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Úvodní slovo na o_kraj

Dodatek k O_kraji č. 9

článek: … A stejně to nefunguje… 
Rozhovor s Alenou Uxovou
autorka: Ilona Staňková

k větě: „Jeden čas to třeba České muzeum 
výtvarných umění nechávalo někde skenovat, 

ale pořád není studie, co s těmi věcmi dělá 
světlo skeneru.“

 
České muzeum výtvarných umění 

digitalizovalo své papírové sbírky u firmy AiP, 
Beroun s.r.o., na digitalizačním pracovišti 
Klementinum v Praze (Národní knihovna) 
digitální technologií Special Bookscanner 
CRUSE 145. Každý list byl před procesem 

snímání individuálně posouzen, zohledněn jeho 
stav, specifika a způsob nasvícení zajišťující 

filtraci nežádoucího UV a IR záření. Samotná 
digitalizace probíhala bezkontaktní metodou.

Součástí digitalizačního procesu byla 
i individuální barevná kalibrace (ICC profil) 
a naskenování referenční kalibrační tabulky 
(Hexachrom), které byly přiloženy k originálu.

Součástí digitalizace bylo i zpracování 
digitálních obrazů – od archivní kvality ve 
špičkovém rozlišení po odvozené formáty 

pro různá použití. ČMVU vydalo k digitalizaci 
sbírek vlastní směrnici.

O_kraj
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Téma tohoto čísla O–kraje se vztahuje ke konceptu výstavy, 
která na letní sezónu naplnila výstavní prostor budovy galerie 
na Komenského ulici. Jak píše kurátorka výstavy Nina Moravcová, 
„výstava Temná noc duše představuje práce skupiny vizuálních 
umělců, jejichž tvorbu charakterizuje zvýšená citlivost vůči aktuální 
společenské situaci.“ Snaží se neuhýbat pohledem před různými 
podobami krize, která na lidskou společnost i celý ekosystém 
této planety doléhá stále palčivěji. Jádrem novin jsou kromě 
kurátorských textů rozhovory s vystavujícími umělci. Zřetelná 
potřeba změny dosavadních způsobů řešení, postojů a žebříčku 
hodnot vyvolává všeobecnou diskuzi. 

I v českém prostředí se platformy obracející k tomuto tématu 
postupně rozšiřují. Na těchto stránkách mimo jiné nahlédneme pod 
pokličku třem výrazným iniciativám. Projekt Artbiom si klade za 
cíl na jednom místě sjednotit nejrůznější projevy umění a kultury, 
které se věnují tématům životního prostředí. Institut úzkosti vytváří 
prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří napříč společností. Projekt 
Frontiers of Solitude zkoumá provázanost post-industriální společ-
nosti a přírody. Kromě pravidelných rubrik věnujících se veřejnému 
prostoru, ženám Vysočiny nebo výstavnímu dění před padesáti lety 
se dočteme také o tom, jak se krize může octnout v prachu, nebo 
jak výtvarnou distanční výuku přes internet pojmout jako příleži-
tost.

Název výstavy je převzat ze spisu karmelitánského mnicha 
ze šestnáctého století. Svatý Jan od Kříže se pokusil řečí básně 
vnést světlo do temných nocí duše, do duševních krizí, které v sobě 
vždy nesou potenciál pozitivní transformace. Název novin se zrodil 
volnou citací z básní Walta Whitmana a výroků Grety Thunberg. 
Dlužíme si naději, takovou naději, která není plytkou, povrchní 
snahou o pozitivní myšlení nebo prázdným řečněním. Potřebujeme 
naději, která se nebojí ve vší složitosti pohlédnout skutečnosti 
do očí a jednat. Která roste z hlubiny poznání všech možných rizik, 
a přesto – nebo právě proto – vnese světlo do temnoty noci. 

Daniel Novák



Anohni
Hopelessness
Secretly Canadian (US), 
Rough Trade (UK) 2016

Aktivismus v umění je vždy riskantní 
už z podstaty. Při zobecnění témat 
umělec riskuje vágnost. V případě 
příliš konkrétního přístupu může 
jeho tvorba působit silně polemicky 
a propagandisticky. Antony Hegar-
ty se pod novou identitou Anohni 
s tímto věčným balancováním na na-
hrávce Hopelessness vyrovnal nad 
očekávání dobře. 

Když se Anohni spojila s Danielem 
Lopatinem (Oneohtrix Point Never) 
a Rosseem Birchardem (Hudson Mo-
hawke), nejprogresivnějšími tvůrci 
klubové elektronické scény dneška, 
bylo dopředu jasné, že půjde o hodně 
nápaditý portrét současného světa. 
Pro toho, kdo zná tvorbu Anohni 
pod názvem Antony & The Johnsons 
a konvenuje mu její jemná hudební 
introspekce, musí být z Hopelessness 
zděšen. O tom, že nepůjde o žádný 

Greta Thunberg 
Náš dům je v plamenech
Broken Books 2019
Překlad: Irena Lysáčková, 
Magdaléna Michlová 
a Jaroslav Michl
Kniha Náš dům je v plamenech, vy-
daná olomouckým nakladatelstvím 
Broken Books v roce 2019, je rozdě-
lena do dvou oddílů: Scény od srdce 
a Projevy. První díl zpracovává nazí-
rání Gretiných rodičů na svět, zejmé-
na ve věci klimatu, zmiňuje zpochyb-
ňování systému, řeší sociální otázky 
i diagnózy dcer. I ty se promítají do 
způsobu uvažování a schopnosti, jak 
fungovat v tomto světě. Jazyk, nezatí-
žený faktickými daty, je svěží a občas 
i nečekaně ironický.

Ve svých 15 letech učinila Greta 
Thunbergová drobnou akci, která 
měla neskutečný dopad. V pátek nešla 

Nicolas Mirzoeff
Jak vidět svět
Artmap 2019
Překlad: Andrea Průchová 
Hrůzová, Jan J. Škrob

Kniha britského teoretika, kritika 
vizuální kultury, esejisty a aktivis-
ty žijícího v USA provede čtená-
ře současným světem – včetně 
temných vod vyloučených oblastí 
a městských periferií; realitou naší 
doby reflektované zářivými disple-
ji, propojenými rychlým a velmi 
plastickým fenoménem (sociálních) 
médií. K nesporným kladům pub-
likace patří množství uváděných 
zdrojů a bohatý rozcestník autorů, 
o jejichž práce se Mirzoeff opírá, 
včetně rejstříku a doporučené lite-
ratury. Za šest let od vydání titulu 
se mnoho proměnilo, ale kniha zů-
stává přínosná, čtivá, živá. Máloko-
ho asi překvapí témata rasové a so-
ciální ne/spravedlnosti; existence 
soudobého otroctví; ne/akceptace 

Antropocén
Petr Pokorný, David 
Storch (eds.) a kolektiv
Academia 2020

Přibližně dvacet let starý termín 
z oblasti geochronologie se kniha 
pokouší uchopit prostřednictvím 22 
statí vědců z různých oborů.

Kniha vyšla dvacet let po okrajo-
vém, až recesistickém článku geo-
chronologa Paula Grutzena a Euge-
na Stoermera, „povyšující“ lidstvo 
na hlavní geologický faktor planety. 
Tato nová epocha geochronologie 
byla článkem pojmenována antro-
pocén, a ač tento termín v rámci 
geochronologie dosud není uznán, 
nezabránilo mu to proniknout do 
dalších vědních oborů jako archeo-
logie, pedologie, ekologie, geogra-
fie, oceánografie, historie, sociolo-
gie,  filosofie,  mezinárodní právo, 
a stal se tak jakýmsi zakantropolo-
gielínadlem pro vystižení součas-
né situace. Kniha Antropocén se 
nesnaží jakýmkoliv aktivistickým 
způsobem o  kodifikaci termínu, 
chodí kolem něj v kruzích, dotýká 
se jej fotografiemi (často pocháze-
jících z vlastní provenience autorů 
článků či editorů), nahlíží jej z růz-
ných úhlů na 615 stranách, pečlivě 
doplněných poznámkami pod čarou 
a rejstříkovou částí. V jednotlivých, 
pečlivě zpracovaných kapitolách 
provádí vědci soustředění okolo 
Centra teoretických studií (Pokorný, 
Štorch, Ajvaz, Bělohradský, Cílek, 

menšin; globalizace spojená s ná-
růstem městských průmyslových 
aglomerací, znečištění a patrně 
neodvratně se přibližující bod 
zlomu v ekosystému Země. Nicolas 
Mirzoeff však již v úvodu upozorňu-
je na fragmentaci soudobého vidění 
světa a především na „neviditelné 
zóny“. Ke znovunalézání souvislostí 
přikládá umělecká díla, reklamní 
či dokumentární fotografie, vizuali-
zace nebo kartografické materiály. 
Stejně jako titul knihy dráždí celý 
její obsah, zvláště dotýká-li se autor 
bez okolků válečných strategií 
a technologií, jednoduše anatomie 
moci. Napětí ze čtenáře nesejme 
ani v závěru publikace, kde se 
snad zábleskem naděje může zdát 
vizuální aktivismus akcelerovaný 
sociálními médii. Naučte se vidět 
a pak propojte pixely s činy! 

Ilona Staňková

Fulínová, Haluzík, Havel, Hošek…) 
čtenáře klasicky řeckým schématem 
expozice, vytýčení hlavních milníků, 
dramatem živé přírody v antropocé-
nu a možnými scénáři až k vědecko-
fantastickému epilogu. Kniha otázky 
spíše nastoluje než na ně odpovídá, 
a trpělivě tak čtenáři umožňuje po-
malu dospět k vlastní interpretaci 
bezbřehého pojmu antropocén.

V době vzniku termínu se úzkost, 
pramenící z obsahu termínu, dala 
vysvětlit fenoménem Y2K a fin de 
siècle. Zajímavé je číst ji a recenzo-
vat ve světle pandemických událos-
tí. Ač se jimi kniha v žádném přípa-
dě nezabývá – v době jejího vzniku 
nebylo po pandemii ani vidu, ani 
slechu – v jejich světle působí kniha 
jako zapomenutý svitek několika 
proroků, z jemných indicií předpo-
kládajících, že cosi se děje v duši 
světa – a změna, nejspíše tíživá, se 
blíží. V horizontu různých událostí 
autoři článků ukazují možné scéná-
ře budoucího vývoje, kdy se snaží 
uchopit vědeckými metodami mi-
nulý i současný vývoj a na základě 
faktů naznačit vývoj budoucí, čímž 
zároveň poukazují na rizikové ob-
lasti lidské činnosti.

Není lepšího času ke čtení této 
knihy než dnes, kdy se snažíme re-
flektovat události posledních dvou 
let. V době lockdownů jsme se na-
učili obracet do sebe. Je na čase se 
z tohoto obratu poučit a přijmout 
fakta, která nás donutí zamýšlet se 
nad důsledky našich aktivit.

Lucie Nováčková

melody drops, nás informoval inter-
net už půl roku dopředu, že to ale 
bude taková nálož, čekal zřejmě má-
lokdo.

Hudebně tvoří Hopelessness jakýsi 
kontrapunkt k pesimistickým textům. 
Anohni katarzně uvolňuje své emoce. 
Hudba se stává formou modlitby, uby-
lo složitých metafor. Mluví přímo k li-
dem a zpívá se o tom, co může člově-
ka potkat, když nezačne včas jednat. 
Naráží se na politické a sociální pro-
blémy, na systém: „Sleduj mě v hote-
lovém pokoji / Sleduj mé duhovky, jak 
se pohybuji z města do města. / Sleduj 
mě při sledování pornografie/ Sleduj 
mou anamnézu / Vím, že mě miluješ, / 
protože mě pořád sleduješ…“ (Watch 
Me). V titulní skladbě Hopelessness 
se ptá: „Já, který jsem se choulil v jes-
kyni do mechu / Já, který jsem sbíral 
dřevo na oheň / a něžně objímal / Jak 
se ze mě mohl stát virus?“ 

Jedním z nejviditelnějších trapasů 
této společnosti je, že o problémech 
stále jen mluví. Zatímco jsme mluvili, 
uběhlo mnoho let a nic výrazného se 
nezměnilo. Live Aid v osmdesátých 
letech upozorňoval primárně na nej-
postiženější oblasti světa a snažil se 
formou charity pomoci. Koncerty ve 
Wembley poukazovaly na apartheid. 
Umělci, jako jedni z mála, upozorňo-
vali na klimatické změny, na sociální 
nerovnost, na válečné konflikty. Bo-
jovalo se výhradně s kytarou v ruce! 
Nahrávka Hopelessness vyšla rok 
před zvolením Trumpa do čela států, 
které patří k největším znečišťovate-
lům planety.

Aleš Kauer

do školy, ale posadila se před švédský 
parlament s transparentem Skolstrejk 
för klimatet (Školní stávka za klima). 
Tím zahájila masivní globální hnutí. 
Demonstrací Fridays for Future se zú-
častnily miliony studentů po celém 
světě (včetně Jihlavy). Z neznámého 
dítěte se Greta přes noc stala tváří 
obálky časopisu Time. Zní to jako po-
hádka, kdyby to ovšem nebyl horor! 

Greta Thunbergová není klima-
toložkou. Náš dům je v plamenech 
nenabízí komplexní plán, jak úspěš-
ně čelit klimatické krizi. Greta nemá 
žádné manifesty nebo přehnané poža-
davky, krom jediného: aby se politici 
postavili na stranu vědy. Tyto infor-
mace předává s naléhavostí 16letého 
člověka. Protože – jednoduše řeče-
no – „dospělí stále mluví o trpělivosti, 
teoretizují o možnostech…“ Přitom 
jiné možnosti podle Grety neexistují,
„zítřky bude žít naše generace“.

Její projevy mají charakteristický 
úsečný styl „Nechci, abyste doufali. 
Chci, abyste panikařili. Chci, abyste 
cítili strach, který cítím každý den. 
A pak chci, abyste jednali. Pravidla 
se musí změnit. Je čas na občanskou 
neposlušnost. Je čas na rebelii.“Greta 
si uvědomuje stále dokola omílané 
fráze o několika zbývajících letech, 
v nichž bude možné ještě něco změ-
nit. Je to ale šest let, co si sedla před 
švédský parlament. Knížka Náš dům 
je v plamenech vyšla v roce 2018 
a nezměnilo se prakticky vůbec nic. 
„Nyní stojíme na křižovatce dějin. 
Selháváme, ale ještě jsme neselhali.“

Aleš Kauer
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Myši chodí tuze tiše, mají tlapky jako z plyše. Tiše, myši, ši, ši, ši – ať vás kočky neslyší!



Ve Waltu Whitmanovi je celý radostný vesmír, naplňuje jej, je jím neustále 
okouzlován. Vyzývá k lásce a spiritualitě. V přírodě je doslova zakořeněn, 
obrůstá stébly a mazlí se s každým potenciálním příchozím dělníkem. 
Whitman je uchvácen obzorem mladé demokracie, obzorem rostoucích 
možností, rozvíjející se vědy a techniky, jako by nikdy neměla přijít krize.

160 let poté jsme v úplně jiné situaci. Krize je hlavním tématem všeho. 
Zdravotnictví, ekologie, ekonomiky a bohužel i demokracie. Nejviditelněji 
na to poukázala švédská dívka Greta Thunbergová. Nemluví v metafo-
rách, její jazyk je srozumitelný a přímý, aby jej pochopili úplně všichni. 
Mluví o ekologii na základě odborných studií. Nepřímo svými výstupy 
také poukazuje na krizi demokracie, v níž si každý – v domnělé neome-
zenosti – může na sociálních sítích najít nepřítele a plivnout mu do tváře 
pro jeho jiný názor, jinou barvu pleti, jinou sexualitu.

Whitmanův rozlehlý a hrdý zpěv, jeho pansexuální vnímání světa 
provokovaly měšťáky a pokrytce po celém světě. Jeho kniha Stébla trávy 
se při prvním vydání setkala s odporem a s rozhořčením, byla prohlašová-

Walt 
Whitman
O sobě zpívám

O sobě zpívám, o prosté jednotlivé bytosti,
Ale pronáším slovo demokratičnost, 
slovo En-Masse.

O tělesnosti od hlavy k patě zpívám,
Nejen výraz tváře, nejen mozek je hoden Múzy, 
pravím, že celá bytost je daleko cennější,
O ženě stejně jako o muži zpívám.

O životě nesmírném ve vášni, tepu a síle,
Radostném, svobodném, stvořeném podle 
zákonů božích,
O moderním člověku zpívám.

Zpěv o mně

Řeklo mi dítě Co je to tráva? a přineslo mi jí 
plné hrsti;
Jak jsem měl odpovědět tomu dítěti, když sám 
to nevím?

Myslím, že je to vlajka mé bytosti, utkaná ze 
zelené látky naděje.

Nebo, myslím, je to kapesník Páně,
Voňavý dárek a památka naschvál upuštěná,
Se jménem majitele v některém cípu, abychom 
jej uviděli, povšimli si a ptali se Čí je to?

Nebo, myslím, tráva sama je dítě, 
děťátko zrozené vegetací.

Nebo, řekl bych, jediný hieroglyf
A znamená: Klíčím právě tak v širých jako 
v útlých pásmech,

Rostu mezi černým jako mezi bílým lidem,
Kanuka, Tuckahoa, člena Kongresu, negra 
vítám stejně a dávám jim stejně.

A nyní mi připadá jako krásné nestříhané 
vlasy hrobů.

Něžně s tebou naložím, kadeřavá trávo,
Možná že vyháníš z prsou mladých mužů,
Možná že kdybych je byl znal, byl bych je 
miloval,
Možná že pocházíš ze starců nebo z robátek, 
záhy odňatých klínům svých matek,
A nyní ty jsi mateřským klínem.

Tato tráva je příliš tmavá, aby pocházela 
z bílých hlav starých matek,
Je tmavší než bezbarvé vousy starých mužů
A příliš tmavá, aby vyrážela z narůžovělého 
ponebí úst.

Ó konečně vidím množství mluvících jazyků
A vidím, že ne nadarmo pocházejí z ponebí úst.

Přál bych si, abych mohl vyjádřit smysl narážek 
o mrtvých mužích a ženách
A narážek o starcích a matkách, o robátkách, 
záhy odňatých klínům.

Co myslíš, že se stalo z těch mladých a starých 
mužů?
A co myslíš, že se stalo z žen a dětí?

Žijí někde a vede se jim dobře,
Neboť ten nejmenší výhonek dokazuje, 
že skutečně není smrti,
A byla-li někdy, vedla kvapný život a nečekala 
na konci, aby jej zaskočila,
A zahynula v okamžení, kdy se život zjevil.

Všechno postupuje v dál i šíř, nic nezaniká,
A zemřít je něco jiného, než si kdo myslil, 
a blaženějšího.

překlad Jiří Kolář, Zdeněk Urbánek
Stébla trávy, Odeon 1969

Součástí Listů trávy je i Whitmanova předmluva. 
Whitman ji otiskl jen v prvním vydání, jednotlivé 
myšlenky a obraty si později našly cestu do jeho 
poezie. Původní předmluvu můžeme číst jako jeho 
tvůrčí a životní manifest, jako evangelium podle 
Whitmana:

„Čiňte následující: milujte zemi a slunce a zví-
řata, pohrdejte bohatstvím, dávejte almužnu 
každému, kdo o ni požádá, zastávejte se hlou-
pých lidí a šílenců, věnujte svůj příjem a práci 
druhým, nenáviďte tyrany, nediskutujte o Bohu, 
mějte s lidmi trpělivost a shovívavost, nikdy 
nesmekejte před ničím známým ani nezná-
mým, před žádným člověkem ani skupinou lidí, 
kráčejte svobodně s ráznými neškolenými lidmi 
a s mladými lidmi a s matkami od rodin, čtěte 
tyto listy na čerstvém vzduchu v každém roč-
ním období každý rok vašeho života, vraťte se 
kriticky k tomu, co vám říkali ve škole, v kos-
tele anebo v jakékoli knize, odmítněte vše, co 
uráží duši, a samo vaše tělo se stane velkou 
básní a bude básnit nejen slovy, ale i tichými 
tahy úst a tváře a očními řasami a každým 
svým gestem a kloubem…“

Já slavím sebe

…
Pořád ta pevná půda, drží pod nohama,
Pořád ti žrouti a pijáci… pořád to slunce putu-
jící nahoru a dolů… pořád ten vzduch a neko-
nečný příliv a odliv,
Pořád já a moji bližní, milí a zlí a skuteční,
Pořád ten starý nevysvětlitelný otazník … 
pořád ten trn v palci – pořád ten dech svrbění 
a tužeb,
Pořád to štváčovo hoot! hoot! Než zjistíme, kde 
se ten lišák skrývá, a vytáhneme ho na světlo;
Pořád ta láska …. a pořád ta vzlykající tekutina 
života,
Pořád ta podvázaná brada… pořád ty trnože smrti.

Překlad Ondřej Skovajsa a Hana Lundiaková
Listy trávy, Malvern 2017

na za barbarskou, bezuzdnou, chvástavou, surovou a nesmyslnou. Greta 
Thunbergová je pod každým článkem, kde se její jméno objeví, častována 
takzvanými haty, nenávistnými a zesměšňujícími komentáři na internetu 
i sociálních sítích.

Chci na tomto vyhroceném kontrastu ukázat, kam se naše společnost 
posunula. A zda se vůbec dá mluvit o nějakém pokroku.

Walt Whitman se nechává prorůstat svými stébly. Kořeny jeho těla 
mají kořínky v hlíně, tedy v Zemi. Whitman připomíná, jak bytostně je člo-
věk spjat s přírodou, jak je její neoddělitelnou součástí. Jak environmentál-
ní vlastně jeho vnímání světa a těla je. Neboť ten, kdo zamořuje ovzduší, 
kdo znečišťuje oceány, kdo vypouští skleníkové plyny, ubližuje v důsledku 
především sám sobě. „Kdo jiného pokořuje, mne pokořuje, / A cokoli se 
stane nebo řekne, nakonec na mne padne.“

A přesně o tom mluví Greta ve svých projevech. Prozaicky, překotně, 
revolučně. A já této generaci přeju, aby nemusela bojovat s klimatem, 
nenávistí, válkami, aby jí zůstal čas na básnění.
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Whitman – Thunbergová: 
Prapor mojí identity, 
utkaný z naděje Aleš Kauer

Jedu autem a napadne mě, že i auto a silnice jsou součástí mého těla.



V.

