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STUDIE A KRITIKY

Vladimír Janoušek

(30.1.1922 - 8.9.1986)
Smutná řada kamarádů, kteří odešli z našeho středu se zlověstně
rozšířila o sochaře Vladimíra Janouška. Mši se ještě dočkat zapo

vězení své výstavy v Komorní galerii brněnského Stavoprojektu, na

níž jsme se spolu s ním těšili^ Z pozadí zklamání rozhořela se

doutnající nemoc, jíž přemáhal vůlí i prací. Po týdnu intenzivní
léčby v nemocnici, skýtající úpěnlivě chtěné naděje, zaskočila

nás - a především jeho věrnou Věru, zpráva o jeho skonu. Předzna
menala ji poslední kresba Anděla smrti, jíž si na lůžku načrtl.

Vladimír byl statečný intelektuál a vynikající sochař světové

úrovně - i když o sobě říkal, že je jen diletující řemeslník.
Mravním příkazem tvorby byla pro něj svoboda projevu. Poznal její

moc za studií u prof. Josefa Wagnera. V 50 letech se postavil
pojetím komorních plastik a podobizen.proti proudu 'sochařské

konfekce' - jak říkával bombastické a prázdné, naturalistické

produkci. Za svobodu projevu bojoval srdnatě: zprvu na půdě Umě
lecké besedy, pak spolu s tvůrčí skupinou UB 12 a pokud mohl, též
ve Svazu výtvarníků. Potřebnost svobody doložil celým svým roz

sáhlým dílem. Smysl pro konstrukci tvaru odpovídal jeho koncepční

mu myšlení a citu pro realizace v prostoru. Jeho monumentální
práce pro architekturu využívají důsledně kontrastu ke hmotě

stavby i vzduchu. Přinesla novou dramatičnost, odpovídající

cítění doby, jíž Janoušek prožíval se vší naléhavostí. Trpěl
bolestmi přítomnosti a žil jejími touhami. Ve všech Vladimí
rových sochách je obsažen člověk ve své mohutnosti i tragičnosti,

ve znacích, jež provázejí jeho prožívání času a prostoru, v

podobě figur od básnických vidin žen po řadu postav, symbolicky
otevřenou apollinairovskou vidinou z Prahy, věčným poutníkem
Isaakem Laquedamem. Obsahotvornost bezpočtu variant lidského

tématu, stojícího vždy pro něco a proti něčemu, domýšlel ve

vrstvě výrazových prostředků. Popřel objem ve prospěch plochy,
konstrukci postavil vlč i hmotě, stati finest pohybem, jemuž dal

rgrilnon funkci.
Janouškova charaktemost umělecká i lidská, náročná vůči němu

samému i druhým, nedofikala se přízně mocných. Vyřazenost z ve
řejného dění jej nemrzela z touhy po slávě, ale pro nedostatek

styku s divákem. Myslel svým uměním stále na své bližní, smýka
né okolnostmi doby, překonávající její strázně, fierpající z
radostí života. Divákovi šel v ústrety programem demokratizace
umění, a to netoliko figurativností projevu, ale i tím, že mu

připravil kompozice, na jejichž tvarových a významových- mutacích
mohl být podílníkem. Oslovení současníka naplnilo obsah umělecké

cesty Vladimíra Janouška.

Starému kamarádovi třeba vytknout, že opustil tak náhle novou
silou se rozvíjející dílo - i nás. Nebylo zbytí. Cítíme se kolem

něj jako jeho opuštění dlužníci. Dluh nutno splácet, jemu i Tobě
světu jeho soch, který zůstává útěchou jeho generace a příkladem
mladým, čas dá Janouškovu umění za pravdu, Sas, jímž se v tvorbě
zabýval a jehož jsme pokládali společně za konečného soudce. Jeho

dílo a osobnost se z našich obzorů neztratí. Živým strážcem

umělcova odkazu zůstává jeho žena Věra, jejíž sochařství i lidskou
velikost spolu s ním ctíme. Slastně nás svírá přátelský kruh, v

němž zůstanou posilou jeho zásady mravní a umělecké.

Bude s námi žít dál, přesto, nebo právě proto, že umírání .v Če
chách bývá tak těžké, jak nás o tom i nedávné dějiny přesvědčují.

Patří mu dík jménem všech blízkých i vzdálených za jeho sochy

i za krásné přátelství, jímž své druhy obdařil.

(Rozloučení Jiřího Šetlíka
s Vladimírem Janouškem, 17.9.1986)

Poznámky k Pohyblivými hrobům Mikuláše Medka
/K umělcovým nedožitým šedesátinám/
Jméno Mikuláše Medka /narozen 3.11.1926, zemřel 23.3.1974/

se stalo v českém poválečném malířství pojmem. Nechci tvrdit,

že vztahy k jeho tvorbě byly vždycky naprosto jednoznačné - je
určitě lepší, vznikají-li kolem obrazů polemiky, než aby se je
jich existence přecházela bez zájmu. Důležitější je jiná věc:

přestože by Mikuláši Medkovi bylo letos teprve šedesát let, sta
čila tu už vyrůst celá nová generace, která v podstatě neměla

příležitost vidět jeho dílo. Domnívám se, že autorů Medkových
uměleckých kvalit u nás nežilo tolik, abychom si mohli dovolit

na něj "zapomenout". V první řadě to znamená uspořádat jeho vel

kou soubornou výstavu - ale tento požadavek se samozřejmě netýká
jen Mikuláše Medka.
I když jsou jednotlivé projevy Medkovy tvorby mezi sebou

navzájem tak propojeny, že je dost násilné vytrhnout Z tohoto
pozoruhodného vývoje jen jednu část, zaměřím se pouze na cyklus
pěti obrazů z roku 1973, nazvaných Pohyblivé hroby. Vznikly v zá

věru umělcova života, v době, kdy pracoval v ústraní a zabýval

se tématy, v nichž lze nalézt volnou příbuznost s pozdním dílem
Paula Kleea - mám na mysli zejména obrazy Andělů a malířské kon-

templace o smrti. Medkovým zázemím pro tuto tematiku byla jeho
předchozí tvorba i celkový životní postoj. Ze svědectví o Medko

vi se z různých stran dozvídáme, že byl se smrtí srozuměn a destrukci vlasního těla sledoval se zájmem a ironickým požitkem,“
«
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že šel zs smrtí jako lunatik za úplňkem.
Trpěl naopak pocitem

úzkosti ze života - jeho základní životní pocit by se dal adekvát

ně slovně vyjádřit názvem cyklu Nahý v trní3 /s časovým odstupem

následovaly obrazy Svatý nahý v trní a Zobrazení pohledu na s*.--e-
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ho nahého v tmí, naznačující způsob autorovy obrany: ironii a se

be ironii/.
Pohyblivými hroby završuje vlastně Medek problematiku, kterou
otevřel hned svými prvními, "biologickými" obrazy, naplněnými "úz

kostí z životního bujení a z traumatu zrození"^, a poté Zázračnými

matkami. Z tohoto "negativního" východiska se postupně, různou
formou přibližoval k tématu smrti. Snad by bylo možné připomenout
v dané souvislosti i náměty Spánků a Spících /prostupují po dvě

desetiletí Medkovou tvorbou/, pokud bychom si za vodítko k jedné
z interpretací vybrali myšlenku Leonarda da Vinci /jehož Medek ob
divoval - podobně jako třeba Duchamp nebo Ernst/, že ve spánku se
člověk už za života podobá smutným nebožtíkům.

V Medkově textu

otištěném v katalogu teplické výstavy roku 1963 pak čteme: "Je

otvor v bláně "malby", sugestivní, černý. Prázdný, němý. Předmětem

této "malby" je právě toto černé, prázdné nic. Slána "malby", kte
rá svírá toto nic, je jeho negativní definicí. Překrývá ostatní

nic a definitivně instaluje toto jedno jedinečné a neopakovatelné

malé nic."

Při přechodu od abstrakce k figured vykrystalizovala

záhy v popředí obrazu Smrtka /Smrtka pro 21 S70 křehkých modrých

cm^, 1964, vycházející ze Senzitivního signálu II, 1963/, roku
1971 vznikl soubor kreseb Kostlivci. K promýšlení tématu vedle
jistě i práce na čtrnácti obrazech Křížové cesty pro Senetářov

/rovněž 1971/.

Názvům obrazů přikládal Medek značnou důležitost, protože
je považoval za první interpretaci. Sám název Hrob se objevuje již
na počátku 60. let, v nefigurativním období. V pojmenování Pohybli

vý hrob se skrývá paradox - abych parafrázovala Medkův starší vý

rok, vážné slovo "hrob" se sráží s něčím neadekvátním,^ dokonce
protikladným k obecně vžité představě hrobu jako místa posledního

odpočinku. Provokující slovní spojení ovšem není samoúčelné, ale

jak dále vyplyne, odpovídá výtvarnému p.jetí cyklu.
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Není jednoduché vysledovat genealogii výtvarných prvků,
kterým je v Pohyblivých hrobech přiřknut symbolický význam. V ce
lém Medkově díle totiž dochází ke zvrstvování a prorůstání symbo

lů, základní motivy se stále vracejí, ale v jiné formě a s posu

nutým významem. Nepodaří se mi proto poukázat na všechny spoji
tosti. Chtěla bych upozornit aspoň na Studii k oltářnímu obrazu II
z roku 1968, kde jsou ve vyhraněném vztahu zobrazeny dva určující

motivy: šerosvitem modelovaná koule, symbolizující srdce univerza,

dominuje nad skupinou pěti orámovaných pravoúhelníků, které vnáv
sejí do díla Medkův oblíbeny princip "obrazu obraze" a na jejichž
hladkých plochách jsou zachyceny v různých perspektivních zkrat

kách drobně hranoly. V nové poloze se tak opět vynořuje protiklad
kruhu a obdélníku, charakteristický již pro Medkovo první tvůrčí

období. Oba antinomické prvky vstupují do těsnějšího vztahu v Mag
netické květině z roku 1970 <'alternativní názvy: Magnet, Srdce/.

Zde jsou čtyři hranoly vtaženy do sféry koule a vytvářejí ramena

kříže, jehož je ona středem. V obraze téhož názve z roku 1973 se
hranoly kolem koule zmnožují a vlivem matoucího užívání různých
perspektiv se dávají před divákovým zrakem do pohybu. Ve stejně

datované práci Hranoly zůstává sice motiv koule i nadále na svis
lé ose obrazu, ale ocitá se pod seskupením pohyblivých hranolů,
které se nad ní rozrůstají, svírajíce mezi sebou temný prostor.
7yto Hranoly souvisí přímo s cyklem Pohyblivých hrobů /zejména

s Pohyblivý— hrobem V/, e to i vzhledem k některým konkrétním ci
tacím.

