mnoha možných pojmů, jejichž vztah a míra 
určuje hodnotící soud. Dílo by mělo zhodnocovat 
aktuální stav umělecké rozpravy a v ideálním případě 
ji i zásadně proměňovat. Studium umění je chápáno 
jako dílna, v níž se vytvářejí modely, pomocí nichž lze 
přemýšlet o jsoucím v prostoru a času.
....Malbu vnímám jako velmi otevřené médium, které 
může mít i záměrně konzervativní podobu, preferuji 
však experimentální přístupy, které se snaží překročit 
dosavadní vnímání malby jako média a které se brání 
definitivnosti i definicím. Naše disciplína by měla mít 
tendenci se záměrně dotýkat všech možných mnohdy 
i protichůdných, myšlenkových i formálních přesahů. 
Dávám tedy přednost malbě jako spíše intermediální 
disciplíně navazující na tradici avantgard – P. 
Picasso, F. Picabia, P. Manzoni, J. Pollock, Y. Klein, M. 
Kippenberger, K. Grosse, J. Meese…
Atelier vnímám jako otevřenou platformu, kde 
není úkolem pedagogů vést studenty k řemeslné 
dokonalosti, ale k emancipovanému, sebevědomému 
dialogu a vzájemnému sdílení idejí. Malba (umění) 
může vypadat jakkoli – je ale podstatné, jak o ní autor 
přemýšlí a jak je schopen tyto myšlenky interpretovat 
a kontextualizovat”.
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Ako intermediálny umelec prišiel na školu s etosom 
modelovania ateliéru experimentálnej maľby a 
hľadania priestoru medzi inými médiami. Prirodzene 
si tak pri mapovaní sveta myslenia študnetov/-tiek  
postupne vytvoril vlastný pracovný archív súčasného 
umenia, ako komunikačné médium a spojivko, aby 
ho mali študenti k dispozícií. Za dôležité považuje 
práve aktivizovať proces hľadania vlastnej vizuality 
a identity študenta, stimulovať jeho kreativitu 
prostredníctvom iných obrazov. Niekedy študenta 
aj zneistiť, vyposúvať z uzavretých línií myslenia. 
Preto postupne vytváral a doplňoval tento archív 
– narastajúcu zásobáreň ideí a obrazov a pestrú 
panorámu aktuálneho umenia. Archív prirodzene 
osciluje okolo osi súčasnej maľby, mozaiky rozličných 
médií a reflexii dnešného sveta. Tak vznikli postupne 
jednotlivé ikony, foldry, záložky, ktoré sa neustále 
dopĺňajú. Sú to jednotlivé podoby a polohy maľby 
v širokom zábere: naratívna maľba, romantická 
krajina, abstrakcia, abstraktná expresia, figurácia, 
monochrómy, pop, realizmus, či vlastné pomenovania: 
medzi abstrakcia, urbanistický model maľby. Tento 
archív len spoluvytvára diskurzívne a diskutabilné pole 
ako vlastne v dnešnom post-konceptuálnom umení 
pomenovať samotné médium maľby. Na školskom 
webe Černického  Ateliéru maľby nájdeme nasledovný 
statement:

„CO JE TO MALBA?

Jsme zastánci malby, která se vzpírá definitivnosti i definicím.
Malba je v našem pojetí křižovatkou mezi médii, sociálními skupinami, konformitou i radikalitou.
Malba je pojmem, který se utrhl z řetězu a spolkl umění spolu s celým světem.
Malba je prostředkem emancipace subjektu a konstrukce nového. 
Důsledně navazujeme na dědictví avantgard.
Malba spřádá a současně trhá historicko-kontextuální pletivo, jež ji v danou chvíli obepíná.