Dlouho jsem si myslel, že postačí mi samotné
vědění – ach, kdybych ho tak mohl získat!
Pak strhly mě mé končiny – pro ně jsem žil – 
a stal se jejich řečníkem.
Pak poznal jsem příklady starých a nových 
hrdinů –
slyšel o příkladech válečníků, námořníků
a všech odvážlivců – a měl dojem, že i já bych 
mohl být odvážný jako jiní
a takový i budu.
A nakonec mě napadlo zapět písně o Novém 
světě – a pak uvěřil jsem, že život musím strá-
vit zpěvem.
Teď však pozor, Země prérií, Země jižních 
savan a země Ohia,
pozor, vy kanadské lesy – i ty, Huronské
jezero – a všechna další, co s tebou se valí
k Niagaře – i ty, Niagaro,
i vy, kalifornské hory – vy všichni si najděte 
někoho jiného, kdo bude vám písně zpívat
neboť já už je zpívat nemohu – už jsem jinde – 
už přestaly mě těšit.
Našel jsem toho, kdo mě miluje jako já jeho, 
dokonalou láskou,
a s ostatním se žehnám – odsekávám se od vše-
ho, co jsem myslel, že mi stačí, protože nesta-
čí – teď je to prázdné a pro mě bez chuti.
Na poznání a velkolepost Států i na příklady 
hrdinů už nedbám,
jsem lhostejný k vlastním písním – půjdu s tím, 
kterého miluji, a on půjde se mnou,
to, že jsme spolu, nám oběma postačí
– už nikdy se nerozloučíme –

Překlad Sylva Ficová, Adolescent 2021

Greta 
Thunberg
„V mnoha ohledech mi připadá, jako bychom 
my autisté byli ti normální a zbytek lidí tak 
nějak divný. Pořád říkají, že klimatická změna 
je existenciální hrozbou a vůbec tím nejzásad-
nějším problémem. A stejně dále jednají, jako 
by se nic nedělo. Pokud se má zastavit produk-
ce emisí, pak ji prostě musíme zastavit. Pro 
mě je tohle černá, nebo bílá. Když jde o přežití, 
neexistují žádné šedé zóny. Buď budeme jako 
civilizace pokračovat, nebo nebudeme.
Musíme se změnit.“
…
„Někteří lidé říkají, že bych měla být raději 
ve škole.
Někteří lidé říkají, že bych měla studovat, 
abych se stala klimatoložkou a mohla ‚najít 
řešení klimatické krize‘. To už ale máme.
Máme veškerá fakta a řešení, teď už se musíme 
jen probudit a změnit své chování.
Proč bych měla studovat pro budoucnost, 
která brzy vůbec nemusí být, když pro její 
záchranu nikdo nedělá vůbec nic?
Jaký má smysl učit se něco stanoveného škol-
ským systémem, když nejdůležitější fakta poda-
ná nejpřednější vědou téhož systému pro naše 
politiky a společnost zjevně nic neznamenají?“
…
„Hraním podle pravidel tedy svět nezachráníme.
Pravidla se musí změnit.
Všechno se musí změnit. A musí se začít už dnes.
Takže vy všichni tady: je čas na občanskou 
neposlušnost.
Je čas na rebelii.“

Parliament Square, Londýn 31. října 2018

„Lhali jste nám. Dali jste nám falešnou naději. 
Řekli jste nám, že budoucnost je něco, na co 
se můžeme těšit. A nejsmutnější na tom je, že 
většina dětí si ani není vědoma osudu, který 
je čeká. Nepochopíme to, dokud nebude příliš 
pozdě. A přesto máme štěstí. Ti, kteří budou 
nejvíce postiženi následky, trpí už teď. Jejich 
hlasy jsou však neslyšné.

Mám zapnutý mikrofon? Slyšíte mě?“

Westminsterský palác, 
Londýn 23. dubna 2019

„Většina dospělých a lidí u moci nás ale přesto 
neposlouchá. Říkají, ať se vrátíme do školy 
a studujeme, abychom pak mohli něco změ-
nit. Přehlíží ovšem ten maličký detail, že než 
odpromujeme, bude už příliš pozdě.

Zesměšňují nás, lžou a šíří o nás pomluvy, 
vyhrožují nám, pranýřují nás a vymýšlí si ales-
poň jednu falešnou historku nebo konspirační 
teorii denně. Trestají nás pokutami, výhružka-
mi, zhoršením prospěchu a zadržováním.

Naše budoucnost je nám brána z rukou a to 
jediné, co mohou udělat, je nechat nás proti 
tomu protestovat. Jen si představte, jak budou 
tito lidé v budoucnu souzeni…“

Vídeň 31. června 2019

„Závěry vědy jsou jasné a my děti jen komuni-
kujeme a jednáme podle vědy. Někteří političtí 
lídři určitých zemí už začínají mluvit, začínají 
vyhlašovat klimatické pohotovosti a zveřejňo-
vat termíny tak zvané klimatické neutrality. 
Vyhlášení klimatické pohotovosti je dobrá věc, 
ale pouhé nastavení těchto vágních, vzdále-
ných termínů a rozebírání věcí, které pouze 
budí dojem, že se věci skutečně řeší a že se 
něco skutečně děje, zcela jistě povede k větší 
škodě než dobru, protože požadované změny 
ještě nejsou nikde k vidění. Ani ve Francii, ani 
v Evropské unii, nikde. Věřím, že největším 
nebezpečím není naše nečinnost, skutečným 
nebezpečím je to, když firmy a politici jednají 
tak, že to vypadá, že se něco skutečně děje, při-
tom se ale neděje skoro nic – kromě chytrého 
účetnictví a kreativního PR.“

Národní shromáždění, Paříž 23. července 2019

„Tohle všechno je špatně. Vůbec bych tady 
neměla být. Měla bych být ve škole. Na druhé 
straně Atlantského oceánu. Stejně se ale všich-
ni obracíte k nám, mladým lidem, pro naději. 
Jak se opovažujete?!

Svými prázdnými slovy jste mi ukradli sny, 
moje dětství, a to patřím ještě k těm šťast-
nějším. Lidé živoří, lidé umírají a ekosystémy 
kolabují. Jsme na začátku masového vymírání, 
a vy dokážete mluvit jenom o penězích a vyprá-
víte pohádky o neustálém ekonomickém růstu. 
Jak se opovažujete?!
… 
Zrazujete nás. Ale mladí lidé už tuto zradu za-
čínají chápat. Zraky všech budoucích generací 
jsou upřeny na vás. A pokud se nás rozhodnete 
zradit, říkám vám: Nikdy vám to neodpustíme.
Tohle vám neprojde. Právě tady a právě teď 
jsme nastavili hranici. Svět se probouzí a změ-
na přichází, ať už se vám to líbí, nebo ne.
Děkuji.“

Summit OSN pro klimatickou akci, 
New York 23. září 2019

Greta Thunberg: Náš dům je v plamenech 
Broken Books 2019

„Pokud je tak nemožné najít řešení v rámci to-
hoto systému, pak bychom možná měli změnit 
systém samotný.

Nepřišli jsme sem světové lídry prosit, aby 
se začali zajímat. V minulosti jste nás ignoro-
vali a budete nás ignorovat znovu. Vám došly 
výmluvy a nám dochází čas. Přišli jsme vás 
upozornit, že změna přichází, ať se vám to líbí, 
nebo ne.“

Katovice 15. prosince 2018

„Žádám vás, abyste mi dokázali, že se mýlím. 
Pro dobro vašich dětí, pro dobro vašich vnoučat, 
pro dobro života a této krásné, živé planety.“
…
„Dospělí pořád říkají: „Dlužíme mladým naději.“
Já ale vaši naději nechci. Nechci, abyste něja-
kou naději měli.
Chci, abyste panikařili.
Chci, abyste pocítili takový strach, který já 
zažívám každý den.
A až pak chci, ať jednáte.
Chci, ať jednáte tak, jako byste byli v krizi.
Chci, ať jednáte tak, jako by byl náš dům 
v plamenech.
Protože je v plamenech.“

Davos 22. ledna 2019

„A ano, své proslovy si píšu sama. Jelikož ale 
vím, že to, co říkám, se dostane k velkému, vel-
kému množství lidí, často si vyžádám náhled 
někoho dalšího. Mám kolem sebe i několik 
vědců, které často žádám o pomoc s tím, jak 
některé složité záležitosti vyjádřit. Chci, aby 
bylo vše naprosto správné, abych nešířila ne-
správné informace nebo věci, které mohou být 
zavádějící.“

Stockholm 2. února 2019

„Potřebujeme zcela nový způsob myšlení. Poli-
tický systém, který jste vytvořili, je založen na 
soutěživosti. Podvádíte, kdykoli je to jen mož-
né, protože vše, na čem záleží, je vyhrát, získat 
moc. To však musí skončit, musíme přestat 
soutěžit jeden s druhým, musíme kooperovat 
a spolupracovat a zdroje naší planety sdílet 
férovým způsobem. Musíme začít žít v rámci 
možností planety, soustředit se na rovnost 
a pro dobro všech živých bytostí se držet tro-
chu zpátky. Musíme chránit biosféru, ovzduší, 
oceány, půdu, lesy.“
…
„A pokud budete pořád říkat, že plýtváme 
drahocenným školním časem, pak mi dovolte 
vám připomenout, že naši političtí vůdci skrze 
popírání a nečinnost promrhali dekády. A jeli-
kož nám běží čas, rozhodli jsme se jít do akce. 
Začali jsme uklízet váš nepořádek a nepřesta-
neme, dokud nebudeme hotovi.“

Brusel 21. února 2019

„Žijeme v podivném světě, v němž nám veške-
ré vědy říkají, že jsme zhruba jedenáct let od 
vyvolání nezvratné řetězové reakce daleko za 
hranicemi lidské kontroly, což pravděpodobně 
přinese konec naší civilizace tak, jak ji známe…
… Žijeme v podivném světě.
Ale je to svět, který byl mé generaci předán. 
Je to jediný svět, který jsme dostali.
Nyní stojíme na křižovatce dějin.
Selháváme, ale ještě jsme neselhali.
Pořád to můžeme napravit.
Je to jen na nás.“

Berlín 30. března 2019
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Že Slunce a Měsíc jsou mé oči.          Oko sluneční a oko měsíční. 
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Petra Janda (Skořepová) se před čtyřmi lety roz-
hodla oběhnout celou AVU v Praze, kde tenkrát 
studovala, s nadějí, že najde společnou řeč s těmi, 
kteří řeší vztah k přírodě a kteří si ve své tvorbě 
i ve svém osobním životě kladou otázky vztahující 
se k ekologii. Nakonec se jí to povedlo – založila 
Ekobuňku na AVU a také o rok později absolvova-
la AVU s projektem Artbiom, který rozvíjí dodnes. 
Artbiom, který má podobu především internetové 
databáze, se stále proměňuje a zve další podobně 
zaměřené umělce a teoretiky k participaci. Sou-
částí této platformy může být každý, kdo se (třeba 
jen částí své tvorby) věnuje tématům životního 
prostředí, šetrnosti, citlivosti, vztahu ke krajině, 
přírodě a klimatické změně. Součástí Artbiomu 
jsem se před nějakým časem stala i já jakožto 
teoretička a kurátorka. Tento článek má tedy tro-
chu netradiční insiderskou strukturu – mé úvahy 
se prolínají s přímou řečí zakladatelky databáze 
a posléze s dvěma umělci sídlícími na Vysočině, 
kteří mají svůj profil právě na Artbiomu. 

Prvotní myšlenkou bylo šetřit 
energii na hledání alternativ
Na stránkách Artbiomu se uvádí, že „jednou 
z hlavních motivací projektu je zvýšit pově-
domí o daném tématu a vytvořit platformu 
k setkávání současného výtvarného umění, 
designu, literatury, divadla, filmu, hudby, teorie 
umění a ekologie“. Myšlenka na vznik tohoto 
rozcestníku, který má sloužit jako otevřená 
horizontální platforma a místo setkávání a in-
spirace, napadla Petru Janda při studiu na AVU. 
„Na hodinách estetiky s Tomášem Hříbkem 
jsme měli zadání na semestrální práci a jedním 
z témat bylo umění a ekologie. Nebylo k tomu 
moc podkladů (na rozdíl od jiných okruhů), 
a jelikož téma přírody je v mé tvorbě odjakži-
va přítomné, zaujalo mě to. Sama jsem se v té 
době potýkala s tím, že jsem hodně času trávila 
sbíráním informací a nebylo jednoduché do 
tématu proniknout. Přemýšlela jsem o tom, 
čemu věnuji svůj čas a sílu a napadlo mě, že by 
energie vložená do hledání dalších lidí mohla 
být využita spíše na záchranu světa. Takový 
rozcestník nám ulehčí práci a umožní nám 
věnovat svou energii na aktivismus a hledání 
různých alternativ, jak zvládnout environmen-
tální krize. Protože každá změna je těžká 
a může bolet, a je na ni tudíž potřeba hodně 
síly a energie,“ říká s úsměvem Petra Janda.

Dokud je láska sprostý slovo, 
tak je umělecká scéna nemocná
Kromě historie vzniku Artbiomu a jeho dalšího 
vývoje jsme s Petrou Janda během rozhovoru, 
který se stal základním východiskem pro tento 
článek, otevřely i další témata: několikrát za-
znělo, že je pro ni při fungování Artbiomu nej-
důležitější, aby o sobě lidé věděli a aby spolu 
komunikovali, inspirovali se a poznávali se. „Toto 
téma není jen pro vyvolené, podobně tak i Art-
biom. Pointa není rozklíčovávat, zda to někdo 
řeší, protože je to módní trend,“ odpovídala mi 
Petra Janda na otázku, jak se vyrovnává s tím, 
že umění dotýkající se environmentálních 
problémů je občas bráno i jen jako vlna, která 
zase přejde. Což je podle všeho dost iluzorní 
představa. Urgentní environmentální problémy 
tu s námi jsou a na rozdíl od jiných kulturních 
a společenských témat (války, pandemie), které 
umění a umělci reflektují, nezmizí. „Kulturní 
společnost se dokáže rychle nasytit a chce jít 
dál. Na ekologickém pozadí ale můžeme řešit 
i jiná společenská témata. Jaké používáme bar-
vy? Kam vylíváme chemii použitou při tvorbě? 
Používáme streamovací kanály? Kupujeme si 
umění za bitcoiny? Podobné otázky je třeba 
stále pokládat,“ dodává zakladatelka Artbiomu. 

Vědomí toho, že tento „nouzový environmen-
tální stav“ tu s námi zůstává navždy, může vést 
k apatii, mizantropii, jde totiž o komplexní 
společensko-psychologický problém. Únava, 
úzkost, strach, děs, pocit bezmoci, sebe-
destrukce, to všechno k tomu patří. A hledat, 
jak se s tím vyrovnáme, musíme každý trochu 
sám v sobě. K tomu patří i neustále zkoumat, 
co a proč dělám a zároveň jestli tím neubližuji 
sám sobě – s tím souvisí i fakt, že mezi další 

Proměny posledních čtyř let

Vztah umění k ekologickým otázkám, které se 
v posledních pár letech ozývají stále hlasitěji 
z různých stran, je velice různorodý a pestrý. 
Kořeny českého environmentálního umění, 
sahající do poloviny 20. století, zpracoval 
Ondřej Navrátil ve své knize Zelené ostrovy. 
Kniha končí devadesátými léty, takže umění 
posledních dvou dekád je prozatím roztříštěné 
po internetu, galeriích, umělcích a teoreticích. 
Z vlastní zkušenosti musím říct, že poslední 
zhruba tři roky byly pro tento „druh“ (a slovo 
druh samozřejmě používám s největší opatr-
ností, jelikož jde opravdu o nejrůznější proudy 
a výrazy) umění zcela zásadní. 

Ochranou krajiny a lidskými zásahy do příro-
dy v kontextu umění se ještě nedávno dlou-
hodobě zabývalo jen několik lidí – například 
Miloš Vojtěchovský nebo Jiří Zemánek. Petra 
Janda (ale nejen ona) zpětně reflektuje, že se 
setkávala s názorem, že tuto problematiku už 
někdo řeší a tudíž není třeba se v tomto směru 
více angažovat. Nebyla by přeci originální. 
Možná si tehdy umělecká společnost neuměla 
představit, jak vrstevnaté téma se pod pojmem 
„klimatická změna“ nebo „environmentální či 
ekologické umění“ skrývá. 

Z mého pohledu změna nastala z různých 
důvodů, jedním z nich je určitě širší povědomí 
o stavu naší planety,1 v kontextu umění pak 
konání výstav v renomovaných institucích, 
mezi mnohými můžeme jmenovat například 
The Anthropocene Project v HKW v Berlíně 
konaný v letech 2013–2014. V našem prostředí 
rozvířily vody dvě výzvy: první v roce 2018 
se jmenovala 2000 slov v čase klimatických 
změn a o rok později pak Prohlášení kulturních 
institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze. 
V posledních dvou letech se situace promě-
nila znatelně: vezměme si, kolik jen výstav se 
k tématu klimatické krize, nouze, vymírání, 
environmentálního žalu, krajině, politice, 
uhlí, udržitelnosti apod. vyjadřuje. I zásadní 
instituce a organizace jako Cena Jindřicha 
Chalupeckého, GHMP nebo Galerie Rudolfi-
num prezentují nejen tematické výstavy, ale 
řeší i formu, uhlíkovou stopu expozic a institu-
cionální zázemí. A součástí tohoto proudu je 
právě i Artbiom.

1  Mezi mnohými například: 2014 zprávy IPCC, 
2015 COP15 a 2018 zpráva vědců

Dokud bude láska sprostý slovo, 
je umělecká scéna nemocná, 
říká Petra Janda 
Tereza Špinková

Hlava je Zeměkoule
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která je v Jimramově centrem kulturního dění, 
pořádají se zde i autorská čtení a koncerty 
a je součástí festivalu Otevřeno Jimramov 
a majitelé založili i menší festival neZavřeno. 
Jakub Tomáš Orel byl také kurátorem výstavy 
Na houby!, která proběhla (bohužel z větší 
části online) na jaře v Horácké galerii, vysta-
vovali na ní lokální i vzdálenější umělci: Marie 
Ladrová, Jitka Chrištofová, Šárka Pelikánová, 
Nikol Strobach, Markéta Wagnerová a Tomáš 
Hlavenka. 

Výstava Na houby! byla pro návštěvníky ote-
vřena (předtím probíhala jen online) 12. května 
a vernisáž doprovázela performance Restart 
rituálu Matěje Koláře. Podle jeho slov se jednalo 
o jakousi lidově-šamanskou modlitbu, ve které 
kombinoval nalezené artefakty s igelitovým 
materiálem. Matěj Kolář žije v Jihlavě a v přileh-
lém masivu Čeřínek, má vlastní zahrádku a je 
v oblasti aktivní po více stránkách. Předsedá 
Spolku KUŠ pro environmentální a kulturní vý-
chovu, v rámci kterého pořádá zážitkové tábory 
a volnočasové aktivity po celý rok pro děti. Kaž-
dý rok také organizuje akci Maraton pro krajinu, 
který se letos uskutečnil 17. května. Matěj o této 
akci mluví jako o „sociální plastice“, při které 
účastnící obíhají, obcházejí nebo objíždějí na 
kole jednu z lokalit určených pro budoucí skla-
dování jaderného odpadu. Akce je tedy nejen 
zážitkem spojeným s pohybem a krajinou, ale 
také s cíleným aktivismem, který upozorňuje 
na možnou neveselou budoucnost této oblasti. 
V červenci tohoto roku uspořádal doprovodnou 
akci ke zvukové instalaci Tomáše Šenkyříka 
Příběhy z Plačkova lesa, která byla nainstalována 
ve zvukové galerii IGLOO v rámci OGV v Jihlavě 
a jejím kurátorem byl Miloš Vojtěchovský. Před 
galerií se v den akce vylosovala světová strana 
a účastníci šli společně na předem vytipova-
nou lokaci na periferii Jihlavy za zvuku skřipek 
Matěje Koláře. Zvuková procházka nesla název 
Za zvuky do lochu (loch je díra / pozůstatek po 
těžební činnosti). Měla za cíl netradiční „poslou-
chán“ krajiny a zároveň kladla otázky po tom, 
jak krajinu tvarujeme – těžbou stříbra nebo 
i dálničním obchvatem.

A na závěr: zapojte se!

Tito dva umělci jsou jen drobnou ukázkou 
toho, jaká šíře aktivit na pomezí umění a en-
vironmentální tematiky vzniká. Artbiom je 
sice hlavně rozcestník této rozmanitosti, ale 
věříme, že je i platformou pro komunikaci, 
inspiraci a participaci. Závěrem snad jen 
drobná výzva: pokud víte o někom, kdo by na 
Artbiomu neměl chybět, nebo sami tvoříte 
„v souladu s přírodou“, neváhejte se nám ozvat 
(skrz stránky, facebook, jakkoliv), budeme moc 
rádi. Umělecký rybníček se tak může rozvlnit, 
rozproudit do malých a živých komunikujících 
potoků, struh a pramenů, živících své okolí. 

 

momentálně aktuální témata patří i péče a eko-
logická spravedlnost. Právě z výše naznače-
ných důvodů vznikla představa, že může existo-
vat něco jako Artbiom – ačkoliv v tom jsme 
každý za sebe, nemusíme být sami. Můžeme si 
psychiku hlídat i navzájem, nenásilně se moti-
vovat a společně pracovat s našimi „vnitřními 
stíny“, jak tyto stavy označuje Petra Janda. 

Artbiom má sloužit i jako kanál pro komuni-
kaci, spolutvoření světa, a to třeba i jen tím, že 
vedle sebe mají medailonky dva lidé, kteří se 
do té doby neznali. Artbiom může i obrušovat 
hrany a tlumit určitý druh žárlivosti a kon-
kurence, které k uměleckému světu bohužel 
také patří. „Součástí Artbiomu bylo i pro mě 
trochu se překonat a spolupracovat. Nebylo mi 
to vlastní, ale snažím se učit se komunikovat. 
A neznamená to, že umělec, který toto téma ve 
své tvorbě neřeší, to dělá špatně. Koneckonců 
může být ve svém osobním životě daleko víc 
uvědomělý, jen je mu vlastní jiné téma. Je třeba 
si i dávat pozor, abychom se nestali ekofašisty. 
Já jsem v tomhle asi trochu hipík, ale myslím si, 
že dokud bude láska sprostý slovo, je umělecká 
scéna nemocná.“

Veškerenstvo umění a inspirace 
z Vysočiny
V Artbiomu jsme se rozhodli, že nezůstaneme 
jen u vizuálního umění – postupně vykračuje-
me do sféry filmu, zvuku a hudby, divadla, pró-
zy a poezie a všeho dalšího umění. To, že jsou 
vedle medailonku Krištofa Kintery v databázi 
i méně známí umělci, hudebníci a spisovatelé, 
nám potvrzuje, že jdeme správným směrem. 
Umělce a jejich dílo se snažíme mapovat napříč 
regiony i obory. Když se skrze Artbiom zaměří-
me na Vysočinu, zjistíme, že se tam toho děje 
opravdu hodně. Během přípravy článku jsem 
mluvila s Jakubem Orlem Tomášem a Matějem 
Kolářem. 

Jakub Orel Tomáš sídlí se svou manželkou 
a malým dítětem v bývalém kostele svatého 
Matouše v Jimramově, kde se podílí na místním 
kulturním dění – každý rok pořádá v Jimra-
mově plenér nazvaný Krajina umění (Land Art) 
Jimramov, ten se letos odehrál na začátku čer-
vence, některé z děl a dokumentace dočasných 
instalací v krajině pak budou k vidění v Horác-
ké galerii v Novém Městě na Moravě. 

Ještě před plenérem se uskutečnila jeho 
výstava v Kostelní uličce nazvaná Stébla 
trávy, inspirovaná dílem Walta Whitmana. 
Jakub Orel Tomáš se v ní zabýval kosením 
a trávou obecně – vycházel z vlastní zku-
šenosti úpravy pozemku u Svratky, který 
připravuje na budoucí pastvinu pro ovce. 
Výstavu pořádala kavárna Kovářova kobyla, 

a myšlenky se střídají jako počasí. 