Pohyblivý hrob I zákonitě obsahuje nejvíc spojů s předchozí

mi etapami tvorby a současně předurčuje budoucí dění. Ve spodní

části obrazu stojí skupina hranolů - při jejich zpodobení se stří
dají formy inverzní a nadměrně sbíhavé perspektivy. Na prostřed*
nich kvádrech, jejichž hrany se směrem dozadu sbíhají, jsou polo-
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ženy dvě koule, které mají tendenci sklouznout k přednímu okraji
svrchní plochy hranolů /pokud by tato tělesa ve skutečnosti le

žela uprostřed plochy, měla by se při použití nadměrně sbíhavé

perspektivy posouvat naopak směrem od diváka/. Malíř je důsledný
v popírání zdánlivě přijatých zákonitostí prostorového zobrazení
předmětů /což. se projevuje i ve zvláštnostech světelného režimu/
a zároveň navozuje dojem pohybu a lability. Koule totiž "nesou"

plošný, texturálně pojednaný rámec podlouhlého hrobu. Jeho tmavé
nitro je zčásti rozděleno na dvě partie - ve spodní spočívá hra
nol, z horní hledí tři geometricky stylizované oči. /Motiv oka

Med . často používal pochopitelně hlavně v surrealistickém období.
Dané situaci je nejbližší Hluk ticha z raku 1950, kde tři -oči,

nahodené na udičky, zírají z oválného zrcadla. Tam je nepochybně
třeba vzít v úvahu psychoanalytičkou interpretaci, ačkoliv na ne
bezpečí přeceňování tohoto hlediska

upozornili Hnila a Mikuláš

Medkovi už roku 1953 ve Druhé anketě o surrealismu. V případě

Pohyblivých hrobů bych otevřené oko chápala spíš jako symbol .

transcendence./

V pravém horním rohu obrazu je načrtnuto schéma

hrobky, napodobující technický nákres /technické náčrty doprová

zející hlavní motiv byly typické pro cyklus Projektanti věží/.
Tato kresba je na levé straně vyvážena samostatným prvkem - drob
nou krychlí, známou rovněž z dřívějších obrazů. V Pohyblivém hro

bu I Medek kombinuje různé

přístupy výtvarnému zachycení věcí:

objevují se tu stereometricky znázorněná tělesa, stylizované ploš

né tvary, kresba, hladká i texturálně zpracovaná plocha. Zdá se,

že hvbridní celek zrochvbňuje/v latentní návaznosti. na ironizaoi

iluzionistu v raném díle/ umělecké možnosti absolutního postižení
skutečné reality.

Druhý člen cyklu, Pohyblivý hrob jako betole, je založen na

opačném kompozičním zrinciou než ostatní firozy - jeho komora má
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podobu kulovitého útvaru. Přístupovou cestu k ní ohraničují dva

jednoduché hranoly, takže celkový obrys připomíná např. Senzitiv
ní manifestaci I z roku 1953. Z temného vnitřku vystupuje autoro

va šifra pro profil úst a oko.
Třetí cbraz je nazván Pohyblivý hrob hledající si místo.

Stavební kameny příštího hrobu, poskytující malíři opět volné po
le ke hrám s perspektivou, jsou seskupené kolem ústředního hrano

lu jako kolem magnetu, a vytvářejí tak dosud soudržnou drúzu, kte
rá se teprve rozpadne a uspořádá do nového tvaru. Hranoly se při
bližují z tmavého pozadí, do něhož se zespodu zařezávají výběžky

texturální malby. Nad spodním okrajem obrazu levitují dvě koule ,
vytvářející protiváhu k hranolům.

Velký pohyblivý hrob představuje složitou architekturu, se

stavenou z mnoha hranolů s proměnlivými úběžníky. Přístupová
chodba je vytvořena z kvádrů a koulí. Vnitřní rozčlenění vlast
ního hrobu je variací základního schématu z Pohyblivého hřebu. I.

Pohyblivý hrob V je oproštěn od dílčích motivů. Soustavě mo
hutných bloků v sobě uzavírá prázdný prostor, přístupný zdola
úzkou škvírou mezi dvěma kvádry, k níž vede texturálním pozadím

obrazu jemná stopa.
Cyklus je barevně určen bohatou škálou chladných modří.
Z černých ploch uvnitř hrobů /tedy z "nekonečného sugestivního

prostoru černé barvy" '/ někdy vystupují drobné plošné červené

tvary - geometricky stylizované oči, ústa, řasy či trny. Barev
né řešení dedkových obrazů má své hlubší opodstatnění: "Červená

a modrá jsou jediné barvy, které existují jako absolutní. /.../
Barvy jsou dokonalé z kovu - modrá ze železe a stříbra, červená

ze zlata. Všechny ostatní barvy jsou sloučeniny."“
Hranoly v Pohyblivých hrobech charakterizuje neobvyklý ztů-

sob jejich prostorového zobrazení . Znepokojivý dojem, který vy-
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volávají, vyplývá z proměnlivého zorného bodu, jenž odpovídá

dynamice divákova pohledu. Shrnutím optického vjemu se tato dy
namika přenáší na samo vyobrazení, které se tím stává aktivním.

Střídáním inverzní, nadměrně sbíhavé a popř. paralelní perspek
tivy se dociluje dojmu přeskupování a pohyblivosti hranolů. Spolu

se zmnoženým zorným bodem se objevuje i zmnožený světelný zdroj,
takže každé těleso podléhá vlastnímu světelnému rádu. Věci jsou

obklopeny zvláštním fluidem. V prostoru, v němž se zjevují, nepla

tí zákon tíže. Prostor také není nijak omezen - čímž se vytváří
protipól k pocitu prostorového stísnění a uzavření v hrobních

komorách.
Věra Linhartová zdůrazňuje v interpretaci Pohyblivých hrobů

spojitost smrti a zrození: "...tyto Hroby instinktivně nalézají
původní formu dávnověkých náhrobků: dělohu. Tento sestup do hro

bu obnovuje a uskutěčňuje slavnostní rituál, pocházející z dob,
kdy smrt byla integrální součástí života, obnovující silou uni

verza: semeno, těhotenství a znovuzrození. Mohyly, katakomby, py10
ramidy nejsou konstruovaný jinak."“

To je jeden z možných výkladů, který však asi nevyčerpává
tajemství Pohyblivých hrobů. Myslím si, že bychom je mohli pova

žovat také za zobrazení jiného prostoru, než je prostor běžné ži

votní zkušenosti. Musím přiznat, že Medkův poslední obrazový cy
klus pro mě stále zůstává otevřenou otázkou.
san
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K sochařskému dílu Olbrama Zoubka

Olbram Zoubek rekapituloval své sochařské dílo na třech výe
stavách: v Ostrově n.Ohří /!>.9.—2.11.1986/,v žižkovském Atriu
/duben 1986/ a v Litomyšli /5.-2S.9.1986 s Boštíkem,Palcrem a

Podhrázakým/.Takové ohlédnutí Je vždy užitečné a to především,
Jak předpokládám,pro možnost rekapitulace a nového počátku.

Zoubkova dosavadní tvorba se ukázala Jako téměř výhradní vy
tváření plastických figur,převážně v životní velikosti,postave
ných na nízké sokly,takže vzniká dojem reálného setkání s dru
hým člověkem./Početné reliéfy,ty starší z olova,nové z polychró

movaného cementu,doplňovaly představu o autorově díle./Už tuto
skutečnost lze chápat Jako podstatnou výpověd o charakteru au
torova tvůrčího stanoviska.Zoubek Jde cestou nelehkou.Nevím,
platí-li Patočkova téze o tom,že “...skulptura se nemůže tak,

Jak se to stalo v malířství /v zátiší a krajině/,odpoutat Jinak
než epizodicky od podání lidské postavy...“ /Úvahy nad Readovou
knihou o sochařství./ bez výhrad .Jisté však se mi zdá, že vytvá

řením figur stojí sochař v

ohnisku sochařského tvoření

a Zoubek si teto stanovisko nijak neulehčuje.
Figura reflektuje tu nejobecnější stránku lidské existence;

lidskou vzpřímenost,která Je předpokladem pro všechny obsahy,
které vyrůstají ne Jevišti rozevřeném před vzpřímenou bytostí.

V setkání s figurou,pokud to není právě Bedřich Smetana nebo
železniční signalista,se setkáváme s bytostí před personální

strukturací,před rozlišením mezi Já - ty - on.Tyhle stránky se
tu před námi,naho sněd v nás,nebo spíše někde,kde není Ještě

“přec* a "v",teprve rodí se vší závažností nově nerozeného.
Tuto schopnost figury Zoubek dobře zná a učinil z ní své vý
hradní téma.Tím zároveň určil charakter svého výtvarného sdě

lování Jako živý rozhovor diváka s figurou.V tomto rámci Je Za

Zoubkovo stanovisko Ještě dále specifikováno. Lidskou figuru
je možno abstrhovat do podoby menhiru a tím figura splývá v

polyvalentní jednotě hluboce pochopeného smyslu s falickým_
symbolem a vzpřímení se ztopořením. Zoubkovi však jde jednozna

čně o vzpřímení a tím o svět,který se vzpřímenému ukazuje.Svět
je plný mnohosti a rozmanitosti časných provizorních věcí a li
dí,kteří nejsou Jen odlikou hypostazovaného já,nýbrž Jsou cizí

a kontakt s nimi je možný jen reálným rozhovorem.Svět není kos

mos, v němž vládne předem zjdnaná božská jednota.Řeč,konvenční
významy,cizí člověk a vůbec nové jakožto cizí,ne Jen jako hlou

běji pochopené,svět,v němž se věci dějí z lidského Jednání a ne
z tajemné vnitřní síly,to jsou elementy a prostředí Zoubkova
myšlenkového stanoviska.

Teprve v tomto světě se rozevírá propast nadčasového .A také
jen mezi Časnými věcmi je transcendence,to jest překročení,tím,
4.7m

/skutečné je a naopak,zbavena toho co překračuje, stává se auto
nomní oblastí a tedy zase věcí mezi věcmi.Zoubek,zdá se mi,Je

muž tohoto světa,který neutíká před Jeho cizotou a proměnlivo

stí do hloubky vlastního prožívání,v němž se vše časné rozponů
ští v tajemné jednotě nerozlíšeného,takže snadno zmizí i rozdíl
mezi člověkem a jeho přirozením.
Tento druh Zoubkovy otevřenosti se ukazuje už ve výběru výr

razových prostředků .Již "Lešenář* z r.1961 drží v ruce vytvoře
né lešenářskou spojkou kus rezavé trubky.V dalším vývoji autor

neváhá pracovat s betonem,kombinovat ho se zlatém a polychromovet.Spojůje spolu cizí nesourodé prvky a výsledkem je Jakási

drsná rozevřenost výrazu.
Zoubkovy sochy jsou osudové bytosti.Již dílo "Buče ke sluně

ci* z r.1960 ukazuje stěžejní autorovo téma:lidská realita Je
stále ve znamení nereálného,nenaplněné touhy,vědomí odkázanos-

ti.