Preferujeme malbu jako tradiční médium.
Jsme zastánci malby jako média komunikace, nikoliv jako posla tautologie. 
Malba jako přímá akce nic nezmůže. Může však svět pokrýt jeho obrazy. 
Malba je ztělesněná zrada. Nikdy nikomu nic nedluží.
Malba je bojem za malířův život, za jeho kariéru a majetek.
Malba je chycena ve svých souvislostech. Zmítající se ryba v síti.“
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Prirodzene súčasnú maľbu je možné uchopiť aj 
v širšom zábere iných médií, technológií a súčasného 
sveta. Preto v Černického archíve nechýbajú ďalšie 
položky a „ikonické“ znaky: napr. maľba v architektúre 
(nadväzujúc na tradíciu Bauhausu), maľba vo 
verejnom priestore, mesto a grafity, interiér, svet 
vitráže, ornament, umenie ovplyvnené komixom, 
robotika a vedecké prístupy, „maľba“ v iných médiách: 
performance, socha, foto, video, webové stránky 
a pod.

Aby sa študent/-tka vedeli pohybovať v súčasnom 
umení, v súčasnej maľbe a „vzorkovnici“ umelcov/-
kýň (napr. Neo Rauch, Katharina Grosse,  John 
Currin, Sarah Lucas, Heimo Zoberning) musia poznať 
súčasné umenie vo vzťahoch, v genealógii, vo 
vývojovej línií súvislosti a interpretácií. Dôležité je teda 
poznať kontext  aktuálneho umenia – teda aj vývoj 
moderného umenia 20. storočia a jazyk 
a interpretáciu medzivojnových avantgárd (ukážky 
prác čistej formy a farby H. Matissa, politickej 
karikatúry Johna Heartfielda, zakladatelia abstrakcie 
František Kupka a Sophie Taeuber-Arp). V jednotlivých 

zložkách archívu sú preto aj celé série avantgardných 
tendencií. Nakoniec tu vystupujú aj položky, ktoré sa 
nesústreďujú na konkrétne diela, ale  na spôsob jeho 
prezentácie a interpretácie – príklady radikálnych 
priestorových riešení a inštalovania výstav (dada 
kabaret Voltaire; ruské avantgardné divadlo v Moskve 
s Tatlinovým konštruktivizmom; Malevičova škola 
vo Vitebsku; Picabiova scéna, zložená zo svetelných 
lamp a pod.). Tak sa môže študent konfrontovať s 
istým backgroundom a pavúkom predošlej vizuality, 
ktorá ho dokáže nejakým spôsobom posunúť, či 
stimulovať... 

Pracovný archív Jiřího Černického tak predstavuje 
nielen bohatú databázu súčasného umenia, ale 
aj dôležitý pracovný  a stimulačný nástroj v jeho 
pedagogickej činnosti.  Zároveň je v ňom zachytený 
aj osobný pohľad umelca na štruktúru  a podoby 
súčasného svetového a domáceho umenia. 
Černický odkrýva nielen to, čo ho zaujíma a čo 
ovplyvňuje jeho prácu, ale aj rozličné modely 
dnešnej vizuálnej kultúry. 

                                                   spracoval: Vladimír Beskid

Doc. Mgr. akad. mal. Jiří ČERNICKÝ (nar. 1966, Ústí nad Labem) – významný český 
intermediálny umelec a pedagóg.  Absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe 
(1997). V roku 1996 získal Sorosovu cenu, v roku 1998 – sa stal víťazom Ceny J. 
Chalupeckého, 2007 – získal October Salon Award, Belehrad. Realizoval  študijné 
pobyty: 1998 - Headlands, San Francisco; 2001 - Tent Gallery and MAMA Gallery, 
Rotterdam (NL); 2008 - Spaces Gallery, Cleveland. Z výstav: 2016 - Divoké sny, 
Rudolfínum Praha; Metodické sny, Kunsthalle Košice. V súčasnosti  je vedúcim Ateliéru 
maľby na Vysokej škole umelecko-priemyselnej  v Prahe; viac na: www.cernicky.com
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