Ja
ku

b 
O

re
l T

om
áš

, P
ro

bu
ze

ní
 m

as
ky

, 2
01

8
Pe

tr
a 

Ja
nd

a,
 S

kl
iz

eň
, 2

02
0,

 S
tu

di
o 

A
lt

a
M

at
ěj

 K
ol

ář
, K

ra
jin

o,
 2

01
4,

 O
st

op
ov

ic
e

Pe
tr

a 
Ja

nd
a,

 M
ez

ip
ro

st
or

y,
 2

02
0,

 g
al

er
ie

 S
ýp

ka
 K

le
no

vá

Ja
ku

b 
O

re
l T

om
áš

, L
es

ní
 d

iv
ad

lo
, 2

01
9

Pe
tr

 K
ol

ář
, M

ar
at

on
 p

ro
 k

ra
jin

u,
 2

01
8



 8
   

   
   

   
   

 té
m

a
 8

   
   

   
   

   
 té

m
a

Co je Institut úzkosti

nedrží pevné skupenství
mění tvar, náladu i barvu podle toho, co jej právě naplňuje
mluví různou řečí: šeptá, koktá, křičí, mluví beze slov
chápe úzkost jako přemnožený druh, z čehož se snaží 
vyvozovat závěry
nevěří brýlím
má mnoho očí, z nichž každé vidí jinak a něco jiného
přijímá a generuje
s terapií pro něj práce nekončí, usiluje o systémovou změnu
chce být hostitelem pro ty, kteří jsou společností nazíráni jako 
paraziti
je netrpělivý, nemá čas čekat, sám sebe zrychluje, až do 
momentu kolapsu
jeho členská základna se přirozeně rozrůstá a mění
je místností, společenstvím, strukturou, příběhem…
je divadelní platformou, na které se představuje úzkost světa 
v její rozmanitosti a šíři
je kanceláří bez vnitřní hierarchie a s pravidly měnícími se za 
pochodu
zve ty, kteří nepřijímají pasivně nespravedlnosti světa
je tu i pro děti, jejich hlasu dává nepokrytě větší váhu
je pozorným uchem, naslouchá a důvěřuje úzkosti
je vysílačem, podává zprávu o tom, co slyší ucho
raději důvěřuje vlastnímu pohledu
sbírá a zpracovává, archivuje i tvoří
třídí chaos, ztrácí se v řádu
naviguje, jinak by sám ztratil orientaci
hledá možnost úniku, revolty i změny
povolává ty, kteří nemohou spát
vyvolává závrať, kterou sám trpí
zkoumá únavu svoji i únavu druhých
buduje štíty i zbraně proti násilí
přebírá roli pacienta i terapeuta
je otevřen všem živočišným i rostlinným druhům, neživým 
věcem i vybudovaným identitám
je sítí, která propojuje funkční iniciativy a organizace 
a individuální, umělecké výpovědi
vyzdvihuje individuální příběhy a vize nad obecně známými, 
kolektivně přijímanými
sonduje tajně i veřejně

institutuzkosti.cz

Jak byste jednoduše definovaly čin-
nost a směřování Institutu úzkos-
ti (IU)?

Jako komorní seskupení, které 
pravidelně rozšiřuje svoji základnu 
o spolupracovníky a spolupracovni-
ce z oblasti vědy, umění, aktivismu, 
ale i civilního života, se kterými se 
pouští do různých sdílených, kritic-
kých nebo imaginativních formátů. 
Jeho cílem je společně pojmenová-
vat spouštěče a mechanismy, které 
úzkost umožňují, a stejně společně 
hledat i možná řešení: drobná, ale 
i ta víc systémová.

Institut úzkosti je kolektivní pro-
jekt. Co stálo za vaším rozhodnutím 
podnítit tuto iniciativu? 

Potřeba spolupráce a kolektivního 
promýšlení problémů, které v různé 
míře a různým způsobem trápily a za-
městnávaly každou z nás. 

Institut úzkosti generuje celou 
řadu aktivit. Na první pohled se zdají 
být do široka rozkročené i zacílené. 

Jak bylo zmíněno, každá z nás do 
Institutu úzkosti vstupovala s vlast-
ním „balíkem“ témat, která se těžko 
řeší v individuální praxi, ale tím, že 
je společně diskutujeme a plánujeme 
projekty, které se jimi zabývají, tak je 
přirozeně pojmenováváme a snažíme 
se je řešit v různých skupinových for-
mátech a také je institucionalizuje-
me čili odosobňujeme, přestože jim 
současně zachováváme silný osobní 
původ a výraz, to je pro nás důležité – 
propojení subjektivního a veřejného. 
Takže přestože velkými tématy IU 
jsou lidské zdraví mentální i fyzické, 
genderová úzkost, utrpení zvířat, 
klimatické změny, ztráta organické 
hmoty v půdě aj., je to právě společně 
prožívaná deprese z toho, jak tato trau-
mata a problémy řešit na občanské 
úrovni a mezioborově. To roztříštění 
je tedy naopak živnou půdou pro po-
zorování analogií v různých oblastech 
našich životů a jejich společné „nemo-
ci“ a snahy to pomalu léčit a využít 
úzkost jako motiv pro změnu. 

 Co tvoří „gros“ aktivit Institutu 
úzkosti?

Úzkost jako symptom součas-
nosti a současně nedůvěra k jejímu 

povrchovému léčení. Víra v sílu sdí-
lení, kritického myšlení, imaginace 
a  společné akce. Práce s  příběhy 
mimo oficiální narativy. Spolupráce 
s lidmi, se kterými bychom se jinak 
dostaly hůře do kontaktu, a možnost 
přizvat je ke společnému projektu. 

Aktivitám kolem Institutu úzkosti 
věnujete mnoho energie. Máte pocit, 
že se směřování Institutu v průběhu 
času a v závislosti na realizovaných 
projektech nějakým způsobem pro-
měnilo? Proměnily se nějak vaše 
osobní očekávání a potřeby spojené 
s touto platformou?

 Tématem je pro nás čím dál více 
udržitelnost a etičnost našeho vlast-
ního fungování, ale i fungování ve 
vztahu s těmi, se kterými spolupra-
cujeme. Nechceme být Institutem 
úzkosti, který úzkost generuje v růz-
ných sférách svého fungování, ale 
platformou, která se principy a hod-
noty, kterých se ve svých projektech 
dotýká, snaží odrážet i ve způsobech 
vnitřní organizace, ohodnocení prá-
ce, péče o sebe a druhé atd. To je 
samozřejmě obří a dlouhodobý pro-
jekt. Vnitřní hygiena je při nedostat-
ku času a prostředků oblast, kterou 
jsme sice již od začátku předjímaly, 
ale musíme si stále znovu a znovu 
připomínat její důležitost, neboť ji 
člověk v každodenní zátěži tak nějak 
zametá pod stůl. A to je samozřejmě 
úplně špatně.

Na co byste se chtěly zaměřit do 
budoucna?

Na zkoumání možností větší in-
kluzivity, diverzity a otevírání na-
šich projektů různým znevýhodně-
ným skupinám, a to například skrze 
citlivější jazyk nebo formáty, které 
aktivují více smyslů a nabízejí víc 
možností interakce a napojení pro 
širší spektrum účastníků, účastnic. 
Na různé způsoby propojování komu-
nitního a veřejného programu a te-
oretických a praktických formátů. 
Také nás zajímá spolupráce s jinými 
organizacemi a institucemi v rámci 
specifických témat.

Ptala se Nina Moravcová

Institut úzkosti vytváří prostor pro výzkum úzkosti, která se šíří na-
příč společností a projevuje se nespavostí, stresem, odcizením, ztrátou 
empatie, nerovnostmi a násilím. Je neúspěšně potlačována produkty 
farmakologického průmyslu a prohlubována sílící sociální a ekonomic-
kou nejistotou. Institut chce být platformou, kde se úzkost komunikuje 
a otevírá možnému řešení a obrací se v sílu, která je schopná se radikali-
zovat a vynutit si strukturální změny v dosavadním řádu věcí.

Institut úzkosti byl založen Zuzanou Blochovou, Edith Jeřábkovou, 
Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou.

Od úzkosti 
k systémovým 
změnám

Pár poznámek věnovaných 
Institutu úzkosti
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Pár poznámek věnovaných 
Institutu úzkosti

uspořádání a zároveň je trpěným ornamentem, 
kterého nebere nikdo vážně.

Jinak se moje pracovní postupy příliš nevymy-
kají z toho, jak si dnes většina lidí představuje 
uměleckou práci. Samozřejmě, že se jedná o pre-
kérní praxi, kdy umělec nebo umělkyně musí mít 
příjmy i z jiných aktivit, než je čistá produkce 
artefaktů nebo výzkum. To determinuje i jeho či 
její zaměření.

Jakým otázkám se věnuješ v současnosti? 
Mám velkou radost z výstavy Manuš znamená 

člověk ve vídeňské Kunsthalle, tedy z práce v ko-
lektivu Averklubu. Myslím, že se nám podařilo 
dobře artikulovat jak chudoba ovlivňuje kulturu 
a naprosté nepochopení toho, jak současné liberál-
ní prostředí vnímá umění minorit. S Laďou Gažio-
vou a Alexejem Klyuykovem budeme pokračovat 
v další spolupráci zaměřené tentokrát na porozu-
mění současnému dělnictví a jak existuje ve vztahu 
k něčemu, co bychom mohli nazvat třídní vědomí.

Dodělal jsem nový film pro výstavu v Donostii 
o brechtovském pojetí dialektiky, kde jsem ex-
perimentoval s možností digitálních 3D obrazů, 
násilně deformovaných ve vztahu k hranicím 
porozumění. A dokončuji nový projekt o Velké 
privatizaci vesmíru, kterou pro nás připravují 
Muskové, Bransonové a Bezosové. Je to jen drob-
ná práce, ale zabrala mi hodně času.

V práci Things fall Apart poukazuješ na promě-
ny politické, sociální, ale i ekonomické, kterými 
prochází dnešní evropské společenství. Jak píšeš: 
„Svět se rozpadá, někde to ještě nepoznali, a tam, 
kde to již rozpoznali, si dosud pořádně neuvědo-
mili, co opravdu hrozí.“ A následně se ptáš po 
úloze, kterou v této situaci může sehrát umění. 
„K čemu v tomto světě ještě slouží umění? Pokud 
je nástrojem akumulace kapitálu nebo daňové-
ho artwashingu, je plně v moci nových pořádků 
a jako takové již zaniklo. Jestliže je ale stále možné 
být v rámci této sociální instituce kritický, vytvá-
řet sebereflexi nebo alespoň pokusy o realistická 
pozorování toho, co se děje kolem nás, ještě je 
naděje.“ Vídíš právě v této strategii možnost, jak 
z pozice jednotlivce zasáhnout do „chodu věcí“?

Strategií je spousta, je pravda, že z pozice jed-
notlivce je to těžké. Na poli výtvarného umění to 
také není kdovíjaká sláva. Možnost něco ovlivnit 
je malá, ale každý z nás má svou zodpovědnost 
a je třeba to mít na paměti. Ovlivňování nebo 
vytváření společného diskurzu je složité, ale děje 
se. Současné pojetí individualismu dělá z umění 
většinou jen nástroj sebevyjádření, ale vždy tomu 
tak nemusí být. Pracuji v několika kolektivech. To 
je jedna z možností jak akcentovat společný zá-
jem nad sebezpytem. Také trh jako jediný široce 
akceptovaný „demokratický” nástroj hodnocení 
dávno převládl v uměleckém světě. Myslím, že 
nikdo moc nevnímá, jak se to projevuje v běžné 
praxi. A to i v oblastech, kde se nepředpokládá, 
že by volný trh měl dosah. V takovém klimatu, 
když o sobě prohlásím, že jsem umělec a dělám 
umění, je jasné, co se tím myslí.

Barbora Kleinhamplová se v rozhovoru vyjád-
řila skepticky k možnostem oslovit skrze vlastní 
uměleckou tvorbu širší spektrum diváků. To ji 
ostatně vedlo k tomu podnítit vznik platformy 
Institut úzkosti, vykročit z „bubliny“ v umění za-
interesované komunity a své myšlenky sdílet 
s širším okruhem lidí různých profesí a zájmů. Jak 
nahlížíš na komunikační možnosti umění ty sám? 
Je to možnost, dobrý experiment, pokus o sdílení 
určitého typu praxe. Umělecké školství produkuje 

jejím prohledáváním. Procházel jsem nekonečný-
mi soubory Wikileaks, přes otevřené databáze 
Ministerstva obrany USA, obrazy francouzské 
koloniální přítomnosti v Alžíru nebo až po de-
tailní rozkresy nalezišť lovců mamutů kdesi na 
Ukrajině. Hledal jsem styčné body a plochy, skrz 
které se témata sama otevírala a nesrozumitelné 
se vyjevovalo a stávalo čitelným.

Zajímá mě, jaké pocity vznik této práce prová-
zely a jaké jsi jejím prostřednictvím chtěl zachytit 
a zprostředkovat divákovi? Na okolnosti vzniku 
na výstavě zastoupených prací se ptám záměrně 
Tebe i ostatních autorů, protože, jak píšeš v textu, 
který cyklus Out of control doprovází „Emoce jsou 
posly budoucnosti, (jak popsal Timothy Morton 
v jednom ‚lockdownovém‘ rozhovoru), zvěstují 
nám ještě neartikulované a nepochopené sku-
tečnosti měnící se současnosti.“

Máš pravdu, ještě jedna okolnost hrála podstat-
nou roli a to byl strach. Podivný, neartikulovatelný 
strach, ani ne, tak z pandemie, ale ze zranitelnosti 
současného světa, kterou pandemie ještě více 
ukázala. Všechny environmentální hrůzy, chudoba 
a násilí byly cítit ještě intenzivněji ve chvíli, kdy 
se všechno zastavilo. Jakoby se všechny problémy 
akcelerovaly a zesílily. Proto mi přišlo, že měl Mor-
ton pravdu, a ta emoce je posel budoucnosti, že 
je to předzvěst temných zítřků. Poprvé to nebyla 
jen prostá evidence faktů, že není něco v pořádku. 
Vnímal jsem a určitě ne sám, že ohrožení je blízko. 
Umím to zaznamenat, ale nejsem si jistý, jestli to 
dokážu zprostředkovat.

Z odstupu můžeme pozorovat, že na určitý 
typ ohrožení se dá zvyknout, nevedlo to k nějaké 
rozhodnější aktivitě, která by naznačila řešení 
problémů. Environmentální problémy se staly 
součástí formálního přístupu k věci, v parlamen-
tu pletou ještě větší biče na chudé v přesvědčení, 
že oni za všechno můžou. Vize této země se už pa-
desát let točí okolo staveb dálnic pro auta a nově 
také skladů vedle nich. Adorace soukromého 
vlastnictví se pomalu mění na feudální nárok.

Sám sebe charakterizuješ jako umělce a vý-
zkumníka. Pro Tvé umělecké projekty je typické 
široké myšlenkové pozadí, doplňuješ je vlastními 
texty, mnohým předchází i několikaletý umělecký 
výzkum. Poukazuješ v nich především na proble-
matické aspekty současného politicko-ekonomic-
kého uspořádání. Mohl bys popsat jak ve své práci 
postupuješ a o co usiluješ? 

Nesplňuji pravděpodobně očekávání v podobě 
jouissance, jak je v současném liberálním klima-
tu chápaná role umělce a jeho produkce. Moje 
věci se nedají snadno vnímat jako umělecká díla 
postavená na estetické hodnotě, která následně 
poskytují potěšení v soukromém interiéru nebo 
galerii. I když určitě existují i takový masochisté, 
kteří to takto vnímají. Pro mne je umění a tvorba 
nástrojem poznání. Právě imaginace a schopnost 
spojovat nespojitelné a dát tomu význam nebo 
naopak vytrhnutí ze zaběhlých představ díky 
rozpojení významů a obrazů je jedinečný nástroj 
hledání a porozumění. Takové možnosti průhledu 
do reality jsou důležité a jedinečné. Dobře dopl-
ňují ty pohledy na realitu, založené na základě 
racionálního poznání a podobně. Usiluji o to, 
abych byl schopný tento nástroj co nejlépe pou-
žívat. Zároveň jsem si vědom sociálních a ekono-
mických omezení, která dávají takovému snažení 
svoje limity. Role umělce je v současné společ-
nosti spíše dekorativní, v obojím významu, že 
zdobí a adoruje současné politicko-ekonomické 

O jedinečných možnostech 
průhledu do reality
Rozhovor se Zbyňkem Baladránem

Zbyňku, na výstavě Temná noc duše v jihlavské 
galerii představuješ své dvě práce Orientační atlas 
exoměsíců a Jevonsův paradox, které byly součástí 
výstavy Out of control v Gandy gallery v Bratislavě 
(2020). Mohl bys tyto práce popsat čtenáři, který 
výstavu neviděl?

Jedná se o digitální tisky, jejichž motiv je za-
ložen na jistém typu praxe opakování. V případě 
Orientačního atlasu exoměsíců jde o podrobné 
mapy měsíců planet v jiných hvězdných sou-
stavách než je ta naše sluneční. Vycházím z po-
znatků a pozorování radiových a světelných vln, 
podle kterých je možné dovodit jejich existenci 
a také jejich základní parametry a představu, 
jak to tam může vypadat. Já tyto informace pou-
žil k tomu, abych vytvořil obraz jejich povrchu, 
včetně pojmenování jednotlivých topografických 
detailů podle toho, jak se takové nomenklatury 
standardně vytváří. Jednotlivé tvarosloví jsem 
pak nacházel ve vlhkých a rezavých skvrnách 
na zdech v okolí místa kde žiju. Uvědomil jsem 
si, že tu existuje jakási analogie mezi povrchem 
neznámých světů a entropií zděných povrchů. 
Aby to nebylo tak jednoduché, tak to celé není 
o možnostech imaginace, ale naopak o omeze-
nosti jejího využití: Ta samozřejmost, že kdesi 
v Nevadě, Kazachstánu nebo na atolu Bikiny, 
tedy někde daleko můžeme testovat nebezpečné 
zbraně. Exoměsíce působí také, že jsou strašně 
daleko, tedy, že si můžeme dovolit je použít jako 
polygony na testování zbraní hromadného ničení.

Druhé dílo Jevonsův paradox je založeno na 
fotografiích Ludvíka Vojtěchovského, které jsem 
koupil v antikvariátu. Na fotografiích je zachycena 
v detailu těžba uhlí v severočeské pánvi. Fotografie 
estetizují zkázu v intencích černobílé umělecké fo-
tografie šedesátých let. Pokusil jsem se skrze roz-
bor jejich barevných škál přiblížit dějiny extrakce 
zdrojů v 19. a 20. století. Ty fotografie nejsou jen 
vizuálním odrazem průmyslové revoluce, jsou také 
jejím výsledkem. Chtěl jsem ukázat, že skrz rozbor 
odstínů šedé můžeme vidět dějiny standardizace 
i politicko-ekonomický obraz současnosti. Není 
náhodou, že je dnes nejužívanějším vzorníkem 
německý RAL. Je to také limit, ve kterém myslíme. 
Skutečnost je nějak pojmenovaná a je pojmenova-
ná na základě průmyslové extrakce a drancování 
zdrojů a to pojmenování je tautologickou hranicí 
naší zkušenosti.

Výstava Out of control vznikala v průběhu roku 
2020, tedy v době prvního nouzového stavu spo-
jeného s pandemií Covidu. Čemu se věnovala a co 
podnítilo její vznik?  

Výstava Out of control byla souborem několika 
podobných, tištěných cyklů, ve kterých jsem se 
pokoušel popsat hranice tohoto pojmenování 
a jejich porozumění. Naše myšlení je rámováno 
a konstruováno souborem schémat a matric, kte-
rý pomáhá porozumění světu a naší role v něm, 
paradoxně nám často zabraňují vidět realitu. 
Soustředil jsem se na násilí a jak se projevuje, na 
jeho kořeny a moc projevující se skrze symbolic-
kou rovinu, tedy zdánlivě nenásilnou.

Moje práce je poměrně kontinuální, jednotlivé 
aktivity a díla na sebe navazují a spíš než tvorbu 
uměleckých děl jako konečných artefaktů ji vní-
mám jako styčné uzly, ve kterých se umělecký 
výzkum, jak by se to dalo nazvat, dočasně arti-
kuluje a kondenzuje pro komunikaci s ostatní-
mi. Na jaře loňského roku byl, jako pro mnoho 
jiných, jediným skutečným obzorem internet 
a jeho databáze. Takže se dá říct, že práce začala 

Mé uši jsou kašny v krajině, které sbírají vodu, a voda je má krev...
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velké množství nových absolventů, ne všichni 
budou mít možnost se realizovat jako “umělci” 
v tradičním slova smyslu. I zde působí tržní 
pojetí a nutí do omezených kolejí nabídky a po-
ptávky. Tento typ vědění (myslím uměleckou 
práci) bude čím dál častěji vstupovat do inte-
rakcí s jinými profesemi a zájmy a vzájemně se 
ovlivňovat. Přinese to i jiný typ pojetí toho, co je 
to umění a jaká je jeho praxe a pravděpodobně 
to přinese i jiný typ institucí. Je otázkou jakou 
jinou autonomii to poskytuje pokud to vypadá 
jako čerstvá modifikace dřívějších závislostí 
a dnes odmítaných typů participací. Ve zkrat-
ce: absence materiálního zázemí současného 
umění, jeho politická organizace, i přes réto-
ricky vyjadřovaný kolektivismus převažující 
vyhraněný individualismus, rigidní systémy 
grantových podpor, skryté komodifikace skrze 
internetové platformy, s tím spojené budování 
jiného typu sociálních bublin atd. Kdybych to 
srovnal se svým způsobem práce, tak ten je 
v něčem v podstatě podobný, zaměřený sice na 
jiný typ soustředění, interakce a neodpovídá 
tolik možnostem amplifikace digitálního věku. 
Cynicky řečeno: prašť jako uhoď. Ale nechci 
aby to vyznělo úplně negativně. Spolupodílíme 
se na nové éře, která nevypadá jako budování 
lepších zítřků, ať už v jakémkoliv smyslu. Je 
dobré rozvíjet různé strategie a praxe, a netýká 
se to jen umění, bude na co navázat.

Ptala se Nina Moravcová

Zbyněk Baladrán (1973) je autor, vizuální umělec, 
kurátor a výstavní architekt. Ve svých pracích 
zkoumá území, která okupuje ta část civilizace, 
kterou nazýváme západní. Použitím metodolo-
gie podobné metodám používaným etnografy, 
antropology a sociology vykopává tento post-hu-
manistický „archeolog“ zbytky ne tak vzdálené 
minulosti, dívá se zejména na společenské sys-
témy ve vztahu k dědictví politické levice. Vy-
studoval Historii umění na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy a Nová média na Akademii 
výtvarných umění v Praze. V roce 2001 spoluza-
ložil Display – Sdružení pro výzkum a kolektivní 
praxi, kde pracuje jako kurátor a organizátor. Zú-
častnil se výstav jako jsou např. Manifesta 5 v Do-
nosti / San Sebastian (2004), 11. bienále v Lyonu, 
56. La Biennale di Venezia (2013), v MoMA (2015) 
a ve Württembergische Kunstverein (2019).

zbynekbaladran.com

O práci, přetížení 
a sdílení myšlenek 
vedoucích k proměně 
Rozhovor s Barborou Kleinhamplovou

Báro, na výstavě Temná noc duše představuješ 
svou instalaci Přetížení (2020). Mohla bys ji popsat 
čtenáři, který výstavu neviděl?