Portréty inženýrů Loose e Malátka z r.1964 Jsou jakoby sesta

veny z jednotlivostí,často nesourodých.Portrétní věrnost včetně
nápadných brýlí,silně stylizovaná zobecněná těla,čtverečky na
pohlaví, dlouhá chodidla,umělá gesta,to vše postrádá ušlechti

lou výtvarnou jednotu.Důvod je zřejmý:autor nechce rozpustit

svou představu ve výtvarné formě.Nechce pustit z ruky ani kon

krétní realitu,ani nereálnou nadčasovost.
Míjející ae postavy /1964/ ukazují opět stejnou myšlenku.

Vzpažení míjejících se - až trochu primitivní gestická mluva,
ale mluva mluvící.A o to zřejmě jde.Zoubek mluví,protože asi

tuší,že nevyslovitelné,eč se nevejde do 41ov, se bez slov neobej
de.Výtvarná stránka je podřízena sdělení.Postavy nejsou vystavě
ny, plastický princip je spíše ironizován.Figury visí jako lout
ky za ohromné ruce.Je Jimi kráčeno.Lidská tělesnost a lidský

kontakt tu křičí prostřednictvím své nepřítomnosti.
V sousoší Adam a Eva jen jablko v Evině ruce prozrazuje o

koho jde.Přesto je příběh vyprávěj ale zbaven všeho epického,
’’člověk” a "žena" tu jsou přítomny s problémem svého těla:"Co

s tou věcí plnou síly a krásy a neomezených možností vyhnáni
z neproblematického ráje na okraj kruhového soklu?" Zoubkovy
figury působí loutkovitým dojmem. Jsou,Jako loutky,účastníky
děje,herci dramatu.
Sestry,Marie a Josef,Putifarka a Lena,která se odevzdává,

skloněná jak rákosový stvol,Eva s podanou rukou - těla Jsou vyo
rvána osudem z pevného spčívání na zemi.Jsou vedena tam,kam ne
chtě jí , ohýbána větrem času,vyjímána z nerczlišenosti pozadí,po
stavena do bezradnosti,drásána nicotou.Těla dosahují své Živo

sti ani ne tsk přesvědčivým sochařským zpracováním jako myšlen
kovým obsahemjpolaritou 8 svázaností tělesného a duchovního,

časového a nadčasového,která vytváří napětí a dává sílu půso
bení .Toto napětí se realizu/e jak v obrazové rovině,v polaritě

ně vybudovanou tělesnou mechanikou a rozrušením stability
figury pod náporem neuchopitelných sil, ovládá jících lidskou
V/existenci,tak iudálosti setkání mezi oběma Jeho členy;živým
divákem a obrazem a v Jejich vzájemném působení.

Chodec z rv!970 je snad více než jiné nápadný rozevřenou,ne

dopečenou polohou výrazu.Celek je složen z prvků,z nichž každý
je významovou jednotkou.Celek není spojen intuitivním pochope

ním tělesné mechaniky a souvislosti smyslu.Nejen celek je po«

znamenán vpádem nevyslovitelného .Každý prvek je vysloven, ale

nedařečen.Vyslovení ztroskotává před cílem.Sochař nestaví so
chu jako intuitivně,z vnitřku uchopenou formální jednotu.Všech

ny prvky jsou reflektovány a viděny z vnějšku,jako-celý Zoubkův
svět mnohých lidí,pohledů,událostí je tříští disparátních prv

ků.To Je důsledek toho,že autor odmítá transformovat reálný

svět v prožitkovou jednotu vlastního modelu.Odmítá opustit sta
novisko v rozhovoru se světem re prospěch jednoty rozhovoru se

sebou samým.
Většina Zoubkových soch je určena událostmi nebo opřena o
nějaký obecný význam.Pohádkový svět určuje pohyb Strážkyně vod,

Múzy,Vzpomínky.Kulturní poklad řeckého sochařství dává obsah
sochám Kráčející jinoch,Bojovník od Aulidy,Eva s podanou rukou,

v řadě dalších je antická tradice přítomna přinejmenším názvem.

Jinde je určující smyslová krása zlata a barvy a jinde zase ji
ný motiv ze světa lidí.

Velmi si vážím Zoubkova sdělného stanoviska,protože jsem v
posledních letech pochopil úskalí hlubokého osobního prožívání

smyá.u a hříšnost osamělosti, která z něho plyne .Jisté stránky
Zoubkovy tvorby však ne"řijímám nekriticky a pokusím se své ná
mitky formulovat.Trochu nelogicky začnu ■ pokusem o jejich vy«-

světlení,uříve než je uvedu.Tuším,že jádro obtíží sočívá v au
torově generační příslušnosti,která nedáv^ jeho snaze o sdělnost

příznivá východiska .Moderní umění se svého času právem obrá—

—

til o od upovídaného myslbekovského vztahu k hotovým ic^jím k re

álné skutečnosti živého osobního jedinečného prožitku.Révoluční
teorie Conrada Fiedlera o autonomním působení výtvarných forem
mt^.
uvolnila umění,čerpající'ze svobodného osobního prožívání smy

slu,téměř bezbřehé výrazové a obsahové pole.Dnes vidíme paradox
ní protipohyb tohoto vývoje.Získali jsme schopnost vidět,že to,

v čem je každý akt osobního prožitku situován,^ nejen hloubka
•♦
prožitkové nevyslovitelné zkušenosti a individuální pocitové
ustrojení, ale o nic méně také dsná struktura platných významů

a řeč jako struktura dohodnutých znaků .Vidíme,že v hloubce osob
ního prožívání,určeného dějinami osobní,vlastní zkušenosti,se
prožívající k pravdě situace jistým způsobem blíží,ale zároveň
vzdaluje.Umělec,zaměřený k porozumění pravdivému smyslu věci,
zařazuje tento smysl do vlastní,v každém svém aktu aktivně
smyslodajné, zkušenosti a ta se tak buduje v systém stále hlub

ší a strukturovanější,ale také stále vzdálenější pravdě každé
konkrétní situace,která Je sice z části vždy určena smyslodajným aktem porozumění,ale z části je vždy nutně určena absolute

ním vnějškem,kterému je zkušenost tím méně práva,čím je hlubší.

Moderní umělec obohacuje skutečnost o hloubkovou dimenzi,ale
za cenu vzdalování se společnému světu.Ač je zaměřen k Jedno
tě, stupňuje disparátnoat lidského společenství.
V Zoubkově stanovisku vidíš rysy tohoto moderního názorní

a zdá se mi,že jsou v rozporu s jeho tvůrčí snahou o sdělnost.

Autor vidí nadčasovost přítomnou reálně vprostřed časových událostí.Snsd lze říci,že Ji vidí až příliš dobře.Pěkně si k tomu
odstoupil,eby ji viděl celou,t.j. učinil ji trvalým momentem

své zkušenosti.To způsobuje,že procházejíce výstavou,setkáváme
se po chvíli s nadčasovostí jako se starou známou.Motiv ’’nakro

čení", vytržení z přirozeného postoje je v podstatě,jak se mi
zdá,geniální výrazový motiv.Připomenul mi některá gesta Miche-

langelova:Davidovu pravou ruku,Mojžíšovo držení hlavy e jeho r

pravou ruku na příkladtkterá podobně živě transcendují přiroze

nou tělesnou mechaniku a posunují Ji,aniž by jí deformovaly, ni

kam jinan.Když je však stejný motiv užit vícekrát,stává se kon
stantou v živé události a ztrácí na síle působení.
Uvědomím-li si v postavě Evy s podanou rukou ta připomínku

archaického řeckého sochařství,pocítím zklamání,že se tu rr dča
sová dimenze skutečnosti vtžluje do intelektuálního významu z
oblasti výtvarné kultury.Řecké sochařství je pro autora patrně

velkým zážitkem,ale lze podávat zážitek k novénu zažití?
Stylizace autorova je pádná a jasná,je rovnoprávným a důstoj
ným partnerem obahhu sdělení Modelace paralelním kanslováním,

šupinovými ploškami a zobecňující stylizace tělesného objemu

působí někdy,uprostřed toho živého rozhovoru,poněkud schema

ticky .Autor tu pracuje jako zkuflený výtvarník,který využívá
mistrovství své dlouholeté výtvarné zkušenosti.Počítá při tom
se svébytným působením vypracované výtvarné formy,ke kterému

jistě dochází,ale v rosporu s úsilím po obecné sdělnosti.Tu
asi nelze založit na autonomní výtvarné řeči a jít tak zárc-

věň dvěma cestami:oslovovat člověka a oslovovat výtvarníka.
Zoubek se tak dostává na svém stanovisku mezi dva ohně.

Příslušníci jeho generace by mohli požadovat aby prohloubil
a posílil odstup od přítomnosti hlubším a intenzivnějším vni

třním prožitím motivu a dal tomuto prožití výraz soustředěněj

ším výtvarným zpracováním.Aby více vytěžil z nevyslovitelných
tajů,které v sobě ukrývá důvěrná práce s hmotou,po^éhen,svět 
lem prostorem atd.Tím by figury zíokaly na závažnosti z Jistc-

tě-Zároveň by ale ztratily svou naléhavou,až k hranici trapnoe

sti živou vydanost,kterou nás oslovují.
Ze strany příslušníků nejmladší generace by mohly přijít

námitky zcela opačné.Chtělo by se od autora aby zrušil veškerý

odstup od události daný výtvarným post oj em a zárovea sebarefiasflexí — usebráním své zkušenosti k soustředěnému hlubokému po

rozumění věciULby se přimkl ještě více k události a viděl ohro

mující přítomnost nekonečna v jádru věci, ala na okraji tematic

kého zaměření .Aby rozehřál styk s přítomností radostí či úzko
stí, xxebo jen štěstím popisu přítomného a opustil zbytky chladu
výtvarného stanoviska a zkušenostní jistotu vědomí o obecné

struktuře bytí.