Je to několik silikonových objektů, hyperrea-
listických odlitků částí lidských těl zavěšených 
a navršených přes sebe na manipulačním vozíku. 
Tím zavěšením jsou deformované, takže působí 
spíš jako nějaká textilie nebo svlečené kůže či 
svršky, které, ve spojitosti s vozíkem, mohou 
připomínat zdroje určené k manipulaci nebo 
odpad k likvidaci.

Co stálo za vznikem této instalace?
Instalace rozvíjí moje předchozí experimenty 

s instalacemi sestavenými ze silikonových objek-
tů – z flexibilních paží, které působí jakoby jim 
chyběly kosti. V těchto pracech jsem se pokou-
šela tematizovat přemrštěnou flexibilitu, která 
je vyžadovaná v současné společnosti – zejména 
pokud se člověk pohybuje v prostředí prekarizo-
vané práce. S myšlenkou na flexibilitu se většinou 
pojí především představa samých výhod, ale když 
se pohybuješ v pracovním prostředí, postaveném 
na poptávce po flexibilitě, máš sice určitou míru 
svobody a volnosti, ta ale zároveň většinou vede 
k tomu, že pracuješ pořád. Práce 24/7 pak vede 
k přetížení a omezení v řadě dalších věcí. 

Obzvlášť pro ty méně privilegované, kteří ne-
jsou dobře finančně zajištění, má flexibilita tíživý 
podtón. Ti jsou často nuceni přizpůsobovat se 
v úplně základních věcech, v zájmu toho, aby 
přežili*y v systému, který s nimi*y moc nepočí-
tá – to se dotýká i tak základních věcí jako jaké 
vzdělání si můžeme dovolit, kolik času můžeme 
trávit spánkem, kolik dětí si můžeme dovolit mít 
nebo jestli si nějaké děti vůbec můžeme dovolit – 
jestli budeme mít čas o ně pečovat, atd. 

Co tě aktuálně zajímá a na čem právě teď 
pracuješ?

Mě vlastně dlouhodobě zajímají témata mo-
cenských vztahů, emocí a práce. 

Tato témata momentálně ohledávám v rám-
ci svého doktorátu zaměřeného na zkoumání 
segmentu Národní galerie se sídlem ve Vele-
tržním paláci. Snažím se vytvořit jeho afektivní 
mapu – tedy mapu emocí, které je tam možné 
vysledovat. Zajímá mne, v jakém kontextu se ty 
emoce objevují, jaké emoce NG generuje. Pracuji 
s formátem rozhovorů se zaměstnanci a zároveň 
mne zajímají určité části sbírek, kterými NG dis-
ponuje. V depozitářích se nacházejí umělecká 
díla obtěžkaná temnou historií. Taková, která 
byla za druhé světové války zabavena židům před 
odsunem do koncentračních táborů. Jsou tam 
také magické předměty z Afriky a Asie. Zajímám 
se o to, zda tyto předměty také spoluutváří emo-
ce, které v Národní galerii působí a máme je s ní 
spojené, ale i to, jakým způsobem tato instituce 
utváří v široké veřejnosti představu o tom, co je 
to moderní/současné umění a jak ho prožíváme.   

Kromě toho se v poslední době v uměleckém 
výzkumu zabývám tématem práce a BDSM (to je 
zkratka pro bondáž, dominanci, submisivitu a ma-
sochismus), a to konkrétně skrze spolupráci s pro-
fesionálními dominami. Zdá se mi, že to je oblast, 
v níž se dají pregnantně pojmenovat mocenské 
vztahy obecně. Dominy, se kterými spolupracuji, 
se velmi intenzivně zabývají postkoloniální histo-
rií, která se jich osobně dotýká. Spolupracovala 
jsem s Mistress Velvet, queer dominou původem 

z Ghany, žijící v Chicagu, která pracuje primárně 
s privilegovanými bílými hetero submisivy, s nimiž 
čte černošskou radikální feministickou literaturu 
a vyzývá je, aby na ni reagovali. 

Aktuálně spolupracuji také s dominou Theou X. 
Jedná se o dominu vietnamského původu žijící 
od útlého dětství v Čechách, která ve své práci 
také reaguje na rasismus a mocenské vztahy. 
V zahraničí se o těchto tématech díky koloniální 
historii a v souvislosti s Black Lives Matter atd. 
mluví mnohem víc. V českém prostředí jsou ale 
tyto otázky mnohem míň akcentované. Není to 
tu pojmenované téma – a tím spíš mi připadá 
důležité se mu věnovat. 

Takže opět téma práce, ale z úplně jiné per-
spektivy.

Ano. Jak skrze práci pojmenovávat mocenské 
vztahy a systémové problémy? Tato oblast to 
velmi dobře umožňuje.

Když se ještě vrátím k práci Přetížení, vzpome-
neš si na konkrétní impuls nebo emoci, na kterou 
jsi touto instalací reagovala?

Základním impulsem bylo právě pozorování 
zaběhnutých mechanismů, které v našem so-
cioekonomickém systému fungují, a z nich vy-
plývajících pocitů frustrace, naštvání a únavy. 
Reagovala jsem tak hlavně na emoce, které jsem 
prožívala, když jsem si tyto mechanismy pro sebe 
rozkrývala. Ale samotná výroba díla byla spíš 
terapeutická, uvolňující.

Mám pocit, že je to u tebe takový dlouhodo-
bější stav…

Myslíš nějaká frustrace, úzkost nebo naštvání?
...Myslím ve spojitosti právě s otázkami práce 

a pracovních podmínek, kterým se ve své umě-
lecké tvorbě dlouhodobě věnuješ. 

Myslím, že moje pocity a myšlenkové procesy 
spojené s těmito otázkami se proměňují. Neřekla 
bych, že stále pociťuji jen úzkost, v současné 
době je to o hodně víc i to naštvání, které ve mně 
zároveň vyvolává chuť věci měnit. Dá se říct, že 
dřív byly mé aktivity většinou spíš „pozorovací“. 
V posledních letech mám pocit, že je potřeba ak-
tivně ukazovat jiné příběhy – překračovat hranice 
představ o tom, co je možné. Možná právě to mě 
vede k tomu, že se teď ve větší míře zabývám 
také jinými aktivitami než jen vlastní autorskou 
tvorbou. Konkrétně mám na mysli fungování 
v Institutu úzkosti a v projektu Futuropolis: škola 
emancipace. 

Ptala se Nina Moravcová

Barbora Kleinhamplová (1984) je výtvarná umělkyně 
a spoluzakladatelka Institutu úzkosti, kde spoluutvá-
ří celoroční program. Ve své práci se skrze asocia-
ce a metafory zabývá otázkou toho, co ustanovuje 
společnost, jaké jsou její nemoci, emoce a jaká je její 
budoucnost ve vztahu k institucím, práci, ekonomice 
a politické situaci. Pracuje s performativními situace-
mi, které často zprostředkovává pomocí videa a in-
stalace. Skrze performativitu, kterou ve svých pracích 
uplatňuje, akcentuje symbolickou roli politiky těl ve 
vztahu k ekonomickému a mocenskému systému.

Kleinhamplová vystavuje v Čechách i v meziná-
rodním kontextu např. v SAVVY Contemporary, Berlin; 
Art in General, New York; Triennial of Contemporary 
Art U3, Ljubljana; Gwangju Biennale, Gwangju; New 
Museum, New York; Jakarta Biennale. V roce 2015 
se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Hvězdička v textu funguje jako prostředek
k užívání genderově inkluzivní češtiny, 

která odmítá generické maskulinum. 
(poznámka Barbory Kleinhamplové)

Barbora Kleinhamplová a Eva Koťátková, 12ti hodinová konference, 
2019, performativní událost, foto: archiv Institutu úzkosti
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Výstava Temná noc duše představuje díla dvanácti 
českých vizuálních umělců a umělkyň. Jejich výběr 
není náhodný. Tvorbu zastoupených autorek a au-
torů charakterizuje zvýšená citlivost k současné 
společenské situaci. Některé/ří představují výraz-
ný hlas své generace, který v českém uměleckém 
prostředí silně rezonuje, jiné/ní jsou spíše tichými 
pozorovatelkami a pozorovateli, což ale neubírá 
nic na síle jejich uměleckého vyjádření. Setkání 
s každou z vystavených prací ve mně v uplynulých 
pěti letech zanechalo podobně silnou stopu, jakou 
popisuji v předešlém příběhu. Jejich výpověď ve mně 
silně zarezonovala – ať už na pozadí zjištění o fatální 
destrukci naší planety, strachu z neznámého v podo-
bě uprchlické krize nebo šířící se virové nákazy. Ještě 
dnes si dokážu vybavit pocity úzkosti a tísnivé ztráty, 
částečného prozření, ale také sounáležitosti. Když 
teď promýšlím, jak s instalací naložit, připadám si 
jako školáci v básni Jana Skácela, co vracejí se domů 
oklikami, aby mohli na rynku čichat lva.1

Proč Temná noc duše?

Výstava se svým názvem vrací k sousloví, jež se ob-
jevilo v šestnáctém století v literární tvorbě španěl-
ského světce Jana od Kříže, a stalo se pojmem, který 
si našel své místo v křesťanské mystice. Popisuje 
stav duše ve chvíli, kdy ztrácí své dosavadní opory, 
prožívaná skutečnost přestává dávat smysl, je těžké 
jí porozumět a nalézt jednoduchá vysvětlení. Do 
této fáze však duše vstupuje, aby mohla získat nové 
jistoty. Současná psychologie v těchto souvislostech 
operuje s termínem psychospirituální krize. Označu-
je jím transformativní proces s léčivým potenciálem, 
vyvolaný životní krizí. Americký psychoterapeut 
a spisovatel Thomas Moore ve své knize Temné noci 
duše  2 popisuje období životní krize jako noční pouť 
mořem. Přirovnává ho k situaci, kdy jsme uzavřeni 
v útrobách něčeho, co nás odnáší pryč. Bere si při 
tom na pomoc vyprávění o biblickém anti-hrdinovi 
Jonášovi, kterého na útěku před úkolem daným Bo-
hem spolkla veliká ryba. Jonáš strávil v jejím břichu 
tři dny a tři noci, než ho vyvrhla na břeh, aby se 
odhodlal a znovu pokusil svůj úkol splnit. 

Moore v této souvislosti poukazuje nejen na vý-
znam zpomalení a usebrání, ale i na skutečnost, že 
nám právě popisy fatálních lidských zápasů zazna-
menané v biblických příbězích nebo starověkých 
mýtech odedávna sloužily jako opora k pochopení 
našeho vlastního příběhu. Ztráta tohoto povědomí je 
ostatně jen důsledkem ztráty našeho spojení s okol-
ním světem i naším vnitřním hlasem. Záblesk této 
skutečnosti můžeme zahlédnout v očích podivného 
ochrnutého zvířete Habimy Fuchs (1) – možná, že 
jsme i my investovali příliš mnoho energie jedním 
směrem, a dokážeme si to uvědomit až ve chvíli 
ochromení, kdy zazní náš vnitřní „Daimonion“ – nebo 
v aktualizaci mýtu o Romulovi a Removi sochařky 
Anny Hulačové (2). V příběhu o dětech, které od-
chovala divoká vlčice, jejichž hlad však přerostl 
v nenasytnost. Možná marně hledáme smysl a řád 
ve strukturách, které sami vytváříme bez spojitosti 
s tím, co nás obklopuje, a tak se stále točíme v kruhu. 

Točit se v kruhu

Právě kruh, respektive zacyklení, je jedním z výraz-
ných vizuálních motivů, který se na výstavě objevu-
je – ať už v podobě nepřetržitě rotujícího dětského 
kolotoče Jana Krtičky (3), světélkující „aury“ na auto-
portrétu malířky Viktorie Langer (4), nebo v případě 
tisků Zbyňka Baladrána (5) zabývajících se podstatou 
Jevonsova paradoxu, který poukazuje na limity, jež si 
sami stanovujeme. Tento motiv ale odkazuje také na 
prostý fakt, že jsme se v honbě za neustálým růstem 
odnaučili vnímat náš život i okolní svět v cyklech, 
k nimž dočasná stagnace neoddělitelně patří. 

Zdá se, že se na konci jednoho takového cyklu na-
cházíme a dlouhodobá perspektiva nám zůstává 
zastřená. Jako esenci s tím spojených pocitů mů-
žeme chápat obraz z videoinstalace Terezy Severo-
vé (6) zachycující nehybnou postavu ženy shlížející 
do vytěžené krajiny. Krajiny, kterou jsme si do jisté 
míry navykli vnímat jako zděděný odkaz, jako zpro-
středkovaný obraz, do nějž nemáme ze své pozice 
možnost zasáhnout. Její konkrétní podoba není zas 
až tak důležitá. Působí spíše jako zástupný obraz 
destrukce. Je ohromující i ochromující zároveň. Ač-
koliv se pod ženou rozevírá strž, zůstává bez hnutí. 
Naopak se zdá, že se pohybuje vše kolem. Ten pohyb 
způsobuje závrať…

Na pozadí bouřkových mraků

Možná však právě ta propast pod ní, respektive tem-
nota, kterou zastupuje, skrývá nečekaný potenciál. 
Podobně jako černá hmota ve vesmíru. Možná působí 
podobně jako efekt černého světla, fyzikální jev, na 
který svou prací reaguje Anna Hulačová (ad2). Je to 
jako s bouřkovými mraky. Teprve na jejich pozadí se 
vyjevují věci v nebývale ostrých konturách. Takovou 
strategii volí i tato výstava. Využívá temné pozadí 
k zamyšlení nad situací, v níž jsme se ocitli. Snaží se 
jitřit pozornost, aktivovat k hledání příčin a skrytých 
souvislostí, jež se jeví jako nezbytné pro pochopení 
současné situace a naší vlastní pozice v ní. Snaží se 
ale také poukázat na některé mechanismy, které 
výrazným způsobem prožívanou současnost definují, 
podobně jako představu, kterou si o ní utváříme. 
Dotýká se otázky vlivu moderních technologií, médií 
a masmédií na naše poznání a na utváření našeho 
vztahu k prostředí, ve kterém žijeme. Dokonce do 
jisté míry přebírá jejich strategie ve snaze na ně uká-
zat a poodkrýt jejich úskalí. Jako v případě instalace 
trojkanálové projekce Jaroslava Kyši Poradie vĺn (7). 
Kyšovy intimní, ale ve svém vyznění monumentální 
obrazy destrukce přináší hlubokou výpověď stavějící 
do ostrého kontrastu jednorázový akt ničení s tvůr-
čími procesy probíhajícími v časových horizontech, 
které nejsme ze své perspektivy schopni obsáhnout. 
Opakované výjevy ničení, vracející se v nekonečné 
smyčce, působí jako zástupné obrazy destrukce syn-
chronizované do podoby automatizovaných třídících 
linek, paralelně blikajících obrazovek televizorů, opa-
kujících se novinových titulků. Poukazují nejen na 
proces samotný, ale i na četnost, v níž je mimoděk 
skryté svědectví o nahraditelnosti, o zaměnitelnosti 
osudu jednotlivce. Toto téma prostřednictvím intimní 
audiovizuální instalace Tichá výměna rozvádí i Sarah 
Dubná (8). A v mnohem syrovější podobě se ho ve své 
instalaci Přetížení dotýká Barbora Kleinhamplová (9). 

Je to právě nekonečný příval informací a podně-
tů, který nás spíše než k prozření vede k zahlcení 
a neschopnosti orientovat se v kontextu složitého 
světa? Můžeme se cítit jako postava s trychtýřem 
na hlavě v kresbě Davida Böhma a Jiřího Franty 
Morning (10), do kterého padá temná nepřehledná 
změť informací. Dokonce se zdá, že ji tam někdo 
pěchuje. Nutí nás právě podobné mechanismy budo-
vat si určitý druh imunity? Jak dlouho ale můžeme 
zůstat imunní? Do chvíle, kdy se sami staneme 
aktéry těchto dějů?

Výstava přináší mnohoznačnou výpověď zpro-
středkovanou širokým spektrem výtvarných médií. 
Na první pohled není a ani nemá být zřejmé, co je 
Předmětem našich hovorů (11). Můžeme ji přirovnat 
k dění na rušné ulici, ke změti zvuků a hlasů, k naší 
životní zkušenosti, z níž vystupují silné obrazy a pří-
běhy, které nás nutí zamyslet se nad vlastní pozicí 
uprostřed nepřehledné současnosti. 

Nina Moravcová

1  Text odkazuje k básni Jana Skácela Kvadratura kruhu. 
Jan Skácel, Básně II, Akcent-Blok, 1997, s. 18. 
2  Thomas Moore, Temné noci duše. Portál, 2009.

Temná noc duše
 Poznámky k výstavě

Co předcházelo…

Začátkem roku 2020 jsme se sešli 
s Arturem Magrotem v jedné kavárně. 
Čekala nás příprava výstavy pro praž-
skou Galerii Jelení. Bylo po Vánocích 
a dlouho jsme se neviděli. V živém rozho-
voru jsme probírali všechno možné. Hod-
ně jsme se tehdy bavili o náladě, která ve 
společnosti panuje. O stále zrychlujícím 
tempu a sílícím tlaku, o pocitech bezrad-
nosti, i o memech kolujících internetem 
a o tom, že si lidi dokážou udělat legraci 
snad úplně ze všeho. Nakonec se mě 
Artur zeptal: „Slyšela jsi o tom viru, co se 
šíří v Číně?“ Během měsíce vznikla Artu-
rova výstava Stupeň volnosti. Do prostoru 
galerie vklínil konstrukci, která v diváko-
vi navozovala pocit, jako by se ocitl pod 
obrovským stolem. Jeho nohy, osazené 
v betonových polokoulích se daly rozhý-
bat a tím uvést do pohybu strop oscilu-
jící ode zdi ke zdi. Výstavu doprovodil 
fiktivní rozhovor o setkání se silou, která 
nás přesahuje. O pocitu ohrožení něčím, 
co nejsme schopni obsáhnout. Podnětem 
k jeho napsání pro mě byl mimo jiné 
i krátký podcast infromující o tom, že se 
britský deník Guardian rozhodl čtenáře 
ve svém zpravodajství vystavit nezkres-
lené konfrontaci s dopady klimatických 
změn, ve snaze uvést je z pozice nezú-
častněných pozorovatelů do role zainte-
resovaných aktérů. O něco podobného se 
ve své instalaci pokusil i Artur. 

Po vyčerpávající práci přišla vernisáž. 
Kdo by tušil, že nadlouho jedna z posled-
ních. Výstava nebyla otevřená ani týden. 
Virus byl mezi námi. Do měsíce se všech-
no uzavřelo. Artur tou dobou pracoval 
na diplomce. Uvíznutý v bezčasí a mezi 
čtyřmi stěnami svého ateliéru začal ohle-
dávat a dokumentovat své nejbližší okolí, 
poháněn touhou proniknout hlouběji pod 
povrch žité reality, zachytit a transformo-
vat ji prostřednictvím nové technologie. 
„Vymezené území uchopuji jako zadání, 
do kterého se nořím a znovu ho skládám. 
To je jediný způsob, jak se mu dokážu 
vzdálit. Linie, po které mohu uniknout,“ 
sděluje nám vypravěč ve výsledné 3D 
animaci. Jeho pohled nás provází po in-
teriéru unášen zpomaleným tokem času. 
Směřuje mimo vymezené zdi a do sebe 
zároveň. Všechno se zdá být rozostřené. 

Animace Global Illumination se spolu 
se starší prací Canis lupus objevila na 
Arturově podzimní výstavě v Galerii 
Alternativa. Výstava jako by skrze dvojici 
videoinstalací konfrontovala stav „před“ 
a „po“. Zatímco práce Canis lupus jako 
by svým tempem i obsahem vystihovala 
podstatu doby před pandemií, druhá jako 
by byla definovaná zpomalením a ztrátou 
vydobytých „jistot“ v nastalém bezčasí. 
Spojovníkem obou však zůstala snaha 
vypravěčů – skrze důkladné pozorování 
i ponor do sebe sama – nahlédnout svět 
tam venku. Svět, který nás obklopuje.

Výstava v Jihlavě se návštěvníkům 
nakonec neotevřela. Videoinstalace 
Global Illumination a pocity, které doká-
zala artikulovat, však stály na počatku 
úvah o chystané výstavě Temná noc 
duše. Upevnily ve mně víru v sílu umění 
zachytit a prostřednictvím vizuálního 
jazyka zprostředkovat esenci naší žité 
současnosti se vším, co ji trápí i s mož-
nými východisky. 

... a slzy v mořích a řekách tekoucí.
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Jirko, pro výstavu Temná noc duše jste 
společně s Davidem Böhmem připravili insta-
laci sestávající z několika soch resp. objektů 
a kreseb. Mohl bys vaši práci popsat čtenáři, 
který výstavu neviděl?

Pro výstavu jsme připravili několik želez-
ných soch, které vycházejí z našich denno-
denních kreseb, které jsou však převedeny do 
jiného média-materiálu. V tomto případě je jím 
železo. Šlo nám o co nejpřesnější převedení 
rychlé lehké kresby – skici – do pevného ma-
teriálu. Pro nás to byla zkouška, jak se určitá 
lehkost a rychlost skici dá, či nedá přenést co 
nejvěrněji do tak technicky náročného postu-
pu, jako je kovová socha. Zajímalo nás, jak moc 
se celý přepis zjednoduší, nebo naopak zkom-
plikuje technickým postupem. Pro samotnou 
skicu jsme zvolili motiv hlav, který se nám vel-
mi často objevuje nejen v kresbách, ale i v kni-
hách – viz Davidova kniha Hlava v hlavě. David 
také po dobu deseti let každý den kreslí hlavu 
a přidává k ní větu či text z různých zdrojů. 

Možná to trochu víc vypovídá o fascinaci 
sdělit divákovi něco víc o naší spolupráci. Je 
to o našem vedení dialogu v ateliéru, o určité 
propojenosti v jednu hlavu a čtyři ruce, nebo 
naopak v dvě hlavy a jednu ruku. Tím, že si 
do kreseb neustále zasahujeme, vytváříme 
zvláštní kresebný ping pong. Každý máme 
svá témata a ta postupně vkládáme kolážově 
do kreseb a lepíme přes sebe, aniž bychom si 
říkali, jak má kresba dopadnout. Toto zvláštní 
spojení nám symbolizují právě ty hlavy. Pro 
tuto výstavu jsme instalaci z kovových hlav po-
sunuli o zahalení do poloprůhledné látky. Více 
to koresponduje s názvem výstavy. 

Soubor objektů prezentovaných na výstavě 
nese název Předmět našich hovorů. Poprvé jste 
ho představili v rámci rozsáhlé instalace připra-
vené pro České centrum v Berlíně v roce 2018. 
Výstava se jmenovala Cizinec. Vztahovali jste 
se v ní především k předsudkům, které provází 
naše uvažování o cizincích. 

Na výstavě s názvem Cizinec jsme opravdu 
poprvé kovové objekty použili. Snažili jsme se 
vytvořit určitý pocit zahlcenosti či chaosu, ve 
kterém se divák jen těžko orientuje. Něco jako 
když neustále rolujete na internetu texty a ob-
rázky a ve výsledku si nezapamatujete vůbec 
nic. Máte jen nepřesný, nejasný pocit, že jste si 
něco přečetli nebo se na něco koukali, ale ve 
výsledku moc nevíte, co to bylo. Na stěny jsme 
umístili mnoho kreseb různých formátů. Ty jsme 
doplnili o kovové sochy, tak trochu připomínající 
plot, přes které se divák koukal na kresby. Do 
prostoru jsme umístili keramické sochy a jako 
poslední vrstvu pak přidali na místo popisek 
pod kresby z kontextu vytržené titulky z němec-
kých a českých medií, kde jediným společným 
jmenovatelem bylo slovo cizinec. Vznikla tak 
celkem chaotická instalace, kterou nemohl divák 
zhlédnout za jednu návštěvu. Popisky pak vytvá-
řely specifický pocit, že každý z nás byl někdy 
cizincem a každý někdy cizince potkal. A že to 
tajemné slovo cizinec odkrývá cosi, co v dnešní 
době ukazuje na nesnášenlivost, strach a omeze-
nost schovávající se za vtip a čepované pivo.

Soubor hlav vznikl na základě našeho spo-
lečného konsenzu, že symbol hlavy, případně 
hlav, o nás dobře vypovídá. Zajímá nás, kde 
se bere nápad a jak moc dvě hlavy ovlivňují 
výslednou podobu díla. Jsme dva, a tak komu-

Jiří Franta (1978) a David Böhm (1982) pořádají 
performance, natáčejí videa, budují prostorové in-
stalace, zasahují do veřejného prostoru, vytvářejí 
nástěnné malby a jsou autory knižních a časopi-
seckých ilustrací. Výstupy jejich činnosti mohou 
připomínat kresebný deník, graffiti, karikatury, 
komiks, konceptuální umění, grotesku, sportovní 
výkony, umění spolupráce, fyzikální experimen-
ty, improvizovanou choreografii nebo divadelní 
představení. Důležité jsou pro ně procesuálnost, 
časosběrný princip, překonávání nástrah, prolínání 
médií, experimentování, dodržování a překračování 
pravidel, tvůrčí dialog, ironie, vážnost, hravost, věč-
ná nedokončenost. Jinými slovy Jiří Franta a David 
Böhm netvoří kresby, ale kreslí. Spolupracují spolu 
od roku 2006.  

Tomáš Pospiszyl

bohmfranta.net

O kresebném ping pongu 
a propojení v jednu hlavu a čtyři ruce 
Rozhovor s Jiřím Frantou

nikace v ateliéru je pro nás mnohem důleži-
tější než samotný výsledek. Ale na to už jsem 
částečně odpověděl výše. 

V Jihlavě s těmito objekty dále pracujete, 
instalace se proměňuje, doplňujete ji kresbou. 
Co je tentokrát předmětem vašich hovorů?

Snažíme se vždy nějak posunout nebo po-
změnit instalaci, i když je složena z již hoto-
vých objektů. To jemné posunutí bude v zaha-
lení soch do tkaniny. Tento nápad vznikl při 
přečtení názvu výstavy. Kresba je úplně nová 
a ještě přesně nevíme, jak moc ji nainstalujeme 
do prostoru, jestli bude součástí objektů, nebo 
ji naopak umístíme úplně jinam. Dost nám 
napoví samotný prostor galerie. Rádi se nechá-
váme vést prostorem. Předměty našich hovorů 
zůstávají beze změny. Nic a všechno.

Výstava se dotýká pocitů bezradnosti, nejis-
toty, bezvýchodnosti, které můžeme prožívat 
na pozadí událostí posledních let. Snaží se tyto 
pocity nahlížet jako dočasnou perspektivu 
v dlouhodobějším procesu transformace. Jak se 
k výstavou předestřeným tématům vztahujete 
prostřednictvím své práce? V čem se střetáváte 
a co je pro vás důležité z vlastní perspektivy? 

Tento pocit se jistě, jako u mnoha jiných uměl-
ců, propíjí i do našich prací. Žijeme teď a tady 
a chtě nechtě se nám tento otisk propisuje do 
našich témat. Nechceme být pouhými ilustrá-
tory nějakého problému. Jdeme proto raději 
cestou nejasného a jen naznačujícího pocitu, 
který obsahuje pro diváka mnohovýznamové 
čtení. Raději volíme cestu náznaku s určitým 
tajemstvím. Jedinečnost spatřujeme v drobných, 
často i pro nás intimních detailech, které nemu-
síme do detailu popisovat. Raději je necháváme 
skryty. My ovšem víme, že jsou přesně umístěny 
v kresbách a hrají pro nás roli až deníkových 
záznamů. Každý z nás, nevyjímaje dvojici 
i skupinu, zažíváme zklamaní a nejistotu nejen 
v práci, ale i v osobním životě. Více či méně se 
pak tato zkušenost promítá, aniž třeba chceme, 
do naší práce. O to víc když pracujeme deníkovou 
formou, kterou máme tak rádi. Věříme v umění 
a v jeho nesmazatelně důležitou roli ve společ-
nosti. Jeho součástí je právě i ta schopnost vytvo-
ření dobového otisku, který může nést i stopy, 
které nejsou zrovna pozitivní. Ale kde jinde než 
v umění se tento otisk tak plně projeví bez toho, 
aniž bychom ho museli uhlazovat.

Ptala se Nina Moravcová

Země – hlína tvoří mé maso, auta jím projíždějí jako záblesky čivav.
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Jak důležitou roli pro tebe hraje v této práci 
téma introspekce? 

Myslím si, že v současném fragmentalizova-
ném světě, přeplněném informacemi, mnohdy 
protikladnými, ve světě „po postmoderně“, „po 
internetu“ zbývá jediný možný orientační bod – 
jsem to (v mém případě) já sama, která infor-
mace vyhodnocuji, já sama, která přikládám 
váhu určitým hodnotám. Platónské přirovnání 
o ztrátě paměti a rozpomínání si na svět idejí 
skrze introspekci ve mně určitě dlouhodobě 
rezonuje. Příkladem je třeba můj starší projekt 
Ztráta paměti z roku 2005.

Myslím si, že je pohled dovnitř nutný, zvlášť 
pro umělce. Důležitým momentem je přitom 
schopnost koncentrace, snaha o zpomalení, 
která by měla nahlížení do vlastního nitra 
doprovázet. Já například v poslední době ráda 
pracuji s pomalostí ve videu. Baví mě vytvářet 
obrazy, které jsou na první pohled statické, po 
určitém čase se v nich ale odehraje významný 
posun, jako je tomu ve videu Strom uprostřed 
krajiny (2021).

Doposud jsem introspekci nepoužívala jako 
vědomou metodu tvorby, její principy jsou ale 
určitě důležitou součástí mého uvažování. Je to 
tak i v případě video instalace Žena hledící na 
krajinu, kde vycházím ze zkoumání a popiso-
vání vlastního vnímání krajiny. Je tam také pří-
tomná kritika smyslového poznávání vnějšího 
světa. Ve výsledné prezentaci zároveň vytvářím 
prostředí, které může sloužit divákovi k vlastní 
interpretaci viděného.

Ptala se Nina Moravcová

a můj pocit nemožnosti návratu k tomu, co dřív 
bývalo přirozené, k něčemu, co bych popsala 
jako „čisté“ vidění. Uvědomování si vlastních 
možností a třeba i hranic percepce mi připadá 
důležité. Baví mě nabourávat zažité perspek-
tivy a navrhovat nové. Jak například vypadá 
hranice vidění (vnímání) a lze ji popsat? Je 
pohled z hranice ven jiný než pohled z hranice 
dovnitř?

Dotkla ses momentu, který bych si přála, 
aby ve výstavě, ať již prostřednictvím tvé práce 
nebo video instalace Jaroslava Kyši zarezonoval. 
Je to právě otázka vlivu moderních technologií, 
médií a masmédií na utváření vztahu ke kra-
jině, respektive k prostředí, ve kterém žijeme. 
Otázka, jak a čím je ovlivněna naše osobní 
zkušenost, jak kriticky hodnotíme to, co sami 
ve vztahu ke svému okolí zažíváme, ale i to, jak 
přistupujeme k zprostředkovaným informacím 
včetně těch vizuálních. 

Videoprojekce se shlížející ženou vtahuje 
diváka nečekanou silou. Samotný pohled na 
vytěženou krajinu je působivý. Tento efekt 
navíc podporuješ využitím speciálních filmo-
vých prostředků. Šlo ti o to diváka vtáhnout 
přímo do děje? Aby se z nezúčastněného 
pozorovatele alespoň na chvíli sám stal neče-
kaným aktérem? 

Video bylo natočeno velmi speciálním způ-
sobem. Využívá tzv. „Vertigo efektu“. Je to efekt, 
který vzniká, když se kamera přibližuje a sou-
časně se plynule oddaluje objektiv (zoom). 
Efekt funguje samozřejmě i obráceně. Poprvé 
využil tuto techniku kameraman Irmin Ro-
berts ve filmu Vertigo (rež. Alfred Hitchcock). 
Zvýraznil tak panický strach hlavního hrdiny 
a jeho závrat‘, kterou pociťoval při pohledu 
z výšky. Od té doby použilo tuto techniku mno-
ho filmařů, za všechny jmenuji například film 
stejného režiséra Psycho (1960) nebo Čínskou 
ruletu (1976) Rainera Wernera Fassbindera. 

Spíš než o vtahování diváka do děje mi šlo 
o kontrast mezi statickou postavou v popředí 
a rozevírající se hloubkou pod ní. O zvýraz-
nění plánu popředí: postava, pozadí: krajina. 
A o emoce, které toto nahlížení způsobuje. 
Efekt přibližování není záměrně tak rychlý, 
jako tomu je v případě Vertiga, mám ale za to, 
že lehkou závrat či znepokojivý dojem vyvolá-
vá. Nečekaným aktérem se stává divák v přípa-
dě druhé části této projekce. 

O nahlížení do krajiny, 
proměně vidění a závrati
Rozhovor s Terezou Severovou

Terezo, na výstavě Temná noc duše prezentuješ 
dvoukanálovou video instalaci Žena hledící na 
krajinu (2018). Mohla bys svou práci popsat 
čtenáři, který výstavu neviděl?

Jedná se o dva pohyblivé obrazy. Na prvním 
plátně vidíme ženu, která hledí do krajiny. Je 
k nám otočená zády, takže výraz její tváře zů-
stává skrytý. Můžeme se jenom domýšlet, jaké 
emoce v ní pohled do krajiny vyvolává.

Kamera se přibližuje, pohled na krajinu se 
mění. Postupně odkrývá hlubokou propast 
pod ženou, která není přírodního původu, ale 
výsledkem lidské činnosti. Je to obrovský lom.

Na druhém plátně můžeme pozorovat výseč 
ze stejné krajiny. Tentokrát je záběr postavený 
tak, že vnímáme hranu kopce. Tušíme, že se za 
ní otevírá výhled, ale ze své pozice diváka jej 
nemůžeme rozkrýt. K interakci nakonec přece 
jen dojde, možná, že pro někoho neočekáva-
ným způsobem.

Video instalace přináší vizuálně silný obraz, 
který mě osobně utkvěl na dlouhou dobu v pa-
měti. Tato práce pro mně vlastně představuje 
esenci toho, co bych chtěla prostřednictvím 
výstavy divákům sdělit. Pohled do vytěžené kra-
jiny je ohromující, ale ochromující zároveň. Je 
to setkání s něčím, co nás přesahuje, zaplavuje 
vlnou bezmoci a možná mylně staví do role pou-
hého pozorovatele. Co tě vedlo k tomu vytvořit 
toto video a právě v této podobě? Jaké pocity 
provázely jeho vznik a jaké jsi jeho prostřednic-
tvím chtěla zachytit a zprostředkovat divákovi?

Myslím si, že jsi zmínila velmi důležitý 
aspekt – je to ono nahlížení do krajiny z pozice 
diváka. Vycházím z úvah o tom, jakým způso-
bem mění nová média (internet, sociální sítě, 
počítačové hry) naše vnímání reality. Myslím si, 
že je to vliv naprosto zásadní, že náš pohled je 
už neoddiskutovatelně touto zkušeností trans-
formován. Jako bychom už vnímali přírodu jen 
jako projekční plátno našich představ o životě, 
jako pozadí pro rodinné fotografie z výletů, 
jako třetí plán videa z dovolené... nebo možná 
také jako ekologický dokument, který sledu-
jeme večer na Netflixu. Přestože lidstvo svou 
činností ráz krajiny zásadním způsobem mění, 
z pozice jednotlivce se může zdát nemožné do 
něj zasáhnout. Přesto tu zodpovědnost máme. 
I když si tohle všechno uvědomuji, nechtěla 
jsem vytvářet ekologický apel. Šlo mi spíš o to, 
popsat právě ono proměněné vidění krajiny 

Tereza Severová (*1979 Praha) působí na české 
umělecké scéně bezmála dvě desetiletí. V letech 
1999–2005 studovala v Ateliéru konceptuální a in-
termediální tvorby Adély Matasová a Jiřího Davida 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ab-
solvovala zahraniční studijní stáže na univerzitách 
v Rochesteru (UK) a v Albuquerque (Nové Mexiko, 
USA), kde se zaměřila na prohlubování poznatků 
v oblasti fotografie. Její závěrečná diplomová práce 
z roku 2005 získala vedle Ceny rektora VŠUP také 
cenu StartPoint pro nejlepšího absolventa českých 
výtvarných škol. V témže roce založila s Terezou 
Velíkovou pražskou Galerii Entrance prezentují-
cí tvorbu nejmladší generace vizuálních umělců. 
Na jejím chodu se podílela do roku 2019. Vyuču-
je fotografii a video na Katedře výtvarné kultury 
a textilní tvorby v Hradci Králové.

Severová se ve své tvorbě zaměřuje především 
na fotografii a pohyblivý obraz a možnosti jejich 
digitální manipulace. Prostřednictvím těchto dvou 
médií prověřuje význam tradičních společenských 
hodnot jako je svoboda a demokracie, proměnu 
jejich vnímání, obsahové vyprázdnění, ale i možnou 
aktualizaci v čase.
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Již první setkání s Janou Schlosserovou „u Sochy 
svobody“ v centru města doprovázejí z nedaleké-
ho sloupu pro výlep počítačové grafiky žáků ZUŠ 
v Moravských Budějovicích. „Počítač jsme pro 
tvorbu začali využívat naplno od letošního ledna,“ 
popisuje mi autorka zrod projektu. „Když děti kres-
lí na papír a pak vám to ukazují na webkameru, 
nevidíte nic. Ony mají srdce na dlani, chtějí, aby 
to člověk ohodnotil, jsou na to i ode mě zvyklé. 
Nechtěla jsem, abychom končili u toho, že řeknu 
„no, hezký“ a pak se jich zeptám, co to je. Ve mně 
se něco tak jako zaseklo a říkám si, no tak prostě 
budeme za počítačem, celý svět je za počítačem.“ 
Překvapilo ji, jak moc žáky tvoření na počítači 
bavilo. Vedle malování si vyzkoušeli si animaci, 3D 
modelování, se staršími se Jana pustila do střihu 
videa. Věk žáků zapojených do projektu se pohy-
boval v rozmezí od sedmi do osmnácti let.

Během hovoru obcházíme čtyři z celkem devíti 
plakátovacích ploch v centru Budějovic, které 
projektu ZUŠ bezplatně poskytlo městské kulturní 
středisko Beseda. ZUŠ i kulturní středisko zřizuje 
město, spolupráce je dlouhodobě vstřícná. Plakáty 
v kulturním středisku vytiskli a zařídili výlep. Na 
každé plakátovací ploše najdete informace o pro-
jektu a mapu celé výstavy. Každé dílo je opatřeno 
jménem autora, názvem a věkem svého tvůrce. 
„Někteří žáci mi na on-line hodinách nadšeně 
říkali: my jsme to všecko obešli! A dokonce si 
měřili čas, za jaký se to dá oběhnout, takže to byla 
i fyzická aktivita,“ směje se má průvodkyně. Ve 

Dřívější rubrika galerijních novin Okénko hrůzy 
poukázala na několik nepodařených realizací 
či jednoznačně škodlivých zásahů ve veřejném 
prostoru. Navazující formát Okénka ven chce 
v rámci tématu lehce proměnit optiku. Hle-
dejme třecí plochy, na jejichž příkladě lze celou 
problematiku rozvést. A postupně tak cizeluj-
me nuance v této stále potřebné debatě. 

Profilovou situací může být příběh účasti 
sochařky Jany Schlosserové na několika každo-
ročních sochařských, respektive řezbářských, 
sympoziích v Dačicích, kde autorka žije. Určitým 
oslím můstkem pro vykročení mimo hranice kra-
je Vysočina do těsného sousedství jihočeských 
Dačic může být před lety realizovaný projekt 
nových soch v řadě malých obcí v rámci tzv. re-
gionu renesance, který zahrnuje vedle Telečska 
právě Dačicko. A zatímco se jedna z nezdařilých 
prací v rámci tohoto projektu ocitla v hledáčku 
Okénka hrůzy, ta Janina v Písečném na Jemnicku 
s názvem Duch Dyje může pro změnu dokládat, 
že projekt měl i jistá pozitiva.

Avšak zpět k zmiňovaným sympoziím. 
Předně nutno podotknout, že nejde o žádnou 
bohatě financovanou akci opentlenou jmény 
slovutných profesionálů. Akce vlastně patří 
k tomu blíže nezmapovanému kulturnímu 
proudu, který je typický pro naše oblasti mimo 
centra a který se proplétá pomezím lidové tvor-
by a zájmové činnosti. Plují v něm různě zruční 
jedinci sršící kreativitou, ale s absencí umělec-

dvacet kilometrů vzdálené Jemnici se nacházejí 
další plakátovací plochy. Děti – autoři grafik – ne-
jsou jen z Budějovic, ale i z blízkého okolí, přičemž 
v Jemnici má ZUŠ svou pobočku.

„Během tradiční výuky by se něco takového 
zkusit nedalo,“ konstatuje absolventka oboru 
ateliéru figurativního sochařství zaměřeného 
na digitální sochu, který vystudovala na Fakultě 
výtvarných umění při Vysokém učení technickém 
v Brně. „Musím se přiznat, že na škole mě virtuál-
ní tvorba moc nebavila, ale teď z toho těžím. Na 
škole mi vadilo, že jsme se učili v programech, co 
stojí čtyřicet padesát tisíc. Říkala jsem si, proč 
se v tom učím?“ vzpomíná Jana. Se svými žáky 
tedy tvořila především v Malování, Malování 3D, 
v editoru videa ve Windows. Některé děti k dis-
pozici počítač neměly. Ale i to dokázali společně 
překlenout: „Žáci udělali neskutečný progres 
a ani mobil nebo tablet nebyl překážkou.“ 

S ustupující vlnou pandemie blednou i bar-
vy plakátů. Ve druhé půli dubna už je to měsíc, 
co oslovují vnímavé kolemjdoucí. Během „loc k-
downů“ zely výlepové plochy prázdnotou, což 
frustraci uměnímilovného obyvatelstva ještě 
prohlubovalo. Na některých místech zaplnila 
díla žáků celý prostor pro výlep, jinde na člově-
ka nečekaně vykoukla. Každý blok nesl nějaké 
převažující téma: Velikonoce, obrazy inspirované 
dokumentem o Zdeňku Sýkorovi nebo dílem Vin-
centa Van Gogha, jehož muzeum v Amsteroda-
mu si žáci během on-line hodiny také virtuálně 

kého vzdělání a bez nějakého zevrubnějšího 
vnitřního utřídění kulturních hodnot a kon-
textů. Ale neobouvejme se do toho z pozice 
arbitrů a raději pojďme s Janou Schlosserovou, 
která se v této situaci, jak říká, ocitla pouhou 
shodou okolností, za jejími řešeními.

Patník

Jde o práci na zadané téma Voda. Organizáto-
rem byl pro umístění výsledných prací vybrán 
břeh řeky, který je nyní skutečně lemován 
řadou figurativních alegorií. Míjíme štiku ve 
výskoku, mořského koníka nebo Poseidona. 
Přirozeně Jana touto cestou jít nechtěla. Svou 
realizaci Patník umístila do nárazového pásma 
mostní konstrukce, dopravního značení a prv-
ků městského mobiliáře, na místo pro jakou-
koliv sochu zdánlivě nemyslitelné. Pouhým 
posunem materiálu a měřítka nechala vznik-
nout nenápadnému lehce humornému para-
doxu, který místo rozehrává, aniž by na sebe 
nevhodně strhával pozornost a nárokoval si 
statut pompézního díla. Skromná intervence 
přesně ukazuje, že práce s veřejným prosto-
rem nikdy není invenčním gestem ve vakuu, 
ale souběžně má být vždy otázkou vnímavosti 
k sociální situaci, kontextu, parametrům da-
ného místa a jeho paměti. Naše vůle jej utvá-
řet by neměla vycházet z umanutých ambicí či 
partikulárních zájmů.
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Patník, metr a kus dřeva 
Jany Schlosserové

prohlédli. Téma Jaro pak dalo vzniknout dílům, 
které výtvarný obor ZUŠ tradičně poskytuje k vý-
zdobě Domova svaté Anežky ve Velkém Újezdě, 
a podařilo se to i letos.

 „Těším se, až se zase budeme moci potkávat,“ 
říká mi Jana s vidinou individuálních konzultací 
se svými žáky. Do doby pandemie Jana počítač té-
měř nepoužívala, telefon měla tlačítkový. Musela 
vejít do světa sociálních sítí, naučit se spravovat 
webové stránky, pracovat s videem, pořídit si 
chytrý telefon… „Už se fakt cítím unavená,“ od-
povídá na otázku, jak ona sama zvládá dlouhé 
sezení u počítače. „Musím říct, že na každé on-
line hodině mě hrozně dobíjelo, když jsem viděla, 
že to žáky baví nebo že někdo udělal úžasnou 
věc, co mi vyrazila dech. To mi dávalo motor, 
říkala jsem si, dává to smysl, pojď, ještě to vydrž 
a bude to dobrý,“ sděluje mi umělkyně a s neu-
věřitelným nadšením připojuje, že právě absol-
vovala kurs pro učitele ZUŠ, kde se seznámila 
s možností tvorby virtuálních výstav v prostředí 
Mozilla Hubs. Její vysoce nakažlivá tvůrčí ener-
gie mi pomáhá zapomenout i na povětrnostní 
situaci, takové to pravé vysočinské počasí typu 
„psa by nevyhnal“. Věřím, že právě tímto totál-
ním osobním nasazením dokáže nadchnout své 
žáky a přesvědčit okolí, že rozvíjení kreativity 
a (nejen) výtvarné invence má pro jedince a jeho 
okolí nenahraditelný význam.

Ilona Staňková

Myši ať si pospíší — do skrýší!