Že by Zoubek patrně nebyl hluchý k námitkám z tohoto druhé

ho tábora ukazují jeho poslední pokusy a barvou.Že natřel jed
nu z posledních figur na oranžovo,působí z výtvarného hlediska

téměř kacířsky a dosvědčuje autorův otevřený vztah k cizímu.
Avšak autor přijímá smyslové,ne v porozumění dané,kvality ba
revného působení bez opuštění výtvarného odstupu.Hadost z bar
vy by se musela stát případem celkového pří stupu, který by byl

celý určen radostí,či podobným bezprostředním kontaktem s ob

sahy .Autor by se musel ponořit do přítomnosti a odsunout celý

poklad své prožitkové a výtvarné zkušenosti na okraj,aby kvaž

lita barvy byla v rámci celku uvolněna k výrazu.
Věřím,že Zoubkbv© otevřené komunikativní stanovisko nám
brzo připraví nová radostná překvapení,al už ve smyslu,nebo

proti smyslu úvah o které jsem se zde pokusil.

vňk
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Pokus o Olbrama Zoubka

Úsudku na první pohled se nedá důvěřovat, bývá klam
ný, protože vyplývá z pocitu, nikoli z poznání A. stává se pak,
že postupné poznávání první soud, nejen doplňuje, ale také ko
riguje. Další a další skutečnosti otvírají pozorovateli nová
fakta a souvislosti, až dojde třeba k názoru, který se diame
trálně liší od: prvního dojmu.
Každý máme, zdá se, nějakou podobnou zkušenost.. Někoho
jsme poznali, strávili s ním půl hodiny, něco v nás si ho pro
hlédlo víc než jenom, očima, zaznamenalo a odhadlo - a soud, byl
hotov. Život pak zařídil, že jame se s tím. člověkem, setkávali
celá léta, abychom zjistili, že je někdo úplně jiný a žasneme
nakonec nad pošetilostí svého prvního letmého úsudku.
Jenže se někdy naopak stává, že žasneme spíš, jak to, že
jsme vytušili naráz, bůhví jakými čidly, rovnou všechno, co
nám potom jen potvrzovaly zkušenosti mnoha dalších let«
Ale ani to často neplatí. Na nic nemůžeme vzít jed. Jednou
tušení funguje, jindy ne, nejsou na to pravidla ani zákony,
co s tím?

Můj první dojem z Olbrama Zoubka vznikl dřív, než jsem ho
uviděl.
Prošel jsem v Salmovské 7 průjezdem na vnitřní prostran
ství mezi domy, ušel jsem pár metrů a zůstal jsem stát. Na
dvorku před atelierem stál zástup, shluk kamenných lidí. Jedna
socha vedle druhé v naprostém, jakoby v nich vycházejícím tichu,
jemuž zřejmě cosi předcházelo. Nějaké velké slovo, výzva, za
dunění nebo výkřik. Aneb0 gna(3 soud nebo díkůvzdání nebo něja
ký rýtieký obřad.
soch byly vztažené v hieratických nebo
různě nedokončených gestech, těla ustrnulá uprostřed zadržené
ho pohybu, hlavy elementárních rysů a slepých, zároveň však ně
kam do dálky Času vidoucích očí, maličko pozdvižené.
Já jsem přicházel zvenčí a nesl jsem si s sebou prach a
hluk města, civilizační shon, pach asfaltu, praktické existová
ní mezi frontou na maso a návalem v metru.
Než jsem došel přes dvůr mezi sochami k atelieru, stačil
jsem ještě cosi zaznamenávat, jakousi proměnu v sobě. Byl Jsem
v jiném řádu, v Jiných dimenzích, v čemsi podstatném a neodvolatelném. Něco mi to ukládalo. Bylo to přísné, ale zároveň

3

Chtěl Jseat vědět cc dětství a jak škola, co rodiče, jejichž,
sochy stoji kousek od dveří, jaká vývojová období. Proč neorealisté, proč V o trúba, a jak Šapoěniková a Paler a Chlupáč
a Janouškovi, celý ten slavný Vágnerův ročník a hlavně Eva
Kmentová, 01 tramova žena, v tom Wagnerově atelieru na škole
vyvolená. A co Trasa a proč Trasa a jak to, že Válovky, to
krásné zjevení v českém výtvarném umění, nezařaditelné sestry
Jitka a Květa Válovy, nadané citlivostí od pravěku po bolest
podřezávaného dobytčete světa. A co hudba a která hudba a jak
to bylo v dospívání s Rudolfem Steinerem a antroposofií, co mu
z toho zůstalo nebo proč to opustil. A tak dále. Mezinárodní
sochařská sympozia po světě, kde po sobě nechal ve skalách ko
losy jako krétští sochaři. Dlouhá cesta od antiky, mýtů, Mariniho, k Giaccmettimu, od Rukou k slunci v rozpuku poválečných
nadějí k pokoře před umíráním Evy, rozhodujícího Člověka jeho
života. Od. skloněné šíje ženy Putifarevy, která se klaní lásce
pod tmou vlasů, po míjení Josefa a Marie za všechna míjení lás
ky. Od légérovského Vítěze, robustně optimistického, kterého
nu rozbili nadvorku, že z něho zůstala jen hlava a ruce, jen
Je svázat du uzlíčku, až po polibek Jidášův, kterým nás polí
bili á my jsme to brali za štěstí - .
Pokračoval jsem v té činnosti dál. Vzdělával jsem se
v Zoubkovi četbou o světovém sochařství, díval jsem se jak se
socha lepí a jak se odlévá, pojal jsem úctu k osinkocementu,
že všechno vydrží. Byl bych o tom všem rád napsal, a nevěděl
jsem jak pro nevzdělanost a.pro to, tak mnohohlasé a čím dál
mnohohlašejši, mlčení na dvorku před atelierem. I pro to tá
zání zdvižených rukou, které se ptaly po smyslu všeho.
Ještě jsem si přibral znalce a vzdělával jsem se dál.
Znalci mi řekli, že Zoubek naštěstí není epigonem významného
tradicionalisty Wagnera, ale je, zase naštěstí, tradiciona
lista tvořivý, pokračovatel barokizujícího proudu českého so
chařství. Dočetl jsem se, že je zatvrzelý figuralista, což
se v soudech o Zoubkovi vyslovuje často a míní se tím něco,
cc se podobá trvalé invaliditě nebo neslušnému chování. Dále
jsem se dočetl, že je hluchý k moderním proudům veškerého so
chařství světa. Ještě jsem se dočetl, že je navždy poznamenán
válkou, dále jakými vlivy postupně prošel - a mnoho dalších
věcí. Asi Vesgěs správných, poučených a inteligentních.
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Jednou na Vysočině cestou k Loukovu jsem objevil v kra
jině něco nového^ státní statek pristavoval k dosavadním ob
jektům další rozlehly kravín. Zatím, tam stálá kovová konstruk
ce , čerstvě natřená suríkem, svítila do zelené krajiny,na ta
dálku vypadal lehce a vzdušně a připomínala rumělkovým sloupe—
ředím antický řecký chrám. Napadlo mě, Že by se to nemělo
dostavovat, a že by ae tai měly rozmístit věecbny OLbramovy
sochy na velkém prostoru, aby sé nemusely tísnit na dvorku
v Salmovské.
Po Sase jsem pochopil, že to nejde, že' by takxmikle mu
zeum, velké divadlo dějů, k nimž by bylo dobře znát antickou
mytologii, bibli, historii velkých témat atd. A z něhož by vy
staveným sochám vyprchala do plenéru polovina energie. Přehu
štěný dvorek, tan úžas, ta rána palicí,’ kterou jsem tam tvr
dě inkasoval, ten nespolehlivý první dojem byl, jak se právě
názorně ukázalo, přece jen klíč k Zoubkovi.
Postupným poznáváním se první dojem spíš potvrzoval &
prohluboval než korigoval. Když se divák v té kamenné houšti
ně pomalu orientuje, zvedne oči dál nad dvůr k ploché střeše
vedlejšího domu, která se postupně zabydluje dalšími zástupy
soch na pozadí mohutných stromů, potom se vrátí pohlede& zpát
ky n° dvůr a průhledem pres skleněnou stěnu do atelieru, začne
rozpoznávat členění a dělení té masy v souvztažnosti. Ve velků drůze vykrystalizovaného života jsou menší drůzy, které
k sobe tíhnou a patří. Dvojice - Otec a Matka, Malátek a Loos,
Adam a Eva, Had snící a Had s křídlem, míjející se milenci &
další, Vítězové, sloupky, menhiry. Nebo celé skupiny! Tri po
stavy, které se míjejí, Rodina v semknutí a Rodina vymrštěná
odstředivým pohybem od sebe samé do čtyř stran světa, Otec,
Matka, Syn. Jenže jako sochy, za ta léta co stojí vedle sebe
vždycky za čas uvolní kousek prostoru pro další, a jak tím
pomalým, neznatelným posunováním a nepatrným měněním konfi
gurace a natočením postav vznikají nové přízvuky a nové vzta
hy, začíná k sobě v novén spříznění patřit, co k sobě nepatří
nebo nepatřilo. Vznikají nová společenství, prichýlení, afini
ty, přimknutí. Zoubkova potřeba rodit nové lidstvo, člověka
po člověku, po dvou, po třech, po čtyřech dohromady, nakonec
spájí všechno v jeden úhrn a navzájem propojený život, fa tří
do něho i tragičtí osamělci jako je Jidáš ve chvíli dokonané
ho zločinu, ta socha zrady, nebo Atomový věk, osamělý běžec
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pádící v titánském bourdellovsky vzepjatém běhu kupředu, už
ohořelý svými vlastními vynálezy zkázy, nebo Pramatka Eva, —
jako patří každá osamělost nebo strach nebo smrt do celku života*
Proto se to přehuštění lidí, osudů a dějů na Olbramově
dvorku nedá rozestavit do rozsáhlého prostoru té lehké kon
strukce, připomínající Akropolis athénskou, pod modré nebe a
do čirosti bukolického jasu* Přestala by to znít, protože by
to přestalo souviset a držet pohromadě, přestal by to být je
den život*
'
/
Jeden život - tak jsem tu ránu do hlavy na dvorku v Saimovské 7 pocítil hned v první vteřině a jen mi trvalo pár let,
než jsem pochopil, že celý ten dvůr je zpráva o životě jednoho
sochaře té doby, této země a jejích osudů. Osud je správné
slovo, protože příběh, nebo spíš sága tohoto jednoho života
je zároveň příběhem jeho umělecké generace a - myslím si já i zprávou o životě lidí v této zemi a víc, v tomto světě a v
tomto čase.
T textech, které jsem o Zoubkovi četl, se správně zdůraz
ňuje, jak rozhodující zážitek pro něho a jeho generaci byl zá
žitek války. Ale zdá se mi,-že tragiku toho zážitku svou inten
zitou postupně překrývala a překryla tragédie člověka druhé
poloviny dvacátého století: křižovaného, trhaného, násilněného,
zastrašovaného a manipulováného ve společenských systémech
rozděleného světa. Člověka nuceného k nenávistem, shlukovaného
do ideologických formací a systematicky odcizovaného sobě sa
mému, své přirozenosti. Člověk nemůže založit život na nená
visti, protože muž miluje ženu, žena muže, rodí děti a chystá
jim život v slunci. Člověku nemůže být dobře v hnaném stádu,
když je mu dobře v přirozené družnosti svobodných lidí. Nemů
že myslet podle globálních směrnic, když má svou zvláštní hla
vu a svou zvláštní duši. Nemůže pokládat za vyšší mravnost ne
mravné dělení lidí na vhodné a nevhodné, chráněné a pronásle
dované podle libosti a studených zákonů opresívních systémů.
Osud života soch na Olbramově dvorku je tedy především
vpI.iký křik o záchranu celistvosti takto sužovaného a ohro
ženého člověka. Kakofonie všech různorodých zvuků, výkřiků
a volání tíhne, sevřena mezi kamennými zdmi mestských domů,
k zasuté, zapomenuté harmonii staré středověké kultury.
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Měřici tuto základní skutečnost o Zoubkovi a celé umě
lecké generaci, dospěvší, za války a dozrálé k činům v pade
sátých. a šedesátých letechr znamená zamlčet e něm a o nich
to nejpodstatnějáí.
.
.
Tíhnutí k mýtu, k Rntice, k podobenství z bible nelze
přece u Zoubkova sochařství vykládat jen jako zálibu ve sta
rých kulturách a vrozené estetické tíhnutí k archaické mam—
mentalitě. Mnohem, víc to má- příčinu v atmosféře naprosté roz