Metr na lidi

Téma čas řešila Schlosserová užitečným ob-
jektem v podobě funkční lavičky, která je nyní 
umístěna na náměstí. Její minimalistická forma 
je na svrchní sedací ploše opatřena měřicím 
páskem, který autorka do dubového bloku 
pečlivě vyrazila s pomocí dláta. Naše posedlost 
měřením nejrůznějších veličin jako třeba času 
je tak ukryta i zde. V okamžicích náhodných 
spočinutí si lavička ihned bezděčně zaznamená-
vá specifická data svých uživatelů.

Kus dřeva ze stromu

Jde o ručně řezanou kládu z modřínového dře-
va. Jana ji vřazuje do svého projektu konceptu-
álního řezbářství, jehož inspirací je samo dřevo 
a práce s ním. Realizace je umístěna na malém 
ostrůvku zeleně s několika stromy rámovaném 
ze všech stran silnicí a zástavbou. Pozapo-
menutý segment kmene nenápadně evokuje 
otázku po našem vztahu k přírodě.

Jaroslav Grodl

Celý svět je za počítačem
O výzvách a příležitostech on-line výuky výtvarky 
s Janou Schlosserovou
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Krize v prachu
Jak začít uvažovat nad tématem krize? 
Kde se odpíchnout, kde začít? Od smyslu slova? 
(Vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpečný stav 
vývoje, těžká svízelná situace, potíž, zmatek, ohrožení vlastní 
existence a integrity, ale také hledání, volba, soud, nesouhlas, 
rozsudek, výklad, vysvětlení či řešení.) Přes rozčlenění krize 
do více kategorií a jejich další rozbor? (Současná i historická 
společenská, zdravotní, duchovní, ekologická krize, krize myšle-
ní a krize v umění.) Až k uměleckým postojům jiných. Co krize 
znamená pro moje spolužáky? 

Nakonec jsem usoudila, že nejspíš existují dvě formy krize 
v umění. Prvním typem je krize, kterou prochází umělec při 
tvorbě svého umění. Tvůrčí krize. Druhou variantou je umění 
o krizi. Krize se stává součástí a středobodem díla, tyto dvě 
varianty se pak dále větví a dalo by se i naznat, že v těchto 
případech umění může být jen o krizi.

Nakonec jsem se v rámci krizového řešení rozhodla držet 
se toho, co znám. A co tedy znám a s čím každý den pracuji? 
S prachem. Prach sbírám, povyšuji ho na něco esteticky krás-
ného, chtěného a užitečného. Různými způsoby prach chy-
tám, lapám, beru, uchovávám; v zavařovačkách, na izolepě, 
na prachovce, na skle, ve sklenici. Na prachovkách vytvářím 
kresby nebo malby z prachu nebo vizualizuji a zhmotňuji 
tahy, které konáme při stírání a odstraňování prachu z pro-
storu a plochy.

Jsem si ale velmi vědoma nepříznivých konotací, kterou 
s sebou prach přináší. Lidé se ho obvykle snaží zbavit, nechtějí 
ho, stejně jako krizi. A při tom je to nekonečný boj: bezpra-
chovost. Kde je život, bude i prach. Osobně se věnuji prachu 
v domácnosti uvnitř prostoru, kdy je prach většinou tvořen 
částečkami z lidí, jako je kůže, vlasy a podobně.

 Na umělecké scéně jsou i další umělci zabývající se pra-
chem právě z environmentálního hlediska – například Adam 
Hudec. Jeho práce se spíše obrací na stranu ekologie a otázek 
(krize) s tím spojených. Já se ve svých starších pracech dotý-
kám životního prostředí a případné krize jen velmi okrajově, 
protože mě projekty spojené s ekologií příliš nelákají. 

Opravdu se mě tento aspekt prachu vůbec netýká? Po 
hlubším zamyšlení bych přece jen v některých svých dílech 
nějaké prvky environmentální otázky našla, hlavně v posled-
ních pracích.

 V ovzduší i vně obytných prostor se s počínajícím jarem 
začala objevovat jiná prachová zrnka než předtím. Pyl. Kvůli 
květinám v domě i na zahradě se potýkáme s alergií a s ne-
pořádkem (jak by někteří v mém okolí řekli). Ve spojení 
s pylem se více než s jiným druhem prachu nesetkávám jen 
s negativními dopady tohoto materiálu. Vznikají díky němu 
plodiny i květiny pro potěchu nejen oka. Jedná se tedy o velmi 
užitečnou součást světa. k ucelenosti sbírky prachu mi tedy 
nezbývá nic jiného, než sbírat i tuto jeho verzi.

Pyl jsem sbírala na izolepy ručně a pak je lepila na černý papír. 
Pyl jsem sbírala mezi dvě izolepy. 
Pyl jsem sbírala na tyčinky s vatou z rovných povrchů, na které 
pyl spadl. 

Při hlubší úvaze však vyvstává otázka, zda se nejedná o kri-
zový moment nejen pro mě jako pro autora nebo pro projekt, 
ale i pro samotnou přírodu. Původní cíl byl zkrásnit a udělat 
potřebným opovrhovanou součást našeho života, prach. 
V případě pylu ale odebírám poměrně užitečnou podobu 
prachu přírodě a prostředí. Nestává se ze mě kazisvět (stejně 
jak byl původně brán samotný prach, který kazil idylu domu, 
který kazil naše zdraví)? Nebo jsem pouze badatel, který na 
tuto potřebnost prachu upozorňuje?

Lenka Zadražilová
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Miloš Vojtěchovský je kurátor, historik umění, 
audiovizuální umělec, kritik, pedagog, editor ex-
perimentální hudby a komunikačních systémů. 
Narodil se v roce 1955 v Praze, kde také žije. Vystu-
doval estetiku a dějiny umění na Filosofické fakultě 
University Karlovy v Praze. Zajímá se o literaturu, 
ekologii, vizuální umění, zvukové umění a hudbu. 
Od devadesátých let se zúčastnil řady projektů, 
například sonicity.cz, nebo nedávného rozsáhlého, 
ekologicky laděného projektu Na pomezí samoty. 
V jihlavské galerii je od počátku roku hostujícím 
kurátorem zvukové galerie IGLOO, kde připravil 
první výstavu letošního roku, Tomáše Šenkyříka 
Příběhy z Plačkova lesa.

Tomáš Šenkyřík je muzikolog, skladatel a lovec 
zvuků. Nahrávání terénních zvuků se věnuje od 
roku 2008. Nejvíce ho přitahují zvuky přírody 
a naslouchání či pozorování zvukových krajin bez 
civilizačního šumu. Je členem uměleckého sdru-
žení Skupina a členem evropské organizace CEN-
SE (Cross Europian Network for Sonic Ecologies). 
Je zakladatelem a provozovatelem portálu www.
soundscape.cz, zvukové mapy, zaměřující se na 
dokumentaci zvukových krajin jižní Moravy.

Nejen o výstavě Z Plačkova lesa v IGLOO, sonické 
ekologii a nových i chystaných projektech vedla 
s oběma rozhovor Lucie Nováčková.

Jak se to stalo, že jste se začali věnovat zvuku, 
a proč si myslíte, že je pro nás zvuk tak důležitý?

TŠ: To začalo lidovou školou umění, a jak 
člověk dospěl, tak mě začal fascinovat ten zvuk 
spíš než vytváření hudby, a samozřejmě mož-
nost, že se to vůbec dá zaznamenat. Na muziko-
logii jsme pak měli profesora Štědroně a pana 
docenta Kurfürsta. Prostředí fakulty mě tak 
ovlivnilo, že jsem se začal víc zvukem zabývat 
a víc o něm přemýšlet ve smyslu sound artu.

Na zvuku mě fascinuje, že je neviditelný, ale 
současně sděluje strašně moc. Je nehmatatelný, 
ale zároveň když něčemu nasloucháte, přírodě, 
tak je to až fyzický zážitek. To vnímání vibrací, 
způsob, jak ke mně zvuk promlouvá, mi dělá 
až fyzicky dobře. Navíc, díky zvuku v přírodě 
můžeme ještě hlouběji proniknout do tajem-
ství místa. Každé místo zní jedinečně. Nikde 
jinde se na zeměkouli neopakuje. Strašně mě 
baví chodit na jedno místo a pozorovat, jak se 
zvukově mění v souvislosti s tím, jaké je třeba 
počasí, roční období nebo denní doba.

Co je to sonická ekologie a co má společného 
s dramaturgií letošního Igloo?

MV: To je ekologický přístup ke zvuku, není 
nijak zvlášť rozdílný od jakéhokoliv jiného 
ekologického rámce, tedy viditelného nebo 
čichového vjemu. Médium, se kterým k envi-
ronmentální situaci přistupujeme, je zvuk, není 
to chemie, nejsou to fyzikální procesy okolního 
světa. Ve zvuku si všimnete jiných jevů, které 
v přístupu okem fotografa nebo vědce prostě 

bude postupovat středomořský klimatický typ 
krajiny až k nám. Takový typ krajiny můžete 
vidět v Dalmácii nebo v Srbsku, je to pustina, 
step, skály, málo stromů, sucho, řeky jenom 
v zimě… A česká krajina, tak jak ji známe za 
posledních 500 let, bude jiná. Jsme nahoře, na 
vrchu evropské krajiny a vlastně všechny řeky 
od nás odtékají, proto budeme suchem asi dost 
postiženi.

Já jsem měla v té výstavě pocit, že jsem 
uvnitř něčeho živého, průchozího, personifiko-
vaného…

MV: Myslím, že jste to řekla úplně přesně, 
ten návrat k něčemu prastarému, k totemismu, 
což vlastně evropská novověká, křesťanská 
kultura odvrhla jako primitivismus a pohan-
ství – a „pohané“ nerozumí ničemu, nemají 
vztah k Bohu, a modlí se ke starým stromům. 
Jakože božstvo je ve stromu nebo ve zvířeti. Ale 
ten jejich vztah ke světu byl, když ne správ-
nější, tak stejně tak důležitý jako náš trans-
cendentní, směřovaný k nebi. Vy jste to možná 
intuitivně vystihla, protože les – vnímáno 
z hlediska vědy, nemůže mít uši. Ale právě to 
je na umění zajímavý, že se můžu jako umělec 
tvářit, že Plačkův les nějakou duši má, že má 
také tělo a jazyk, kterým k nám mluví. Ti, kdo 
vymýšleli a realizovali obří zásah do krajiny, 
jako byly Nové mlýny, by ho nejspíš neslyšeli, 
protože přemýšlejí čistě v lidských intencích 
a technokratických souvislostech. Příroda pro 
ně nebyla vůbec důležitá.

Hraje u vás nějakou roli umělecko-ekologic-
ký aktivismus?

TŠ: Já za sebe bych to přímo aktivismem 
nenazval, ale cítím se být aktivní v záznamu 
krajiny, v objevování toho, jak zní. Všímám si, 
jak krajina na jižní Moravě zněla před pěti lety, 
než jsme začali pozorovat výrazné poklesy 
spodní vody na mokřadech, jak se tam dařilo 
třeba obojživelníkům. Pro mě je strašně silný 
moment, když pouštím nahrávky a vykládám 
o těchto věcech děckám na základní škole na 
besedě. Kdybych to říkal jenom u tabule a ne-
pouštěl k tomu zvuk, tak to pro ně nebude tak 
silný zážitek. Když ale skloubíte zvuk s fotkou, 
tak to celé má velký emocionální náboj. Pak 
ta beseda může v těch děckách rozjet úplně 
jiné a hlubší přemýšlení. V tomto se cítím tak 
trochu jako aktivista.

MV: Já vlastně nesouhlasím s termínem 
aktivista, jak je obecně používaný. Aktivista, to 
je skoro něco jako „ekoterorista“, minimálně 
pro ty, kdo se považují za naše nejvyšší před-
stavitele. Kdo má schopnost vnímat svět okolo 
sebe nejen přes svůj profit, kdo cítí sounále-
žitost se světem, vůbec nemusí být nazýván 
aktivistou. Myslím, že to je věc, která hodně 
souvisí se školou nebo s výchovou. Generace, 
která vyrůstá, má, doufám, bližší vztah k pří-
rodě a cítí za ni spoluzodpovědnost. Co se týče 
uměleckého aktivismu, tam to jistě nějakou 

nejsou. Někdo je zaměřený spíš vizuálně a do-
vede je konceptualizovat líp než uchem, někdo 
slyší víc, než co vidí. A někteří lidi vidí i slyší 
skvěle.

Takový přístup je přítomný také ve výsta-
vách, které jsem kurátorsky připravil v drama-
turgii galerie Igloo. V některých případech je 
vazba na sonickou ekologii přímá, někdy méně. 
Tomáš je první, protože z těch lidí, které jsem 
pozval, žije nejblíž, bydlí sto kilometrů odsud 
a otevírá téma, který se objevoví v dalších 
výstavách. Zvuk a ekologie jsou zde propojené 
nádoby. Není to hudba, není to zábava, je to 
o světě kolem nás a jak se nám zjevuje zvukem, 
ale i obrazem. V té výstavě je zvuk zásadní 
a k tomu je taková malá obrazová berlička. 
Jindy jsou ty mediální formy vyrovnané, takže 
obraz bude stejně důležitý jako zvuková složka.

Jak vypadá ta výstava Z Plačkova lesa? Co 
tu návštěvník uvidí, případně uslyší, a co byste 
rádi, aby si odnesl?

TŠ: Výstava nabízí zvukový portrét místa, 
které se jmenuje Plačkův les. To je lužní les 
zhruba 20 kilometrů jižně od místa, kde byd-
lím, a je to jeden z mála pozůstatků komplexu 
lužního lesa, který se rozkládal v okolí Mušova 
a Nových mlýnů. Větši část zmizela kvůli vod-
nímu dílu, nebo chcete-li, „vodnímu zločinu“ na 
Mušově. Plačkův les je zvuková vzpomínka na 
to, jak zněly lužní lesy na jižní Moravě v druhé 
polovině minulého století. Já se v té zvukové 
instalaci snažím nechat zaznít jednotlivé vrst-
vy, které bylo možné slýchat na daleko větším 
území. V instalaci zpřístupňuji i zvuky, které 
jsou pro lidské ucho neslyšitelné, díky speci-
álním podvodním mikrofonům-hydrofonům 
je můžeme slyšet. Další zvukový aspekt jsou 
zpěvy svítání, což je na jaře, kdy se probouzí 
ptactvo. Ty vytváří také důležitou zprávu o bio-
diverzitě místa.

A jakou roli v tom hraje ekologický aktivi-
smus, který je s Plačkovým lesem, případně 
s Novomlýnskými nádržemi, spojený?

TŠ: Plačkův les při vzniku vodního díla 
zatopený nebyl. Dnes je tam ale jiný problém. 
Plačkův les, s tím jak na jižní Moravě spodní 
voda klesá úplně abnormálním způsobem, by 
bez lidských zásahů zanikl, protože by neměl 
dostatek spodní vody. Proto ve své zvuko-
vé instalaci zdůrazňuji vodní aspekt. Kdyby 
nebylo nadšenců, kteří zrealizovali projekty 
na záchranu Plačkova lesa, kdy se vyhloubily 
kanály a tůňky, les by už asi vyschl.

MV: Nebo by se změnil na nějaký jiný les. 
Lužní les potřebuje vlhko v kořenovém systé-
mu, a ty stromy, které by se nezvládly adap-
tovat na změnu, by nahradil nálet. My máme 
tendenci říkat, že něco uplně zmizí, zkončí, ale 
ono to tak není. Jižní Morava je biotop, který je 
hodně zasažen rychlými změnami, nebo spíš 
viditelněji než některé jiné české a morav-
ské kraje. Když ten proces bude pokračovat, 
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Les nemá uši
Rozhovor s Tomášem Šenkyříkem 
a Milošem Vojtěchovským

Plíce – lesy mé onemocněly spolu, koronou a kůrovcem, 
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důležitost má. Většina současného umění je 
spíš pasivistická, je zaměřená na vnitřní pocity 
umělce nebo na design, na to, jak dílo vypadá. 
Ale všímat si toho, co jen zní, toho co není 
viditelné, věnovat pozornost něčemu, co je 
„prázdné“, je vlastně možnou změnou v episte-
mologickém náhledu současného člověka. Je to 
posun od kultury zraku ke kultuře sluchu.

Čemu se budou věnovat další projekty 
dramaturgie Igloo, a co si myslíte, že by na to 
řekl Eskymák?

MV: Jedna z těch výstav, kterou se, doufám, 
podaří realizovat, je Felix Blume. Evropan žijící 
v Mexiku, který se zajímá o myšlení a činy 
mimoevropských kultur. Žije v Mexiku přes 
deset let a spolupracuje s Francisem Alÿsem, 
což je umělec světového jména. V posledních 
několika letech se zabývá třeba tím, že naslou-
chá mentálnímu světu původních obyvatel 
Jižní Ameriky, vciťuje se do nich. Třeba jeho 
jeden film Curupira je o takové lesní bytosti, 
o strašidlu, na které věří původní obyvatele 
Amazonie. Film ukazuje, jak jim přes rekordér 
nabídl naslouchat lesu kolem, a všichni slyšeli, 
že někde kolem ta bytost chodí. Mám minimál-
ní zkušenost s mimoevropskými kulturami, ani 
bych si je nechtěl nijak romantizovat. Kdyby 
měli stejnou techniku, stejné nástroje, jako 
máme my, třeba by dospěli ke stejné ekologic-
ké katastrofě, jako jsme došli my. Možná že to 
je v lidské přirozenosti.

Vy jste tam narazil na slovo antropocén, 
jakou roli hraje v těch projektech, který tady 
prezentujete?

MV: Já myslím, že antropocén už skončil, 
jestli teď žijem v nějakým rámci, tak jsme vlast-
ně post-antropocén. Já souhlasím s Donnou 
Haraway, že to je špatnej termín, že svět, kterej 
spěje k ekocidě, nezpůsobilo lidstvo. Způsobili 
to ti, co mají moc jednat a rozhodovat, tedy 

Tip na výlet
Zřícenina hradu Ronovce

Cílem dnešní výpravy není žádné současné umě-
lecké dílo ani aktivita s uměním spojená. Skrze pro-
cházku lesem a návštěvu pozůstatků středověké 
tvrze se pokusíme dotknout jádra tématu, které 
však velmi aktuální je a stále častěji ho reflektují 
i umělci ve své tvorbě. Pokud se na tento nenáročný 
osmikilometrový výlet vydáte i vy, jistě tu naleznete 
poklidné chvíle a plnohodnotné relaxační prožitky 
s přírodou spjaté. Příjemné vjemy se tu však zřejmě 
budou jemně prolínat také s úvahami nad křehkostí 
ekologických systémů a pomíjivostí koncepcí sys-
témů lidských. Tady a teď je krásně, přesto se jen 
těžko zbavujeme dojmu, že dým na obzoru by mohl 
být varovným znamením.

Zřícenina hradu Ronovec se nachází za obcí 
Dolní Krupá na Havlíčkobrodsku. Se silnicí se tu 
kousek za železniční tratí kříží žlutá turistická 
stezka. V jarních dnech je niva říčky Břevnice 
svěže podmáčená, ve vzduchu je cítit síla pro-
bouzejícího se života. Netrvá dlouho, a už jsme 
schováni ve stínu vzrostlého smrkového lesa. 
Zpočátku mírný svah pomalu nabírá na přísnosti, 
vítaný odpočinek přináší lesní studánka a z ní 
pramenící strouha potoka. 

Hrad Ronovec byl založen nejspíše v druhé 
polovině 13. století jako správní středisko kraje, 
kde se nacházela v některých lokalitách stříbrná 
ruda. O významu hradu svědčí i hospodářské 
zázemí k němu náležející, poblíž hradu se kromě 
povrchového lomu dochovaly také pozůstatky 
nedalekého mlýna a patrná je i hráz původního 
rybníka. 

Při dalším výšlapu les pomalu řídne, sem tam 
rostoucí mladé listnáče zachovávají jeho tvář. 
Čím více ale stoupáme na náhorní planinu, tím 

Druhý projekt Biotroja je pokus v Praze 
založit neformální centrum pro umění a ekolo-
gii, neboli centrum pro fermentovanou kulturu. 
Díky covidovým omezením to nemělo zatím 
šanci úplně vyklíčit a doufám, že se to podaří. 
V Trojském zámku by vznikla studovna, vý-
stavní program, diskusní místo, kde se budou 
přeba promítat filmy a výstavy se zaměřením 
na téma kultury v původním smyslu slova – 
příroda jako kultura a lidská kultura.

TŠ: Já nemám možnost cestovat, ale součas-
ně mě hrozně baví natáčet a pohybovat se na 
místech, která se mi zvukově líbí. Založil jsem 
zvukovou mapu, jmenuje se to soundscape.cz, 
kam postupně nahrávám zvuky fauny jižní Mo-
ravy. Je to území, které jsem schopný relativně 
obsáhnout, a projekt bych chtěl pořád rozšiřo-
vat. Samozřejmě mě fascinují třeba nahrávky 
moře, ale to se mi bohužel teď nepodaří. Na 
druhou stranu si myslím, že zvuková dobro-
družství začínají na zahradě, na prahu našich 
domovů. Proto se snažím mapovat zvuky, které 
jsou mi blízko. V rámci sítě CENSE je skvělé, že 
si můžeme vzájemně říkat o našich plánech, to 
je inspirativní. A co vlastně dělají kluci v Praze, 
Miloš, Michal Kindernay, Loyd Dunn…

Mám radost, že se snažíme v Židlochovicích 
dělat projekty, které jsou přírodě blízké a snaží 
se alespoň trochu vracet přírodu do své původ-
ní podoby. Aktuálně děláme na projektu vybu-
dování slepého ramene Svratky. Chystáme se 
taky rozšířit mokřady kolem města. A 19. srpna 
bude mít v galerii Medium v Bratislavě verni-
sáž slovenská výtvarnice Kristina Jamrichová. 
Součástí výstavy bude moje multikanálová 
zvuková instalace, která mapuje, jak zní CHKO 
Zahoří.

která nepřekračuje schopnosti přiměřeně vní-
mat realitu a reagovat na ni. 

Jedna z bájí vztahující se k hradu Ronovci tvr-
dí, že v dnes již zavalených sklepech hradního 
komplexu se nachází víno, které časem zhoustlo 
natolik, že je možné jej krájet nožem. Toto víno 
je prý navíc tak silné, že k němu stačí přivonět, 
a člověk je hned opilý. 

Stále nové a nové rozměry možností přírod-
ních katastrof se odkrývají na různých částech 
planety. Proměna klimatu a  s  ní související 
hroucení celých ekosystémů jako by narůstaly 
exponenciálně. Věky přetrvávající nedostatek 
úcty k přírodnímu prostředí se se vzrůstajícím 
technickým potenciálem lidstva zhmotnil v eko-
logickou krizi globálního rozměru. 

Podle pověsti jednou nastane den, kdy dolno-
krupský farář použije vína ukrytého v hradním 
sklepení při bohoslužbě. Desítky dní záchranných 
prací v lese, těžba dřeva, pomoc přirozené obno-
vě, sázení – dlouhotrvající pobyt v lese člověka 
proměňuje, i když třeba nechce, učí se ho více 
vnímat. Jednoduchá schémata jsou nahrazována 
mnohem komplexnějšími vzorci. Příčiny narušení 
jeho homeostáze začínají být zřetelné. 

Rozvaliny hradu pokrývaly rozsáhlé porosty 
rozkvetlého plicníku, léčivé byliny, která má pří-
znivý vliv na dýchací soustavu.

 
Na útesech
již vršky obalila hebká
oblaka třešní.
Jen bílá mlha z vrchů na obzoru
sem k moři klesnout nesmí.

Óe no Masafuna, japonský básník z 11. století, 
in: Sto básní, svět japonské poezie, přeložila 
Helena Honcoopová 

Daniel Novák

dnes globální systém, kterému říkáme kapita-
lismus.

Já teď odbočím od té výstavy k projektu 
Frontiers of Solitude. Vy jste tu udělal tři takový 
intervence v Jihlavě. O čem byly, čemu se 
věnovaly a co vlastně byl ten projekt Frontiers 
of Solitude, kde jste zároveň byl jako jeho inici-
átor i jeho editor.

MV: Na pomezí samoty. Jedna část výstavy 
po premiéře v Praze byla v Jihlavě, jedna další 
byla v Ústí. Ale o čem byl ten projekt Na pome-
zí samoty? Vlastně o všem, o čem jsem právě 
teď mluvil. Neříkám, že to byl nějak radikální 
projekt, začal v roce 2015, doběhl 2016. Jen 
doufám, že otevřel nějaký diskurs. Později 
v Ústí nad Labem i jinde vznikly další, podob-
ně zaměřené projekty, které snad mají jistou 
souvislost. Na sympoziu, které jsme v Praze 
připravili, se skoro nikdo z české výtvarné 
scény neobjevil. V roce 2015/16 to ještě moc 
nerezonovalo. Situace se za těch pět let hodně 
pohnula pozitivním směrem. Neříkám, že to 
je vlivem Na pomezí samoty, ale mnoha lidem 
prostě došlo, jak situace se změnou klimatu 
akceleruje.

Vy máte za sebou celou řadu interdiscipli-
nárních projektů, co se děje teď a co chystáte 
dalšího?

MV: Anti-disciplinárních. Pokoušíme se 
vytvořit síť jednotlivců nasměřovaných podob-
ným uvažováním v oblasti střední Evropy. To se 
jmenuje CENSE NETWORK-síť pro akustickou 
ekologii ve střední Evropě. Zatím hledáme svoji 
parketu, o čem to vlastně bude. Na webové 
stránce je asi 40 lidí, který se přihlásili k tomu, 
že je to zajímá, že s tím termínem rezonují. Pro-
gram nemá financování a doufám, že se třeba 
během roku ukáže, jestli z toho něco vznikne. 
Tím se společně s Tomášem a s dalšími zabývá-
me asi od roku 2018.

neúprosnější začíná být obnaženost paseky. S ot-
vírajícím se výhledem poznáváme, že holoseč má 
mnohahektarové rozměry. Cesta se proměňuje 
v úzký koridor vedoucí mezi lesnickým pletivem. 
Pravoúhle zahýbající turistické cesty značené na 
zatlučených kůlech, kamenech a kovových tyčích 
naplno dávají procítit krizi jednoho ekosystému 
a její dopad na prostředí našeho každodenního 
života. 

Hrad byl nejspíše vážně poškozen za husit-
ských válek, a i když byl patrně obnoven, využí-
ván byl už jen příležitostně. Příčiny opuštění hra-
du byly dány historický vývojem, koncept hradu 
jako správního střediska byl životný do počátku 
patnáctého století, pak se stavby využívalo už 
jen jako občasného sídla šlechty, až nakonec ani 
k takovému využití nebyl dostatečný a v druhé 
půlce šestnáctého století byl opuštěn definitivně. 

Díky loňskému roku, který byl bohatý na sráž-
ky, se tři roky staré trauma z kůrovcové kalamity, 
která postihla české lesy, začalo hojit. I poblíž 
Ronovce se už některé svahy zelenají mladý-
mi buky. Přesto se naše chápání, díky prožitku 
ztráty lesů z povrchů celých krajů, nenávratně 
proměnilo. To, co bylo jen těžko představitelné, 
se stalo skutečností. 

Z původního hradu se do dnešních dnů do-
chovaly kromě zbytků hradeb zdi hlásné věže 
a části paláce. Stále působivé jsou terénní úpravy 
obranných valů a příkopů, objeveny byly také 
pozůstatky studny. 

Každý živý organismus potřebuje ke svému 
životu určitou míru homeostáze. Přiměřeně 
stabilní podmínky prostředí a zdroje energie 
jsou pro něj nezbytné. Takové, aby byl schopen 
v dynamických proměnách udržovat rovnováhu. 
Obdobu potřeby homeostáze nacházíme i v ob-
lasti duševní. I v našich emocích a myšlenkách 
potřebujeme udržovat určitou mez kontroly, 
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ale nemoc jen pročišťuje stojící vodu. 



Jak dlouho v OGV v Jihlavě působíš?
Stejně jako ty, od září 2017. Budou to čtyři 

roky.
Jak ses dostala k práci u nás v galerii?
To bylo zajímavé. Sama jsem totiž oslovila 

pana ředitele, protože jsem zjistila, že galerie 
tady nepořádá žádné programy pro děti. Proto-
že jsem normálně pracovala, navrhla jsem mu, 
že bych dělala víkendové dílny pro rodiny s dět-
mi. Byli jsme domluvení, že uděláme tři dílny, 
že se to vyzkouší. Byl o ně čím dál větší zájem, 
a tak jsme se domluvili, že budeme pokračovat. 
Potom mě galerie oslovila, když se připravova-
la muzejní a galerijní noc, a pan ředitel se mě 
zeptal, jestli bych mohla udělat tábor. Na jaře 
2017 mi pan ředitel nabídl, jestli bych nechtěla 
od září nastoupit na místo edukátorky. Chvilku 
jsem přemýšlela, jestli to vzít, nebo ne, a pak 
jsem to vzala – a jsem ráda.

Předtím, než jsi nastoupila do jihlavské 
galerie, jsi pracovala v Praze… Prozradila bys, 
kde jsi před tím působila?

Práci edukátora jsem začala dělat ještě 
při škole, kdy tahle pozice u nás ještě vůbec 
nebyla. Měla jsem brigádu o víkendu v Národní 
galerii v Praze, prováděla jsem v Anežském 
klášteře. Tehdy tam byla ještě sbírka 18. a 19. 
století. Vedoucí začala prosazovat, aby se dělaly 
i programy pro rodiny s dětmi a pro školy, 
protože viděla vzor v zahraničí. Tady u nás se 
podobné akce moc nedělaly. Pamatuji si, že 
první dílny pro rodiny s dětmi, tvořivé, výtvarné, 
byly k výstavě Mistra Theodorika. Tam jsem 
začínala, spolupracovala jsem jako externistka 
asi osm let. Nějakou dobu jsem pak studovala 
a byla na mateřské. Po mateřské jsem si říkala, 
že by bylo fajn se k této práci zase vrátit, a pro-
tože jsem vystudovala etnologii, chtěla jsem 
nastoupit do muzea. A měla jsem štěstí, protože 
zrovna v Národním muzeu hledali edukátory – 
a navíc do Letohrádku Kinských, což je vylo-
ženě etnologické muzeum, součást Národního 
muzea, kde je etnologická sbírka. Tam jsem 
pracovala, ale také jenom externě. Mezitím 
jsem měla plný úvazek v Poštovním muzeu, ale 
protože se v Národním muzeu uvolnilo místo na 
plný úvazek, nastoupila jsem zpátky tam. A pak 
jsme odešli z Prahy, a tím pádem jsem se ocitla 
tady.

Jak se tvoje práce v jihlavské galerii 
proměnila?

Zajímavé je, že mám pocit, že se téměř nepro-
měnila. I když jsou to jiné instituce, prezentace 
je podobná. Jediné, co se pro mě změnilo, je to, 
že se vlastně učím o něčem jiném. Dřív jsem se 
učila o exponátech, teď se musím naučit a na-
číst si informace o umělcích. Ale protože jsem 
vystudovala výtvarnou školu, mám k umění 
blízko. Vždycky mě tenhle obor zajímal. Pro mě 
je to vlastně radost. Vždycky se snažím, aby 
program byl částečně vzdělávací, a to si možná 
pořád nesu z toho muzea. Ještě dětem předat 
něco navíc. Možná proto pořádám takové pro-
gramy, jako je výročí Jana Ámose Komenského, 
nebo teď připravuji Přemyslovce v galerii. Mám 
to pořád spojené částečně s historií, vím, že se 
to prolíná, a vím, že to nejsou úplně klasické 
programy, jaké třeba dělají v jiných galeriích. 
Nedávno jsem nad tím přemýšlela, že do nich 
pořád tak jako trochu cpu tu historii, která mě 
taky zajímá, a není to pak čistě jenom o umě-
ní. A myslím si, že je to v pořádku. Teď jsem si 
u programu Přemyslovci v galerii říkala, že by 
ho většina pedagogů čekala spíš v muzeu. 

Proto jsem dala galerii i do názvu, aby pak 
opravdu neťukali na dveře muzea. Děti se 
kromě historie seznámí i s jiným pohledem na 
Přemyslovce – a bude to u nás.

Současná doba sice obrátila životy nás všech 
vzhůru nohama, ale edukace se úplně neza-
stavila. Jeden z důvodů, proč s tebou dělám 
rozhovor pro toto číslo, je fakt, že jsi v této době 
v komunikaci s veřejností velmi aktivní. Spolu 
s Janou Jarošovou jste připravily soutěže pro 
děti, různé on-line aktivity, videa z naší stálé 
expozice a mnoho dalšího. Jak pandemie tvoji 
práci změnila?

Změnila. Naprosto, úplně. Protože sem ne-
chodí děti. A to bylo pro mě vždycky to nejdůle-
žitější, aby děti přišly sem, proto jsme původně 
ani nechtěli dělat programy, kdy já budu jezdit 
do škol. Pro mě bylo důležité prostředí galerie. 
Aby děti viděly a zažily galerii, ty prostory, inte-
riéry, a pak aby se seznámily naživo s uměním, 
které je pro spoustu lidí vzdálené, někomu 
může připadat, že je to složité nebo nepochopi-
telné. To vlastně úplně skončilo, nic se nekoná. 
Nezbylo nám nic jiného, tak jako všem, než se 
vydat do on-line prostoru, i když pro mě je to 
těžké. Mně vlastně vadí, že děti u počítače tráví 
tolik času, a my jim zas nabízíme počítač, i když 
některé aktivity jsme dělali venku. Ale ono to 
jinak nejde, anebo možná i jde, ale zatím jsme 
se ještě neposunuli. Asi se budeme posouvat 
pořád dál, protože se to zřejmě nikdy nevrátí do 
starých kolejí. 

Asi všichni pociťujeme, jak je toto období 
náročné překonávat. Lze přesto říci, že tě tato 
doba k něčemu motivovala, něco ti přinesla?

Určitě mě motivovala k tomu se trošku 
zpomalit. Já jsem strašně jela – ale ono to bylo 
dobré v tom, že mě práce nabíjela, dávala mi 
energii, což teď nemám, nemám zpětnou vazbu, 
takže nemám ani tolik energie. Zato mám 
možnost pracovat na projektech, na kterých 
bych jindy nedělala. Protože by na to nebyl čas: 
Jela bych výstavy, stálou expozici, sobotní dílny, 
narozeniny… Jsem za to teď vlastně ráda, že 
jsem se k tomu nakonec dostala, protože i to 
mě baví. Naštěstí tedy musím říct, že v galerii 
dělám hlavně věci, které mě baví, a je straš-
ně málo těch, které dělám, protože musím. 
Víceméně si práci můžu vymýšlet sama, to je 
obrovské pozitivum a to dělám i teď. Součas-
ná doba mi dala čas se zastavit a pracovat na 
projektech, které bych za normálních okolností 
nestihla.

Ptala se Ilona Staňková
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Rozhovor s galerijní edukátorkou 
Pavlínou Pitrovou

Andersen by měl radost!

Pořádání celorepublikové akce Noc s Ander-
senem se stalo u nás v galerii tradicí. Letos stejně 
jako v loni se ale klasické, březnové přespávání 
v budově galerie nemohlo uskutečnit. Přesto 
jsme se rozhodli dostát tradice a připravit pro 
děti tematické čtení i tvoření. 

Každoročně jsou v rámci Noci s Andersenem 
vyhlašovaná témata, která reflektují výročí růz-
ných spisovatelů, zajímavých publikací. My jsme 
se tentokrát rozhodli vydat se vlastní cestou. 
Vybrali jsme knihu s názvem Den, kdy voskovky 
řekly dost, která nabízí jak poslech s výtvar-
ným tématem, tak tvoření. Nechtěli jsme ale, 
aby děti seděly před monitory počítačů, a proto 
jsme se rozhodli pojmout naše vysílání spíš jako 
poslechové audio než video. Do čtení knížky 
se s nadšením zapojili i někteří zaměstnanci 
galerie, kteří propůjčili své hlasy jednotlivým 
postavám pastelek. Vzniklo tak zajímavé video 
natočené přímo u nás v galerii, ve kterém jsme 
děti vyzvaly k poslechu. Poté, co si vyslechly 
příběh o neposedných voskovkách, mohly tvořit 
a své obrázky nám následně poslat. 

Velice nás potěšila sledovanost videa, jeho 
sdílení i množství obrázků, které nám do galerie 
dorazily. Radost navíc nám udělala i paní učitel-
ka, která zapojila své žáky. 

Nakonec jsme se rozhodli, že odměníme 
všechny zaslané autory obrázků. Ceny v podobě 
knížek nám poskytlo také vydavatelství Pikola, 
s jehož souhlasem jsme publikaci pro naše tvo-
ření využili. Věříme, že pan Andersen by měl 
z našeho úsilí i výtvorů dětí radost! Budeme se 
těšit, že se v příštím roce s dětmi potkáme přímo 
u nás v galerii.

Pavlína Pitrová
edukátorka OGV Jihlava
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se snažím načrtnout na ní ukazováčkem jednoduchý 
obličej.

„Seš mimo záběr, musíš víc doleva,“ vykřikne Jana. 
Leknu se a prstem uhnu přesně na opačnou stranu.

„Musíme znova, Pavlína nezná strany!“ Nezná. Už od 
dětství mám problém s jejich určováním. 

Evžen s Tomášem trpělivě mlčí, ale akce už je evi-
dentně nebaví. Oba bolí ruka. Možná i noha a páteř. Zno-
vu čekáme na bod varu obou pomalu varných konvic. 

Pomyslná klapka a jedem! Záběr se opět nepovedl. 
Znova!

Mezitím se vrací z oběda pan ředitel, který úplně ne-
chápe pracovní náplň nesourodé skupinky svých zaměst-
nanců. Vysvětluji, o co se jedná, a on s úsměvem odpo-
vídá, že se těší na výsledek. To my také. Jestli se vůbec 
nějaký dostaví! Začínám mít pocit, že je nás na place moc. 
Taková zodpovědnost za všechny a za všechno! Co jsem 
to zase vymyslela?
Další záběr byl ale úspěšný. Víra pana ředitele ve zdařilý 
výsledek zafungovala. 

Hotovo!
Balíme!
Odnášíme štafle, prodlužovačku, stativ s foťákem 

a dvě rychlovarné konvice. Dvouminutový záběr k naše-
mu galerijnímu tvoření pro děti je zaznamenán.

V tu chvíli mi blesklo hlavou – vždyť naše poloamatér-
ské natáčení je ve skutečnosti naprosto hvězdné! Ač se 
to nezdá, hlavní postavou byl totiž světově proslulý malíř 
Josef Šíma. Jeho portrét herečky Nataši Gollové byl námě-
tem pro naše tvoření. Tvoření v páře. Děti, které s námi 
spolupracovaly na natáčení videí, obraz okomentovaly tak, 
že jim připadá, jako by se obličej ztrácel v páře nebo sauně. 

Postupně následovala další videa a další hvězdy: 
Bohumil Kubišta se svým Skleněným zátiším, Jan Zrzavý 
a jeho Červené lodě, Oldřich Blažíček s Nedělním odpo-
lednem, Olbram Zoubek s Neseným vítězem a Zdeněk 
Sklenář se Strukturou červené a modré. Vzniklo celkem 
šest dílů o významných umělcích a jejich obrazech, 
které jsou vystaveny ve stálé expozici naší galerie. Videa 
byla určena dětem jako inspirace pro tvoření doma. 
V době covidových zákazů a opatření nebylo úplně jed-
noduché se s nimi sejít, ale nakonec se podařilo. Výsle-
dek natáčení filmového štábu OGV naleznete na našich 
webových stránkách a galerijním YouTube kanálu.

Pavlína Pitrová
edukátorka OGV Jihlava

Zářící reflektory, filmový štáb, filmová technika, kulisy, 
rekvizity, kostýmy, slavní herci, kompars i catering. Všichni 
na místa, kamera, klapka a jedem! 

Střih! 
Mázhauz galerie v Komenského ulici 10. Jedna pro-

dlužovačka, stativ s foťákem, štafle, stará lampa a dvě 
rychlovarné konvice na výrobu páry. 

Náš momentálně čtyřčlenný štáb řídí asistentka ředite-
le Jana, která je zároveň nedoceněnou režisérkou, klap-
kou, osvětlovačkou, střihačkou i kameramankou. Stojí za 
hledáčkem foťáku a chystá záběr, který se měl původně 
natáčet v koupelně před zrcadlem, kam jsme se nemohli 
vejít. Řidič galerie Evžen se krčí na zemi, pod foťákem, 
tak aby nebyl vidět v záběru. Galerijní dokumentátor 
Tomáš natahuje ruku z rozviklaných štaflí. Překraču-
je možnosti své i jejich stability a marně se snaží být 
alespoň částečně neviditelný. Zastaralé konvice už dávno 
neplní funkci rychlovarného ohřevu vody. Ty jediné zatím 
zpomalují celé natáčení, které musí být naopak velice 
akční a rychlé. Jana využívá plonkový čas a zkouší různé 
záběry. Je totiž třeba, aby se v černé desce, která simuluje 
koupelnové zrcadlo, neodrážel foťák, světlo lampy ona 
ani já. Bublající konvice s vroucí vodou dávají znamení, že 
už je čas. Hlavou mi běží jedno velké pozor! Nezakopnout 
o šňůru prodlužovačky, neopařit sebe nebo nedej bože 
ostatní! Jednu konvici předávám Evženovi, druhou Tomá-
šovi. Oba je přikládají k černé desce. 

Jedem! zavelí Jana a spouští kameru foťáku. Před des-
kou se valí oblaka páry. Ta postupně vytváří celkem vel-
kou plochu tenké vrstvy na jejím povrchu. Přesně takhle 
jsem si tvoření představovala. Deska se rosí párou a já 

Reportáž z hvězdného natáčení

Tipy na zajímavé knížky pro děti od dětí

Příběh Kluk odnikud je o dvou chlapcích. 
Jeden je Ahmed, uprchlík, a druhý je takový 
samotář Max. Ahmed uteče z Afghánistánu, 
kde mu umřela rodina kromě Ahmeda a jeho 
táty. Max má sice rodinu, ale zato nemá ka-
marády. Kniha je dost emoční a je velmi hezká 
(nejsou v ní ilustrace).

Alois Grec (12 let)
Kluk odnikud
Katherine Marshová, nakl. Argo

Knihy vypráví o dvou postavách o Felixovi 
a Matyldě. Děti prožívají své dětství ve druhé 
světové válce. Jsou Židé a tak mají problémy 
s Němci. Pomáhají jim různí lidé, které dostih-
ne špatný osud. Když knihu čtete, tak si život 
Felixe a Matyldy představíte jako v realitě, 
protože nemá žádné obrázky.

Jonáš Pitro (12 let)
Kdysi, Potom, Když (trilogie)
Morriz Gleitzman, nakl. Argo

Doporučila bych vám foglarovky. Sice se tam 
mluví o klucích, ale mě jako holku to baví. 
Je to o přátelství a dobrodružství. Nejlepší 
knížka jsou Rychlé šípy.

Julie Řezníková (8 let)
Rychlé šípy
Jaroslav Foglar, nakl. Olympia

A teď z toho deště trochu ohnívám.  

Momentky z natáčení hvězdného štábu, foto: archiv OGV 
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Původně jsem chtěla článek o výstavě s názvem 
konkrétistická a postkonkrétistická tvorba, kte-
rou Oblastní galerie Vysočiny představila v lednu 
až únoru roku 1971, začít obdobně jako v minu-
lém čísle, oslovením z korespondence, uchované 
v galerii, souslovím „Drahý příteli“. Atmosféra 
doby, v níž vznikala, však žádá jiného přístupu.

V soumraku uměleckých skupin, které se v prů-
běhu 60. let vyrojily jako houby po dešti (Klub 
Konkrétistů od roku 1967, dále skupina Křižovat-
ka, ale již dříve existující skupiny Brno 57, M Brno 
či Profil, zastoupené na výstavě Konfrontace br-
něnských tvůrčích skupin 1963, UB12, Šmidrové, 
Syntéza) i v kontextu konkretistických výstav se 
tato zdá zaujímat jaksi zvláštní postavení:

Výstavu s názvem Konkrétistická a postkonkré-
tistická tvorba Oblastní galerie Vysočiny předsta-
vila v lednu až únoru roku 1971, v pořadí se tedy 
jednalo o druhé uvedení konkrétistických prací 
v téže galerii po třech letech. První výstava Klubu 
konkretistů v roce 1968 zaujímala exceletní posta-
vení v řadě výstav nově vzniknuvšího uskupení: 
jednak byla českou v podstatě první a snad i nejj-
rozsáhlejší výstavou Klubu po jeho založení v roce 
1967 a přehlídkách v Ostravě, Krnově a rakouském 
Alpbachu a jednak ve své době svým rozsahem 
i hlubokým ponorem problematiky „konkrétů“ 1 
musela působit jako zjevení (výstavy se zúčastnilo 
24 domácích členů klubu a 61 hostů z Českoslo-
venska a Evropy. Zatímco o první výstavě píše Ar-
sén Pohribný v Revue K: „Jihlava“ – to byla slavnost 
všestranné kreativity – znamenala symbolické 
sbratření s mezinárodním hnutím Nových ten-
dencí a skupinami okolo něho“, o druhé jihlavské 
výstavě, jako mnoho jiných, taktně mlčí. A přesto 
nás název, lokace i tehdejší politická situace této 
druhé přehlídky jaksi svádí, považovat ji za jednu 
z výstav Klubu konkrétistů, a snad tedy za jakýsi 
nechtěný a nepřiznaný epilog konkrétistických 
snah v krátkém období od založení Klubu kon-
kretistů v roce 1967. Jako konkretistická výstava 
z nějakých důvodů není uvedena v knize Klub 
Konkretistů, editované Arsenem Pohribným, vy-
dané v devadesátých letech, ani se o ní nezmiňují 
v konkretistickém kontextu další práce. 2

Přestože „druhá jihlavská konkretistická vý-
stava“ nedošla své rehabilitace v devadesátých 
letech zařazením mezi konkretistické výstavy 
v knize Klub konkretistů od Arséna Pohribného  
ani nebyla zmíněna v jiných pracech, věnujících se 
tematice českých uměleckých skupin jako „kon-
kretistická výstava“ , svými autory v době svého 
vzniku však nejspíše jako konkrétistická výstava 
vnímána být mohla a nejspíše tak byla také při-
pravována. To potvrzuje také dopis Jiřího Valocha 
z 2.9. 1970 3 nejspíše řediteli galerie (začíná „váže-
ný pane“ 4 a adresát chybí) se Jiří Valoch dotazuje 
na „ reálnost výstavy brněnských konkretistů, 
fakticky bratří Chatrných a mne, plus hostů“.