kolísanosti etických! filosofických kritérií současnosti.
V dobé mnohevretevného úpadku, mlkyů, prznění pravdy a nestabi
lity čehokoli v životě, počínaje chronický® nedostatkem čoč—
ky^a konče rehabilitacemi, popravených lidí. Mnohem víc je to
potřeba řádu, stability, smysluplnosti života. Hieratická
_gestav Zoubkových herců, tcŕ je ze všeho nejvíc atest, po řádu .
věcí, po rozumnosti obce. Sochy a reliéfy, jak postupně vzni
kaly v prvních dvou desetiletích, po válce, jsou plny doufání
v slunečný život, nesou slunce v dlani, mají důvěřivost nové
naděje lidstva v robustních Vítězech, v mnoha nových a nových
variantách staveb a leš«ní^ — a jato gardu a ochránkyni toho
vytouženého života za sebou sají hrdiny Archaického cyklu.
Ty odlitky mýtických'hrdinů vznikaly ž křečovité síly
a duchovního vypětí jako obranné valy, jako hráz proti servilitě, ztrátě hrdosti a proti malosti en vogue. Další etapy ,
Zoubkova vývoje je pak jistě možno chápat jako sled impulzů
a vlivů světového sochařství a jako otvírání nových možností
jeho talentu, ale je nesporně možné je vykládat zároveň jako
konečné svobodné dýchání a rozhodnutí pro nezadatelnou vnitř
ní uměleckou svobodu jako integrální/ součást tvaru, před nějž
se už nemusí stavět obranný val.
Proto mu sochy stojí na špičkách nebo se vychylují či
padají z těžiště a je v nich vzepjatá duše, proto se protáhly
a zeštíhlely. Giacometti, jehož krásní panáci chodí na pavoučích nohách řádně přilepených k zemi, to byl jen impuls a
prostředek k zduchovnělosti a osvobození jiného druhu, které
se nakonec úplně proměnilo v nezaměnitelně původní tvarosloví
v období Evy vstávající ze smrti a padající do smrti, zatím,
myslím, poslední důležité etapy Zoubkovy práce.

Ještě něco. Proč prý ta věrnost lidskému tělu, údům a
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hlavám lidí, ten tradicionalismus a konzprvatí vl.-^nm.^ a..nic
dál? A ta uminutá záliba v kanelurách splýva jících Ärouch á
vlasů, proč ten barbarský stesk po kolorování a zlacení',
i proč v každé soše zároveň s gestem^ pří němž, ji přistihl,
vždycky něco jako tragické rozhodnutí a velebnosti Sugestivní

kazatelský etos, vyzývání a přísnost, kterow socha nejen nese,
ale zároveň ukládá?
' •
Protože pro konzervativismus je lepší slovo: uchovávání.
Clbram uchovává ve svém sochařství sebe. Neustále se dere ke
svému nejvnitřnějšímu přesvědčení. Neustále se vrací ke své
rozestavěné stavbě světa - v sobě nesg-integrální zárovnn
etos a touhu po čistém řádu života.-Narodil se s potřebou
neustálého vážení svých. činů v sobě a s vědomím jakési vyso
ké spravedlnosti, k níž nelze netíhnout, at se ocitáme v ja
kýchkoli životních situacích. Jeho sochy jsou uchovávání té
spravedlnosti, neustálé návraty k mravní přísnosti. Tím, že
ji ukládá sobě, ukládá ji každému kdo vchází do domu jehoumění. Nese si v sobě rodem a výchovou vrostlé přesvědčení o ži
votě v pravdě jako nástroji přeměnitelnosti lidského soužití
k lepšímu. Líá to u ného poloha povznesení , duse a spíš jakousi
světlou touhu po integritě než romantika. A pra ten druh vel
kého povznesení si šel od začátku hledat tvary v nejmonumen—
tálnější prostotě mýtických kolosů, pravěkých, krétskych, řec
kých a dalších prvotních kultur. Včetně těch "barbarských"
zálib v zlacení a jasném kolorování, jako by chtěl naší šedé
době přidat koloristický jas starověkých skulptur. Každý jak
se narodil, mná by to zlato na Zoubkových sochách nechybělo.
Ale jemu chybí. Je to asi atavismus z dětství nebo z dětství
lidstva. Když jsme byli malí, zakopávali jsme v zahradě pod
jabloní zlaté mosazné spirálky, aby nám vyrostl zlatý strom.
Princ v pohádce musel projet les měděný, stříbrný a zlatý je to kousek pohádky a úlevy v tom těžkém bytí 01 bránových
soch, které se nikdy neusmívají. Aspoň já si to tak vysvětluji.
Summa summarum se ni, zdá se, všecko potvrdilo. Dokonce
si uchovala právo na existenci i jedna z dalších možných před
stav při první návštěvě: jak by bylo úchvatné dočkat noci,
tmavomodrého nebe a velkých jiskřivých hvězd, dát se s kame
rou vyvézt vysoko nahoru na moderní jeřáb, nesvítit prudkým
světlem dvorek a přilehlou střechu, vyjmout velkou elipsou
světla a natočit monumentální a tragické teatrum mundi, které
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se tu odehrává a Jen na okamžik, strnulo.

Jen ovšem, jestli, je toť všechna skutečně pravda* Z té
aummy sumárum vychází. Zoubek, marná sláva, jako věrozvěst
a mravokárca, jakoarchaizující patatik, zároveň tragik i hi
storický optimista, jako pozůstatek jakéhosi dávna překonané
ho cítšní. světa, árvZadkine, o,- Lifšici, ó, Arps, a, Brancusi,
o, Picasso, o, Duchampe! Kam 3 tou. zapomenutou flintou, s tím
japonským vojákem, co nevzal na vědomí konec války, zapomenut
v zapomenutých zákopech!
Máš můj obdiv, první.-.dojmef ale rozpomeň se na další a
další dojmy. Když pršívaln a všecka to na dvorku zmoklo a
zplihlo jako jedna hmota, když ta rozžhavil předloňský červe
nec doběla, když tr- zavalil sníh, když táhla těžká mračna a
vál vítr s listím, když se oddrolil kousek těla, když rozbili
Vítěze a ležel rozbitý, když v tom prýskání, puklinách, děrách,
mapách, průlinách, v tomleprózním rozpraskání povrchů soch
pracovala, trpělivá voda » jedovatý smog, a když se na to na
všechno snášela všednost a část Jek to najednou přestávalo být
mnoho soch a byla to všechno dohromady asambláž tvarů! Jeden
mnohopohyb, jeden úhrn. Jedna horečně telegrafovaná zpráva
někam metafyzickým směrem, jedna’monumentalits osiřelé veli
kosti, jakou mají ti dva Moorovi královští manželé, tak tragicky královští, že jimi neustále prochází vítr od moře a oni
sedí a dívají se někam do příštích nebytí. Jedno Brancusiho
vejce, Začátek světa, do kterého zavřel všechny budoucí pohy
by a děje. Anebo nejaký Arpův jeden balvan plný energií!
1 ten dvorek je jedno. Jen otevřené, trčící a spečené
dohromady. Bizarní arabeska, proměnlivá abstrakce. už se mi
zase chce tam jít a trochu se toho bojím. Náš Honzík včera
odmítl jít do nějakých galerií koukat na sochy a na obrázky,

že ho to nebaví - u Olbrama, to že je něco jiného, tam se mů
že mezi panáky běhat, chodit a hrát si na schovávanou. Bere
je jako jeden roztodivný labyrint vhodný k prolézání a pře
kvapování s rafinovanými průchody nečekaných tvarů.

Soutěžní návrh na železnou oponu Smetanova divadla měl
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vznosně ideové pojmenování: Hrdina umírá, myšlenka vítězí.
Všechno to na rozlehlé ploše reliéfu je. Zdá se, že dole, spíä
rozseta než vymodelována, leží postava a nahoře se vznáší ja
ko dým přelud nějaké metaforické bytosti. Ale je to všechna
spíš matně stříbrné dotýkání, lepení a zrnění povrchu, hra
abstraktních rytmů., jemně plastické zážehy, čeření vody v de
šti, pableskování povrchu čerstvě odlomená skály, na vteřina
ustálený zázrak mihotavé krásy.
..
.
Má na zdi reliéf: čtverec a v pravém horním rohu jaka vy
střeleni někam do nekonečného času milenci, dvě protáhlé by
tosti sotva plasticky vyňaté z plochy, jakýsi snící dvojšíp,
hladce stříbrné rybky. Šumí kolem nich láska, ale mohli by t©
být milenci v sarkofágu, zemřelí láskou, aby nepřestala tr
vat, kdyby to nebyla spíš jen jemná stopa života.
.
Má na římse hlavu Ženy: šíji z renesance, z, labutě, z go
tických klenutí. Hlavu vztaženou ke světlu nebo k polibku ne
bo k horku vášně. Pod zavřenými víčky tma a všechny hrůza že
ny. Draperie vlasů jako jediné zdobení, patřící hlavám králo
ven. Je to touha tak dechnutá do těžkého kovu a tak plná jaké
si nepřítomnosti jako ten stín na schodech z Hirošimy.

Sergej Machonin

Litomyšl, podzim 1986

Olbram

Zoubek

o

sobě

Rodiče se přistěhovali do Prahy v roce mého narození. Byli
oba z Mělnická. Tatínek z chalupy, maminka dcera správce
knížecího velkostatku. Tatínek byl bankovní úředník, ale
těžiště jeho osobnosti bylo ve filosofování. Vzpomínám si,
jak říkával, že by se lidé při setkávání měli dřív zajímat
o světový názor než o bydliště a zaměstnání. A byl moc hod
ný a moudrý. Maminka byla povoláním učitelka, pak s námi
doma. Byla na nás dost přísná, bytost to však byla romantic
ká a múzická. Hrála krásně na klavír. V její rodině se udržo
vala velká manuální zručnost. Možná jeden z kořínků mého bu
doucího povolání. Mám staršího bratra Ratmíra, je očním
lékařem.
Narodil jsem se 21. dubna 1926. Brzy ráno..Asi proto mi
nedělá celý život potíže časně vstávat. Rodiče bydleli na
Žižkově ve Fibichově ulici. Ten byt jsem pak po nich po
dědil a žiji tady celý život. Nikdy jsem se nestěhoval.
Zvláštní.

Do obecné školy jsem chodil na Žižkově do tehdejší Palackého ulice. Do téže, o které píše ve svých pamětech Jaroslav
Seifert. Jenže on z dolní části Žižkova, z té proletářské,
já z horní, úřednické, která těsně hraničila s Královskými
Vinohrady. Pak na reálku, také na Žižkově, na Sladkovského
náměstí. Ale to už začínala válka. Velký vliv na mě měl
skvělý profesor Eugen Knap. Učil češtinu a.franštinu, ale
spíš nás vzdělával, vychovával a učil životu. Do kvarty
jsem chtěl být docela vážně truhlářem. Také jsem se mimo
školu tomuto řemeslu trochu vyučil. Dodnes si dělám vše
od dřeva sám. Pak jsem chtěl být hercem, též docela vážně.
Tahle cestička se rýsovala už skoro pevně. Ale dopadlo to
jinak. Asi bych byl moc špatný herec. A hlavně by mi byla
chyběla manuální činnost. To řemeslo, kterého je u socha
řiny tolik.

V sextě přišel na reálku nový profesor kreslení Miroslav
Kužel. Byl vzděláním sochař z UMPRUM z ateliéru Karla
štipla. Zavedl nepovinné modelování.. První hodina rozhodla
o mém dalším směru. Připravoval mě na zkoušky na Akademii.
Dělal jsem je hned po skončení války v červnu 1945 a neuspěl
jsem. Moc mě to mrzelo. Nevěděl jsem, že mě potkalo jedno
z velkých životních štěstí.

Na UMPRUM jsem dělal přijímací zkoušky v září 1945 a dopadly
dobře. Dostal jsem se do ateliéru profesora Josefa Wagnera.
Zase jsem nevěděl, že mě potkalo znovu veliké štěstí, vlastně
nezaslouženě. Byl to především profesor Wagner. A spolužáci,
kteří se v jeho škole sešli: Chlupáč, Paler, Janoušek, Havlo
vá, Szapoczniková a další. A duch, jaký tam zavládl. Velký
vliv měl i profesor Nebeský, který učil estatiku a kterého
jsme si moc vážili. Bylo po válce. Vše bylo nové, otevřené,
vše začínalo. Přicházely první informace o současném světo
vém umění. Asi to byla nejlepší léta mého života. Navázali
jsme pevná přátelství, která trvají dodnes. Dokonce se jako
Wagnercvi žáci dost pravidelně scházíme, což je, myslím,
zcela neobvyklé.
Na vojnu jsem nastoupil na podzim 1948. Sloužil jsem dva
roky. V Košicích, Rožňave, Šafárikovu, pár měsíců ve Frýdku-Místku. Raději moc nevzpomínám.
Eva Kmentová byla mezi novými spolužáky po mém návratu
z vojny. Byla štíhlá, sportovní, nosila vlasy svázané do
uzlu. Sedávali Jsme spolu v koutě ateliéru. Vzali jsme se
hned po mé státnici. Společný život jsme začli v ateliéru
na Židovských pecích. Byla to bývalá cementářská dílna
v kolonii nouzových domků. Jedna velká, nízká místnost na život i na práci. Voda v hydrantu celou zimu zamrzlá.
Záchod - boudička na dvoře. V létě neuvěřitelné herko.
Bylo nám tam dobře. Před okny byl betonový dvoreček,'který
jsme pomalu začali zaplňovat sochami. Narodila se nám dcera
Polana a syn Jasan. Pak jsme už zase bydleli ve Fibichově
ulici a na Židovských pecích jsme měli Jen ateliér. Do ro
ku 1965.

Výstava mladých v Brně v roce 1958 byla začátkem nové etapy
v našem životě. Uvedla se tam poprvé naše generace v celku.
Uvedli jsme se i my. Eva svou Sluneční ženou, já Rodinou.
Již před tímto rokem vznikaly tvůrčí skupiny. Někteří spolu
žáci a přátelé vytvořili skupinu Máj, my jsme se připojili
ke skupině Trasa. Byli to malíři z Fillovy školy: Kafka,
Jarcovják, Menšík, sestry Válovy, s námi Fibichové a Preclík,
později Vaca, Šimek, Čechová. Byli s námi teoretici Luděk
Novák a Eva Petrová. Cítili jsme se v Trase dobře. Konfron
tovali jsme se, formulovali postoje, vystavovali, stěhovali
sochy z výstav po různých námitkách, bavili se, jezdili na
výlety. Vznikaly další skupiny. Když se ustavil Blok tvůr
čích skupin, rozšířila se naše přátelství, přibylo aktivi
ty, přibylo zápasů o prosazování moderního umění.
Restaurování nás naučil profesor Wagner ještě na škole.
I za to jsem mu moc vděčný. Škoda, že už mu nemůžu poděkovat.
V těch letech byl závazný socialistický realismus v nejužším výkladu. A tak jsme se živili převážně restaurováním
- podobně jako i později v horších dobách. Pracovali jsme
hlavně na renesančních sgrafitech. Jezdili jsme po Čechách
a hodně po Moravě. Několik let v trojici s Mirkem Vajchrem
a Alšem Grimem..

Přátelství, která jsme navázali ve škole, v Trase a v Bloku,
trvají stále a jsou rozhodující oporou v těžkých dobách.
Bez nich si nedovedu svůj život představit. Nerozpadají se
a nejsou.ohrožena bojem o kariéru. Nestárnou, zůstávají stá
le mladá. Vlastně se tomu divím. A jsem tomu moc rád.

Do Sečka vedla naše první zahraniční cesta. To bylo v roce
1958. Pro mě to byl zázrak, který trvá dodnes. Pak jsme
jezdili do ciziny poměrně dost, ale zážitky z Sečka už nic
nepřekonalo. Západní svět mě vlastně dost stísňuje. Je na
mě moc rušný a nepřehledný. Trochu se ho bojím. Kdybych
už musel někdy bydlet jinde, možná, že by to bylo Sečko.
Měl bych pocit, že neodcházím do ciziny, ale že se vracím
kamsi k hlubokým kořenům.

Vlivů bylo mnoho a hlásím se k nim. Nejdříve měl na mě sil
ný vliv italský neorealismus - a jmenovitě Marini. Trochu
mě zasáhl Moore, ale ne tak silně jako mnohé jiné. Pak Fritz
Wotruba, to bylo v době sympozií, když jsem se pokoušel
o blokovité, archaické sloupky. Největší a nejdelší vliv měl
na mě - a má vlastně stále — Alberto Giacometti. Nesmírně
si ho vážím a hlásím se k jeho vlivu. Ale v poslední době
se stále více vracím k inspiraci starými kulturami, hlavně
raným Řeckem.
Sochařská sympozia v lomech mi trochu zkomplikovala život.
Byl jsem v roce 1965 ve Vyšných Ružbachách, v roce 1966
v St. Margarethen v Rakousku a v roce 1969 u Federsee v Ně
mecké spolkové republice. Význam pro mě měla spíš nově na
vázaná přátelství a atmosféra. Přátelství s Karlem Prantlem
a dalšími, atmosféra vzájemné důvěry, respektu, nekomerčnosti,
téměř anonymní práce - jako ve středověkých hutích - se spo
lečnou vírou v poslání umění. Ta komplikace spočívala v tom,
že mě sympozionální cítění na čas odvádělo od odlehčených
figur, od modelování. Pokoušel jsem se i v ateliéru dělat
v hmotných blocích jednoduché, těžké tvary. Ale moc mi to
nešlo. Hlavně mě trápilo, že jedu po dvou kolejích. Za čas
převládly zase figury, často odpoutané od země.

Společný ateliér na Židovských pecích jsme museli opustit
v roce 1965. Kolonie nouzových domků se bourala. Eva získa
la náhradu v Kalininově ulici, já po dlouhém úsilí našel
opuštěnou dílnu v Salmovské ulici na Ncvém Městě. Zase pří
zemní prostor s přilehlým dvorkem. Tentokrát s tradicí mra
moru. Dílnu postavil Ital Ciani, když dostal zakázku pro
Národní divadlo. Vlastně jsme oba, Eva i já, udělali rozho
dující krok, až když jsme se s prací rozdělili. Eva za pár
let odešla z ateliéru v Kalininově ulici a přemístila se
na Smíchov do barokní stodoly, kterou jsme dost pracně
a náročně adaptovali. Byla tam štastná a bylo tam krásně.
Ale za pár let se objevila nevyléčitelná nemoc. V roce 1980
Eva odešla. Bylo to krásné manželství a přátelství. Teprve
v posledních letech společného života, v její nemoci, jsem

Evu poznal v rysech, které mi předtím zůstaly skryty. Byla
velká, pokorná, nesmírně statečná. Nesobecká, láskyplná,
moudrá.