O důvodech, proč se „druhá jihlavská kon-
kretistická a postkonkretistická výstava“ stala 
téměř neviditelnou a neznámou v odborných 
pracech věnujících se konkretistům, můžeme jen 
spekulovat. Důvodem nejspíše nebude množství 
zastoupených umělců, neboť i na jiných konkre-
tistických výstavách bychom našli menší počet 

provazu (Varianta prostředí s devíti válci a pro-
vazem). Obzvláště díla pracující s provazem od 
Dalibora Chatrného působí jako čerstvá reakce 
na zahraniční tendence, ve způsobu, jakým dosud 
práce s materiálem nebyla s konkretistickým umě-
ním spojována: Již samotný proces instalace těchto 
děl působí jako samostatné umělecké dílo, perfor-
mance, způsob možnosti bytí spolu a s uměním. 

Nejvěrněji konkretistickým tendencím pak pů-
sobí krychlové objekty Ivana Chatrného, v nichž 
rozvíjí dosud grafické práce, založené na rastru. 
Hranice kresby, potažmo grafiky a objektu, dří-
ve obsažená pouze ve vizuální podobě grafik, 
nyní nabývá objektového a jasnějšího charak-
teru, přičemž dochází k „nahrazení mechanické 
kombinatoriky struktury kombinatorikou novou, 
subjektivní kombinatorikou diváka.“ 6 

Jiří Valoch přispěl k výstavě krom autorství 
koncepce i kurátorského textu jak jinak, nežli 
několika vizuálními básněmi (katalog uvádí dvě 
práce, jednu v podobě interpretované fotografie 
a jednu zpracované technikou dekoláže) a zázna-
mem nejméně dvou landartových akcí.

O pracích zahraničních hostů toho příliš neví-
me, Pierre Keller – soudě dle katalogu – vystavil 
dokumentaci variabilní struktury, Sarenco vizu-
ální texty, Bernd Lobach sérigrafie s kouzelným 
názvem Oblast vizuálních prožitků lesnictví: ptačí 
hnízdo. Od Eugenia Carniho katalog uvádí kom-
binovanou technikou vytvořené dílo s názvem 
Senzitivní signál a úplně na konec je vloženo 
dílo posledních ze zahraničních hostů, Klause 
Burkhardta, které při tisku zůstalo opomenuto, 
jak zmiňuje korespondence.

Bohužel, fotografie z vernisáže i z expozice, 
dochované v archivní složce oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě, zůstaly bez popisku, a tak 
s určitostí nemůžeme nic víc než citovat katalog 
a doptávat se pamětníků…

Lucie Nováčková

1  „Slovem „ konkrét“ označujeme nově stvořený předmět 
estetické fascinace (…) Ostatně nehovoříme už (...) o kon-
krétním umění jako jediném proudu, nýbrž o nových cestách 
a dimensích. (…) ke konkretizaci kromě čistých prostředků 
výtvarných jako je linie, barva, objem, prostor (…) lze využít 
i prostředků vyrobených – umělého světla, strojového pohonu, 
elementárních částí věcí nebo komunikačních materiálů. Co 
rozhoduje, je koncepce,“ definuje zájem konkretistů Arsén 
Pohribný v katalogu k první výstavě v OGV. POHRIBNÝ, Arsén: 
Klub konkrétistů, 1968, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 
1968, s. 1. (nečíslováno).
2  Jednou z mála výjimek je diplomová práce Alžběty Rojkové 
s názvem Výtvarné uskupení a umělecký kritik / Klub konkretis-
tů. Ta na straně 58 snad poněkud vysvětluje podivné mlčení 
ohledně této výstavky jako reakci na frankfurtskou výstavu: 
„Frankfurtská výstava měla doma podivný ohlas: někteří čle-
nové KK pod psychologickým nátlakem rozhodli distancovat 
se od akcí emigrantů. Jejich veřejné provolání otiskla Výtvarná 
práce 1971 ve svém pátém a posledním čísle. Frankfurtská 
výstava KK, která proběhla v lednu až únoru 1971 byla – do 
roku 1989 – posledním vskutku kolektivním vystoupením 
Klubu. Ani jihlavská výstavka tří brněnských konkretistů za 
zahraniční asistence v únoru 1971, ani obsáhlý soubor Drei 
konkretisten aus Prag, uvedená v muzeu v Bochumi v roce 
1973, již čest Klubu konkretistů nemohly zachránit.“ ROJKOVÁ, 
Alžběta: Výtvarné uskupení a umělecký kritik, Olomouc, 2009, 
učitelství výtvarné výchovy a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. 
Vedoucí práce: Olga Badalíková.
3  Archiv OGV, rok 1971, složka konkrétistická a postkonkréti-
stická tvorba.
4  Tamtéž
5  POHRIBNÝ, Arsén, ed.: Klub konkrétistů, Kant, 1997.
6  Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba, text J. Valocha, 
s. 3 (nečíslováno), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1971.

vystavujících (holandské výstavy uvádějí 8 uměl-
ců, tedy stejný počet). Na druhé Jihlavské výstavě 
vystavovali 3 čeští (bratři Dalibor a Ivan Chatr-
ní, Jiří Valoch) a 5 zahraničních umělců (Klaus 
Burkhardt, Eugenio Carmi, Pierre Keller, Bernd, 
Lobach, Sarenco), přičemž ani jeden z 5 zahranič-
ních hostů, stejně jako celá výstava, nefiguruje 
v knize, vydané v roce 1997 ve spolupráci Arséna 
Pohribného a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. 5

Důvody přehlížení druhé jihlavské přehlídky 
společně s Rojkovou spatřuji spíše v politické ro-
vině: Klub konkretistů, stejně jako mnoho jiných 
uskupení, byl zasažen normalizací. Část členů 
emigrovala, část českých členů byla přinucena 
distancovat se od frankfurtské výstavy, a tak 
v roce 1971 se Klub konkretistů ocitá na záporné 
polovině sinusoidy, aby po roce 1973 jeho akti-
vity na dlouhou dobu utichly úplně, přičemž za 
poslední výstavu lze považovat výstavu tří kon-
kretistů v muzeu v Bochumi v roce 1973, mimo-
chodem také neuvedené v knize Klub konkretistů.

Celkově se Klub konkretistů ocitá ve velmi slo-
žité situaci: po úspěšných českých i zahraničních 
prezentacích přichází ledová sprcha v podobě 
nástupu normalizace se všemi výše jmenova-
nými důsledky a všeobecné ochlazení vztahů, 
kontaktů i výstavních příležitostí, přičemž právě 
možnost společně vystavovat byla jednou z počá-
tečních motivací při založení Klubu konkretistů. 
Počátkem 70. let byl také Svaz československých 
výtvarných umělců nahrazen Svazem českých vý-
tvarných umělců, jehož nové stanovy omezovaly 
sdružování umělců do skupin. Pozici kurátora 
a teoretika Klubu po Pohribného emigraci v roce 
1968 přebírá Jiří Valoch, který se stal kurátorem 
druhé jihlavské výstavy, jíž se zúčastnil zároveň 
jako vystavující umělec.

V těchto smutných souvislostech jako pomy-
slní matadoři Klubu konkretistů (bratři Chatrní 
i Jiří Valoch společně vystavovali již v prezentaci 
v Krnově v roce 1969 ještě před „slavnou“ první 
jihlavskou přehlídkou) v činnosti pokračují i přes 
nepříznivé podmínky, zajímá je vývoj jejich i za-
hraničních hostů, a svou druhou přehlídku tedy 
označují zdvojením slov „konkretistická a post-
konkretistická tvorba“.

Ač se skromným katalogem, výstava zaobí-
rala zcela jistě krytý dvůr a několik místností, 
v poznámkách zaarchivovaných v OGV se přímo 
zmiňuje „celá galerie“. Oproti předcházejícím pre-
zentacím Klubu konkretistů ji výrazně odlišuje 
její záměr, definovaný již v názvu, tedy zaměření 
se na vývoj a jakési poučení konkretismem. 

Jádro výstavy tvořily práce tří českých au-
torů – Dalibora a Ivana Chatrného a již v roce 
1971 o nich katalog mluví v souvislosti s klubem 
konkretistů v minulém čase, tedy „kteří tvořili 
hlavní část brněnské sekce klubu konkretistů“, 
jako by Klub již neexistoval. Vystavené práce 
těchto tří umělců pak katalog pojmenovává jako 
„postkonkretistickou tvorbu“. Vývoj směrem 
k „postkonkretistické tvorbě pak dokumentu-
je vystavení starších i nových prací vedle sebe 
(v případě Dalibora Chatrného jde o vystavení 
12 variant dvou prostorových struktur) a nově 
vzniklých prací, využívajících prostorové využití 
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Ještě trochu ohně z jeřabin, než mou kůži pokryje sníh a chlad.

Téměř zapomenutá výstava
Konkrétistická 
a postkonkretistická tvorba 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1971
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Ještě trochu ohně z jeřabin, než mou kůži pokryje sníh a chlad.

POPISKY: 
Prachovka 1
prach na látce, 2020, 42 x 24 cm

Luční vesmír
pyl mezi izolepou a černým papírem, 2021, 
2 x 7 cm

Pyl
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Mlha se zvedá nad Olympem. 
Než stromy shodily své rusé vlasy, 

odhodlala se výstava vplout 
do utopie pandemického podzimu.

Dne 12. 9. 2020 se uskutečnila 
výstava tří významných autorů Vysočiny, 

tzv. Reynkových         
zavařenin.

Na pozvánkách tištěných v linu 
a knihtisku se zračilo tajemno, které 
se vznáší v melancholických vodách 

tohoto kraje. Duše odešedeších autorů 
promluvily z pláten toho dne, za 

doprovodu surrealistického představení 
snů historika Zbyňka Hejdy, ve kterém 
figuroval dnes již zesnulý mladý básník 

Martin Jelínek. Četba z knihy Čurda 
z hlíny od Miloše Doležala se linula za 

doprovodu zvuků skupiny Zámoteg 
večerem, který obohatil Aleš Kauer svou 

zvukovou videoprojekcí věnovanou 
nejenom Martinu Jirousovi. Zúčastnění 
mohli pozorovat vznášející se volavku, 

brázdící vápnem hrubě obílenou 
zeď orámovanou stínem žebříku, 

než se přenesli na oživlý štít domu 
proměněného v SoLARGe panel, 

hostící verše projektu Cicero 
(Jakub Jelínek, Petr Tureček).

Přečtěte si texty kurátorů k vystaveným dílům,
    a poctěte tak třetího kurátora a hostitele této 
významné akce, 
         výstavy V krajinách třetích, 
která, mohlo by se říci, povznáší tvorbu Vysočiny 
do opojného lehkého a tichého surrealismu. 

Spoluautorem a hostitelem 
    byla galerie TICHO Starý            
Pelhřimov 46 
        ad Jakub Minářů.

… Sesouván 
ve svou tmu stavím se 
na špičky, 
    
   

zda dohlédnout se smím
 své tmy…

JENDA KOZÁK PEKNIK

Krajiny na půdě, srdce, spojnice, cesty.
Krajina se vrství kulisami dvou rozměrů, 

některá místa nám dovolují zaznamenat prostor,  
a když se zastavíš, 

alespoň na 15–20 minut, 

začne ti ukazovat svou třetí podobu, 
v myšlenkách, 

ve spojnicích, v pocitu v negativech.

 
Hra mlhy ráno, mlhy v horizontu vidění. 
Tajemný zamlžený horizont, zadní krajina, 
která se projeví až v abstrakci.

Jenda Peknik Kozák má rád spojovačky 

a zavařená rajčata, 

jezdí je zavařovat 
do Itálie.

 JAROSLAV GRODL – PURE BEAUTY

Jarda nám vypráví, 
jak nebyl na houbách 20 let, 

že chodil s babičkou. 

Jarda maluje 12–18 obrazů jednoho místa v krajině. 
Každý obraz je jiný a celek tvoří jedno místo, ale v nesourodém 
časovém prostoru, může mezi těmi odstupy být pár hodin /pár 

let. Jde o intimnější druh setkání, hluboké osahání skrz oko 
a ruku. Přenesení viděného postupy malíře očím jiným.

Jak by vypadalo, kdyby se přes diapozitiv 
poskládaly obrazy na sebe? 

Jára si vybral jako oblíbenou zavařeninu houby.
Jarda vidí růžovou barvu.

Obraz červený a modrý: Vybrala jsem obraz třech ploch. 
Může být anotací krajiny, která se teprve zrodí na horizontu 

ze sekvencí zavěšených v časové linearitě. 
Obraz žánrovka – dvě sedící dívky.

V krajinách třetích 
(Reynkovy zavařeniny)

Eva Frühaufová

Naše hory, naše hoře přehoře, protne duha, naděje...



Ženy Vysočiny již 
brzy odhalí svou tvář
Když jsme před rokem vedli s kolegy debatu 
o tom, kolik ulic v našich obcích a městech nese 
jména po ženách, netušila jsem, kam až mě toto 
pátrání zavede. Takových ulic totiž příliš není. 
A když už se objeví, jsou to ulice Milady Horákové 
nebo Boženy Němcové. Došlo mi, jak málo žen 
z regionu známe nebo si je připomínáme. Spo-
lečně s jihlavskou zastupitelkou Evou Nováko-
vou a Blankou Lednickou z Olešné u Havlíčkova 
Brodu jsme sepsaly seznam několika desítek žen 
z našeho regionu, které vytvořily něco podstat-
ného. Z tohoto seznamu jsem jich pak s brněn-
skou spisovatelkou Alenou Kastnerovou vybrala 
dvanáct. A dnes vám přináším první ochutnávku 
z jejich výjimečných životních osudů. 

Malířka, hlasatelka, spisovatelka, 
režisérka…
Mezi 12 vybranými medailonky jsou významné 
ženy z historie, protože výběr vycházel z původ-
ního záměru vytvořit inspirativní „příručku“ pro 
zastupitele a zastupitelky při pojmenovávání ulic, 
a pokud by tomu tak mělo být, nemůže se jednat 
o žijící osoby (i když bychom mezi současnými 
ženami z Vysočiny také našly velké osudy). Těchto 
dvanáct medailonů bychom rády poskládaly do 
kalendáře, na plakát i na webové stránky. Zatím je 
můžete sledovat na Facebooku na stránce ŽENY Vy-
sočiny. Samotné životní příběhy jsou rozkročené 
od svaté Zdislavy z Lemberka, která žila ve třinác-
tém století a zakládala kláštery a špitály, v nichž 
sama pečovala o nemocné, přes první ženu Gustá-
va Husáka Magdalenu Lokvencovou Husákovou, 
která se po rozvodu s ním stala slavnou režisérkou 
v Bratislavě, až po nedávno zesnulou hlasatelku 
Kamilu Moučkovou, jihlavskou rodačku. 

Já bych vám ráda přiblížila osudy tří polozapo-
menutých, ale výjimečných malířek, jejichž stopy 
přetrvaly až do současnosti. 

Barbara Krafftová
První z nich je jihlavským z poslední doby možná 
již známější Barbara Krafftová. Její jméno mj. za-
znívalo v souvislosti s veřejnou anketou, ve které 
město Jihlava hledalo nový název pro snad již brzy 
revitalizované náměstí před Dělnickým domem. 
To nakonec sice ponese název po jiné zajímavé 
ženě (Alma Rosé), ale zrovna Barbařin život, my-
slím nejenom ve mně, rezonuje stále velmi silně. 
Přijde mi totiž naprosto neuvěřitelné, jak málo je 
známá. Její dílo měl přitom před očima každý, kdo 
alespoň procházel kolem výlohy obchodu prodá-
vajícího slavné Mozartovy koule. Na jejich nejroz-
šířenější variantě, té s červeno-zlatým obalem, je 
portrét, který namalovala právě ona. Mozartových 
koulí se prodají miliony ročně, autorku obrázku 
na jejich balení ale zná jen málokdo.

Barbara se narodila v Jihlavě v roce 1764 jako 
Maria Barbara Steiner a malovat se naučila od 
svého otce – to on dohlížel na její první tahy štět-
cem a naučil ji základy malířského řemesla. Její 
kariéru ale ovlivňoval i později, to když se díky 

tvorby – velké oči, okna do hlubin lidské duše, 
velké dlaně a chodidla volající po lidské blízkosti 
a neúnavně hledající smysl lidského života. A ty 
barvy! Míla Doleželová byla opravdu mimořád-
ně nadanou malířkou, v českém prostředí stále 
nedoceněnou.

Vyučila se kloboučnicí, za války pracovala 
v chemičce v Plzni, ale po válce, hned jak to bylo 
možné, se Míla vydala do Prahy a nastoupila na 
studium grafické školy. Po roce studia byla přijata 
na AVU do ateliéru Vladimíra Pukla, kde se pro-
jevil její mimořádný talent. Její dominantní tech-
nikou se stává olejomalba a v roce 1954 odchází 
na volnou nohu. Její tvorbu silně ovlivnila cesta 
na východní Slovensko, kde Míla pomocí skic 
zachycovala život v tamních romských osadách 
včetně jejich tradičních řemesel. Po návratu se 
vdala za malíře Jiřího Mareše a odstěhovala se 
s ním na Vysočinu. Nejprve do opuštěné cihelny 
v Jihlávce, poté do Klatovce. 

Bylo to období, kdy se celá rodina potýkala 
s velkými finančními problémy, Míle však dělala 
samota Vysočiny dobře – během tohoto mate-
riálně nuzného období totiž vytvořila obrovské 
množství olejomaleb a kreseb. Jejich finanční 
tíseň se zmírnila po roce 1966 díky Mílině sou-
borné výstavě v Galerii Vysočiny v Jihlavě. Na tu 
zavítal mexický obchodník s obrazy a prakticky 
celou výstavu skoupil. O rok později přišel další 
úspěch – na 25 obrazů se prodalo do Ameriky. 
A pak už se s výstavami roztrhl pytel. Hluboké 
oči Romů na Míliných obrazech tak najednou 
mohli obdivovat lidé po celém světě. 

Díky těmto úspěchům si s manželem mohli do-
volit vlastní dům – ten nejvhodnější našli v Telči, 
kam se přestěhovali. Jiří Mareš zde zemřel v roce 
1984 a Míla zůstala v Telči sama. A přesně tak 
i v roce 1993 zemřela. O její souborné dílo neměla 
zájem ani Národní galerie, ani brněnské Muzeum 
romské kultury. Proto jej odkázala řádu domini-
kánů. V loňském roce se podařilo Masarykově 
univerzitě s řádem dominikánů dohodnout na 
dlouhodobé výpůjčce Míliných děl, které byly 
převezeny do Telče do prostor Univerzitního 
centra MU a kde se již příští rok, na 100. výročí 
Mílina narození, můžete těšit na jejich výstavu. 
A když se přidá i vedení města Telče, budou moci 
obyvatelé nové obytné čtvrti, která roste u výpa-
dovky na Dačice, bydlet na ulici Míly Doleželové. 

Hana Hajnová, Alena Kastnerová

jeho váženému jménu Barbaře podařilo to, co 
bylo jiným ženám té doby zapovězeno: vystavovat 
na vídeňské Akademii výtvarných umění a poz-
ději se stát její členkou. S rodiči odešla do Vídně 
ještě jako dítě, vystudovala zde a vdala se. Poté 
žila v Salzburgu i Praze, stala se vyhledávanou 
umělkyní, povila dvě děti, ale se svým manželem 
se nakonec rozvedla. V roce 1804! 

Portrét Wolfganga Amadea Mozarta si u ní 
v roce 1819 objednal vídeňský milovník hudby, 
libretista a hudební organizátor Joseph von Sonn-
leithner. Tento muž, který ve Vídni založil Společ-
nost přátel hudby, si totiž velice zakládal na své 
sbírce portrétů slavných komponistů a Mozart, 
který byl už tehdy 28 let po smrti, mu v ní chyběl. 
Sonnleithne se tedy obrátil na Mozartovu sestru 
Marii Annu s prosbou o poskytnutí bratrových 
podobizen a podle těch – a údajně i na základě 
ústního popisu Mozartovy sestry – Krafftová na-
malovala své nejslavnější dílo.

Barbara umřela v Bamberku náhle v roce 1824 
a zanechala za sebou stovky maleb a portrétů. Jen 
za poslední čtyři roky svého života jich zvládla 
namalovat na čtyři desítky. 

Zdenka Vorlová-Vlčková
Sto let po Barbaře (v roce 1872) se ve Velkém 
Meziříčí narodila další velká malířka – Zdenka 
Vorlová. Říká se o ní, že byla první moravskou 
malířkou, ale i kdyby nebyla první, při pohle-
du na její obrazy je jedno, kolikátá a na kterém 
žebříčku by se umístila. Její malby jsou totiž ne-
zaměnitelné, krásné, plné barev, lidové kultury, 
tradic a krojů. Tato rodačka z Velkého Meziříčí 
svým dílem proslavila rodné město jako nikdo 
před ani po ní.

Narodila se do dobře situované rodiny a její 
rodiče měli velké pochopení pro nadání svých 
dětí. Zdenka tak odmala tančila, zpívala a hrála 
na hudební nástroje. Její otec, profesor Antonín 
Vorel, patřil na konci 19. století k hlavním inici-
átorům moravského kulturního života, sám také 
maloval a ve Zdenčině malířském talentu viděl 
pokračování vlastních uměleckých snah. Nebylo 
tak divu, když za studiem vyrazila nejprve do 
Vídně a následně do Mnichova. Zde jako vůbec 
první žena v Rakousku-Uhersku získala diplom 
profesorky kreslení a rýsování pro střední školy. 

Kvůli zdravotním potížím se ale pedagogické 
činnosti věnovala pouze krátce. Po svatbě s pro-
fesorem filologie Josef Vlčkem se s ním přestě-
hovala do Brna, kde se i díky přátelství s Leošem 
Janáčkem a Dušanem Jurkovičem (s nímž sdílela 
ateliér) začala soustředit na lidovou tvorbu. Ta se 
čím dál více odrážela v jejích obrazech. Zastavit 
ji nedokázala ani okupace, ani válka. Zemřela 
v roce 1954 v Praze a svému rodnému kraji zů-
stala věrná i ve své pozůstalosti: věnovala mu 
podstatnou část svých děl.

Míla Doleželová
Její obrazy visí v USA, Mexiku, v Tel Avivu i Paříži, 
ona však většinu svého života prožila v nouzi. 
Vysočina se stala jejím osudem a zůstalo tu po ní 
monumentální dílo sestávající z fresek, olejoma-
leb a grafik. Fresku v jihlavské lékárně zná snad 
každý Jihlavan. Vystihuje velikost i hloubku její 
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...myši, ši, ši, přemyši, myšiliši ze skrýší.
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