V Salmovské se mi líbí a nechci se stěhovat. Pomalu zaplňuji
dvorek figurami a dívám se, jak na ně svítí slunce, přechází
po nich stín mraků, jak na ně sněží a prší. Žijí se mnou.
Dělám figury a vlastně jsem nikdy nepocítil potřebu dělat
něco jiného. Většinou mě počítají k modernímu proudu, ale
jsem vlastně skoro úplně tradiční. Modeluji sochy z hlíny,
jako se dělaly odedávna. I náměty Jsou tradiční.. Z myto
logií, hlavně řecké, ale také ze Starého zákona. Někdy se
pokouším o vlastní výklad. Gesta dělám většinou archaická,
obecná, někdy teatrální. Jen materiál, z kterého odlévám,
je jiný. Převážně cement, na menší věci olovo a cín. Vlastně
všední materiály. Jednak jsou dosažitelné, ale hlavně se mi
zdá, že dobře kontrastují s tím nadneseným archaičnem. Stej
ně jako tváře - většinou se snažím o podoby blízkých lidí.
To napětí mezi nadčasovostí a současností, mezi patosem
a všedností, mezi směřováním k řádu a nemohoucností ho do
sáhnout, to je asi to, oč mi v sochách jde. Ale přišlo mi
to jaksi samo, nijak moc vědomě jsem se k tomu nedostal.
Vystavoval jsem od roku 1952. Nejprve s Uměleckou Besedou,
pak s Trasou. První samostatnou výstavu Jsem měl ve Spálově
galerii v roce 1963 s Vladimírem Jarcovjákem a Kahem Vacou.
0 rok později s Čestmírem Kafkou na Nové scéně v Bratislavě.
V roce 1970 jsem měl velkou výstavu v Hradci u Opavy. Ta mi
otevřela cestu na severní Moravu, zejména do Opavy, kde mám
okruh dobrých přátel. Výstav bylo víc. V Soběslavi v Muzeu
jihočeských blat v roce 1971 s Janem Hejdou, v Arboretu
Nový Dvůr u Opavy v roce 1978, v ÚKDŽ v Praze v roce 1980,
téhož roku v Okresním muzeu v Krnově. 0 rok později v Orlic
ké galerii v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1982 v Makromolekulárním ústavu ČSAV v Praze a na hradě Hukvaldy na počest
Leoše Janáčka. Rok na to byla prodejní výstava v Galerii
Zlatá lilie a v atriu klubu Slezského divadla v Opavě.
V roce 1984 v Galerii 55 na Kladně a o rok později ve Zbra-

šovských aragonitových jeskyních v Teplicích nad Bečvou,
v klubu Antonína Trýba lékařské fakulty v Brně a výstava
tisků v kladenské spořitelně. Letos na jaře v Atriu na Žiž
kově, na podzim v Litomyšli s Václavem Boštíkem, Zdeňkem
Palcrem a Stanislavem Podhrázským a konečně dosud největší
a asi i nejlepší v Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Všechny
výstavy jsem připravoval s chutí, z každé bylo nějaké
poučení. Nejvýznamnější pro mě byly výstavy v Arboretu,
ÚKDŽ, v Krnově, v Atriu a zejména v Ostrově. V šedesátých
letech jsem se podílel na mnoha společných výstavách doma
i za hranicemi. Z nich nejvýznamnější pro mě byla výstava
Socha a město v Liberci v roce 1969 a před tím Pět sochařů
ve Spálově galerii v Praze v roce 1967.

Po roce 1971 jsem se zase vrátil k restaurování. Po několik
let jsem neměl jinou možnost existence. A zase mě potkalo
štěstí, celkem nezaslouženě. Dostali jsme krásnou práci
v Litomyšli na renesančním zámku Pernštejnů. Ohromná figu
rální a psaníčková sgrafita. Práce na mnoho let, zatím dělá
me třináctou sezónu. A sešli jsme se tady v nejlepší možné
partě. Václav Boštík, Zdeněk Paler, Stanislav Podhrázský.
Už třináct let. se spolu nenudíme, je stále o čem mluvit
a nad čím se zamýšlet. A ještě jsme se nerozhádali. To je
vzácné.
S Marií jsme se poznali v Litomyšli na zámku. Vzali jsme
se a žijeme v krásném manželství. Je úplně jiné než bylo
s Evou. Asi je to dobře. Marie má dva chlapce z prvního
manželství a tea máme spolu holčičku Evičku.

Polychromie soch mě zajímá čím dál víc. Asi je to tím sklo
nem k tradicionalismu. Ve všech minulých kulturách byly so
chy barevné. V Egyptě, Asýrii, Řecku, v gotice i v baroku.
Ty nebarevné sochy posledních dvou století znamenají jen
několik minut na orloji času. Pokouším se o polychromii,
ale zatím mi to moc nejde. Snad jen zlacení je jasnější.
Asi zase pro ten kontrast mezi všedností cementu a slavnost
ností zlata. Cesta by snad mohla vést pres hodně ploché

reliéfy, kde je barva skoro nezbytná. Reliéfů jsem se
nadělal hodně. Vlastně trochu místo kreslení, hledám
a ověřuji si na nich nápady. Dělám skoro výlučně čtver
cové formáty a myslím při tom na metopy. V posledních
letech jsem začal z hodně plochých reliéfů snímat kartá
čové otisky na ruční papír - reliéfní tisky.
Je mi šedesát, dost často se ohlížím a trochu hledím
dopředu. Při tom ohlédání vidím, že jsem měl dosud
štastný život. Dělám, co mě baví, měl jsem krásné man
želství a Evou a mám krásné manželství a Marií. Mám
dobré děti. Živím se docela dobře. Pár věcí si vyčítám
a rád bych je vzal zpět, ale do zrcadla se mohu dívat
bez velkých rozpaků. A při pohledu do budoucna bych
rád zahlédl ještě pár slušných soch, pokud semi podaří.

Olbram Zoubek, 1986

Vemisáž výstavy Věry Janouškové,
Hlavy a těla, listopad 1986,
Ústav makromolekulami chemie ČSAV,
Praha

Již pěknou řádku let nás oslovuje umění Věry Janouš

kové* Její plastiky ve veřejných prostorách, exteriéru
nebo interiéru,revokují poetickým přirovnáním podobu

současníka a zhodnocují jeho prostředí ve formách troj
rozměrných i reliéfních. Sestavou tvarů doslovují archi
tekturu* Kolem sebe vytvářejí svůj prostor, nebo lépe
zahradu snu a reality, vzájemně se pro línajících, zahradu

určenou pohybu myšlenek,citů §, fantazie* Stejně tak

a námi navazují dialog její sochy,asambláže i koláže
v prostředí wnnkrorném,které jejím intimním sdělením nej

lépe vyhovuje*
V únavě z rostoucí nedůvěry ke konvenčním způsobům

sochařské mluvy zapůsobil v 50*letech projev Věry Janouš
kové jako příslib,že se do plastiky vrací nestrojený cit*

V jejích ranných plastikách, komor ně modelovaných figurách,

zaujaly

osobité nápady při výstavbě tvaru* Požehnaná

představivost jí dovolila nadchnout se obyčejností,v níž

rozžehla jiskru poezie* Využila třeba kusů spečené strus

ky,kolem níž zformovala dřík

těla,dala hlavě i údům po

stoj a pohyb. Propůjčila jim něžnost i zasněnost. Výtvar
ný cit jí dovolil vytušit a zrekonstruovat obraz světa

z hmot a předmětů,které stály mimo vznešenost umění,
avšak bytostně souvisely se životem člověka. Jak lze

skládat podobu výtvarné představy o skutečnosti z frag
mentů věcí,které člověk šálivého tempa moderní doby vy
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řadil z provozu a zapudil,ověřila si zprvu v sešívaných

tapiseriích. Od nich byl již jen krok k inspiracím je
jích asanxbláží a koláží, se stavovaných z nálezů na sklád

kách měst a venkova* Poničené a deformované zbytky druh

dy užitečných předmětů pro ni nebyly v žádném případě
knrínzí ta-nr!. Uviděla v nich vše,co do nich vrstvami času

člověk uložil: svět prožitků i pocitů,mezilidských vzta
hů,kolektivního vědomí i individuálních osudů* V podobách

hlav,figur i věcí vytvořila metafory intimissima člověka
a jeho přírody. Zrcadlí se v něm běh života od zrodu po

chvíle zániku. Uměleckou formou vyjádřila pocit z bytí,

jehož se nejednou dotkl Josef Čapek a o němž na počátku
20*let psala jasnozřivě vynikající novinářka Milena Je

senská: "A čím hůře a bolestivěji nám je,tím více roste

styk a společenskost s věcmi. Jsou chvíle,kdy je člověk

obklopen předměty,které náhle dostaly tvář,náhle se po

hybují a náhl

p

mají docela jiný výraz,význam a rozměr

než kdykoliv předtím.” (Tajemná vykoupení,Tribuna,25.2.
1921).

Od přelomu 5Oř až 60.let Janoušková již neopustila

poetickou a fantaskní polohu svého tvoření. Její dílo
si právem získalo ohlas. Byla ceněna emocionalita i
výtvarnost jejího pro jevu, stejně jako básnická schop

nost transformovat předmětný svět člověka v obraz je
ho pocitů a myšlenek. Hodnotila se humornost,s jakou
dovede poohlédnout na naší běžnou ärutečnost. Její f±-

gurativnost byla opakem pyšných představ naší civili

zace. Svéráznost sochař činy ch forem zaujala jak z hle
diska výrazu,tak stavby tvaru,tak i projeveného smyslu
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pro obnovu plastického účinku barvy* Ztěží však uspokoji

la vyznavače konvenčního 'krásna*; její figury či hlavy
se vskutku vymykaly ideálům ztepilého hrdiny naší doby.
Proti tomu jí zas hlasatelé nezobrazivého umění vytýka

li přílišnou poplatnost figurativní sdělnosti*

Časem se vyskytly též jiné námitky. Jedny vycházely
z kritiky tzv. objektů.,které z oblasti umění šmahem vy
lučovaly. Vytýkaly,že způsob asambláže nebo koláže vede

ke vzniku mimouměleckých jevů,které nevycházejí z vnitř
ní podstaty zřené skutečnosti a nejsou tedy schopny jí

připodobnit své formy. Ztotožňují se s ní jen zdánlivě,
vnějšími znaky. Objekt přestává tím být obraze^,ale zů

stává pouhým fetišem,modlou,která stojí jako předmět
mimo lidskou situaci a mimo její obsah. Avšak skladba

tvaru,kombinující fragmenty věcí do plastické podoby

zamýšleného významu nejen že se nezbavuje obsahu poznái-

ní e sdělení,ale navíc je s to propojit a emocionálně
zhodnotit významové vrstvy,nesené vnějšími jevy s před
stavami niternými a ryze duchovními. Naopak objektem,

který stojí mimo umění stává se dílo,z něhož konvencí
obsah vyvanul,zůstal pouze na povrchu napodobované pří
rody či uvízl v systému znaků,je jichž forma obsah po

tlačuje. Znaková forma Věry Janouškové vychází z pocitu

živého obsahu doby a člověka.
Její plastiky,trojrozměrné i reliéfní asambláže a
koláže jsou výsledkem hledajícího tvoření,v němž dotyk

věcí a jejich převod k výsostné umělecké podobě není

jen objevem nových forem obrazu reality člověka. Je
rovněž osvobozmím z falešných vazeb ideologického vě-

4
domí. Obnovuje sensibility a duchového zření. Obsah

její tvorby není pomníkem doby. Živen časem konkrét—
ního člověka přítomnosti stává se svědectvím jeho

existence*

Druhým pramenem nedorozumění bylo Janouškové
pojetí plasticity. Zásluhou renesance udržuje se po

staletí názor, že plastický tvar je neoddělitelně

závislý - především ve vztahu k prostoru - na výstav
bě reálného objemu. K této poučce přidal klaainiHrnng

požadavek,aby byly ze sochařství vyloučeny výtvarné
prostředky jiných disciplin,zvláště práce s plochou
a barvou* Není jistě náhodou,že to byli malíři postimpresionismu (v čele s Gauguinem),kteří porušili

kánon objemovosti - zprvu v reliefech. Bez snahy o
vyvolání iluse cestou napodobení začli pracovat se

zdviženými a prostupujícími se plochami a společně
s koloritem tyto výtvarné prostředky využili k dosa
žení výrazu. Následujícím objevným činem byly asamblá

že Picas sovy. Vnitřní prostor plastického tvaru byl
sestaven ze soustavy ploch,doslovených barvou. Také

Matissovy monumentální reliefy,poučené na archaické
plastice,transformovaly modely těl do hmoty,prolínájí

cí se rytmem ploch,nikoli objemu. Na své samostatné

cestě od expresionismu ke kubismu nezůstal v tomto
úsilí pozadu ani Otto Gutfreund. Podmínkou konstrukce

tvaru byl mu odvrat od naturalistického objemu. Praco
val s plochami jako základními st gygjbními články plas

tické mluvy. Postavil se proti návykům tradice,aby po

stihl duchovní obraz reality. Důsledně abstrahoval
formu v

protikladu ke sny šlovým vjemům. Zatím co se
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s tímto principielním odklonem od klasického objemu
v novodobém sochařství vyrovnala v různých modifika

cích. světová plas tiká, pře žíval u nás po leta patřičný
důraz na objem sochy jako řídící hledisko pojetí i

tvůrčí metoda. V širší míře porušila kultivaci obje

mové plastiky až generace sochařů z období po druhé
světové válce,která se vrátila ke Gutfreundovu příkla

du. V jejím rámci tak učinila i Věra Janoušková.
Jak již řečeno,obrazivost jejího projevu vyvěrá

z neobyčejné představivosti a poetického cítění. Zku
šenosti času posunuly charakter jejího projevu na úkor
původní zjevné hravosti k výpovědi o vážných prožitcích

bytí. Naznačuje je dramatická naléhavost témat jejích
koláží i významový posun jejích plastik a asambláží.

Živelnou radost v nich vyvažuje někdy tíseň a úzkost.

Tím více přiblížila se k životu,který se vepsal do or

ganizmu jejích děl,do konstrukce ,modelace i skladby
tvarů a barev. Prostředkon sdělnosti zůstala pro ni

figurace. Ženská něha a citovost patří navíc mezi před
nosti jejího projevu. Uměaí Věry Janouškové objevuje
náš svět a v něn nás samotné.

jiří šetlík

Vzpomínka ne Svárov

Bylo to v pětek odpoledne a bylo moc hezké poxasí, nebe
s xárami od tryskáxů, barevné listí a slunko naplno. Bylo to
v bývalé hospodě proti kostelíku svátého Lukáše a on snad
as to nějak dohlídl. Pestrobarevné sochy a obrazy pěkně zapa
daly do zarostlé zahrady a rozpadající se stodoly (kde už ne
jde o dokonalost, ale o život), jejich základem byla většiwu
živelná exprese a vitální organické formy, a místy to vypadalo,
že to tu bují na zdech a plotech jako vegetace a ti panáci a ty
příšerky v tom bydlí. A přijímají návštěvy. A nsešlo se tu
(alespoň mi to tak připadalo) jen obvyklé vernisážové obecen
stvo, at spousta lidí mladých, zaujatých a otevřených. A byl
tam šikovný, živelně organizovaný program (ten se mimochodem vyé.
dařil podstatně lip než při výstavě v Brně, kde působil spíš
jako trochu bezradná recese), který posunoval svárovské odpoledne "mimo tradixní rámec umění", kam se teň už tradixně no
vé tendence utíkají, a prozrazoval, že tu nemá jít o "pouhé"
malování, ale o starý zlatý postulát tvoření ve všech oblastech
života. Byla tam jedia k svérázná módní přehlídka, při které
profesionálně odvážné a excentrické modely kontrastovaly s kou
zelně amatérskými úsměvy manekýnek, a pak loutkové divadýlko,
opět s amatérským zápalem i profesionálními triky, kde Šlo
o nic a o všechno, tekla krev, padaly hlavy a ožívala slova.
Prostě atmosféra ve Svárově byla působivá, podmanivá a přesvědčí
xivá (přestože jsem vlastně měla odzaxátku ke Konfrontacím
výhrady), Svárov se prostě vydařil.
Dalo by ae jistě namítnout, že tu ale přece mělo jít pře
devším o výstavu a že úroveň vystavených prací byla příliš
kolísavá, že vedle nároxnějších, osobitých a jaksi samonosných
prací se tu prezentovalo taky dost akademického a slabého, ani
ne akademického malování, že se tu míchaly věci působivé a živé
i prázdné a efektní. Jenomže to vyplývá ze samé koncepce toho
to podniku, v jehož zásadách byla demokracie, jeká se dnes

nevidí: přijít vlastně mohl každý, kdo je schopen individuál
ního výrazu xi tvořivého projevu (nebo si myslí, že je ho scho
pen, nebo takovým být chce, nebo se takovým, chce zdát), konec
konců vystavovala i xtyřletá Markétka Davidová, a to mě velice
ootššilOo A odpovídá to vlastně i jedné ze tásaď, ktere si
mladí formulovali: "zrušit elitářství v zájmu nejširší komuni
kace" .
Také by se dalo namítnout, že tu není zas tak moc původ
ního, že evidentní poplatnost dobovému uměleckému klimatu,
nové malbě a nejrůznějším "postmodernismům", poněkud zpochyb
ňuje tu "sílu individuálního tvůrxího ?cinu"s Jak Je možné
jim věřit, když je tu tolik zřetelných a bezprostředních Odka
zů na dobové umělecké tendence ve světě, jak může být proklamo
vaný "xistý sebevýraz" autentický, když Je tak kolektivní?.
Jenže ani s těmito výhradami nelze obstát. Čeští umělci přece
xasto potřebovali patrona ze svéěta, prox to zazlívat zrovna
těmto? Vždyfc i geberace šedesátých let, která u nás dala vy
růst tak výrazným individualitám, hovořila zpoxátku spolexným
-a přejatým - jazykem.
Každopádně patronát, který přísluší souxesnym Konfron
tacím, je mimořádně příznivý a Šíastný, protože umožňuje dneš
ním mladým daleko spontánnější projev než bezprostředně minu
lým generacím, vyzývá k tvořivému uvolnění, nechává uplatnit
maximum fentazie e obraznosti a dává (alespoÄ) iluzi svobody.
Jestli se dá najít jednotící nebo dominantní rys v souxasných nových tendencích, je to snad důraz na sílu indivi
duality. A největší šance, kterou nám tečí umění může poskyt
nout, je individuální osvobození. V rsšem světě paneláků a
kolektivní odpovědnosti a bludiší schvalovacích orgánů se mód
ní tendence umění šíastně vracejí k rozhodnému-, samo^tnému vi

dění, k požadavku hovořit svým jazykem, sdělovat své myšlenky,
cítění a chápání, spontánně se vyjadřovat. Tyto postuláty nejsou
samy o sobě nové, nicméně vznik něxeho nového umožňují.

Jádro svárovské sestavy tvoří živá parte mladých lidí,
kteří se ještě nedali odradit ani moudrými ani nemoudrými,
a neměli by se chápat jako "zavedený umělecký směr" rabo "etapa

xeského umění” (se vším tím hledáním vlivů a vzorů, kontinuit
a souřadnic, které k tomu patří), jejich síla je především
síla tohoto okamžiku. Nepředstavují pro mě ani tak xeskou verzi
"new-artu", jako spíš umění MLADÉ, příznačné svým entuziasmem,
temperamentem, rozpínavostí — i otevřeností vůxi podnětům,
sebedůvěrou a -vitalitou. Vždyť vlastně (pokud můžeme názory
podepsané J.D. považovat za krédo celé skupiny) i program, kte
rý vyhlašují - "...zrušit dogma formy a estetiky ... nalézt
prvotní impuls vedoucí k sebevyjádření ... zrušit modlu výtvar
ná ... hledat smysl svých nejvnitřnějších světů ... vše. nazývat
pravým jménem ... maximální otevření sebe sama ... schopnost
xisté' komunikace ...”atd. - to jsou přece-především blahosla
vené utopie mládí a nově nastupujících generací, oxistné progra
my raných avantgard.
A nezbývá, než jim závidět. My, kteří jme ještě nestaxili
být dospělí, a najednou vidíme, že už nejsme mladí, můžeme jen
lito-«Bt, že nemáme ten elán, sebevědomí, víru vb vlastní - a spolexné - síly, ano i tu naivitu a vědomí bezxasí, nadčasové vní
mání světa.

Ale teč už konexně, co tam ve Svárově vlastně bylo k vidění:
Nejbezprostředněji se mi vybavují metafyzické krajiny Oldřicha
Tichého vzadu u plotu. Dívala jsem se na ně zdálky od ohýnku,
a jsk se znxalo šeřit, velice ožily. Intenzívní vnitřní život,

měli také Gabrielovi Egypťan!, Skálův šíp a Bouzkovo Zvěstování.
Vůbec plastika tu byla Zastoupena osobitými kousky. Vágne
rovi xerti-netopýři se mi zde zdáli sice na první pohled neústrojní, ale stejně mě potěšili svou existencí, oni totiž byli jako
živí. Podobně i Ladislav Sorokáx zabydlil za hradu pestrými kaší
rovanými příšerkami, které sice byly založeny na úplně Jiném
tvarosloví, ale působily na mě stejně bizarně a přítulně.
Pak se mi také líbil Vít Vejražka, Jeho ryze malířský projev,
ve kterém je všechno zaleženo na barvě a autonomních formách,
ale přece jen nejde o událodti jen na povrchu plátna, a ještě
svobodná a uvolněná obraznost Vlastimila Krxmáře, ten byl tak
skromně zastrxený hned u vchodu.

Jirka David mě vždycky potěší svým bohatým a diferencovaným
vnitrním světem (ostatní jsou většinou jednostrannější). Má ne
přeberný fond představ a výrazovou proměnlivost, a přitom vlast
ně rozvíjí jediné, jakési skryté filozofické téma.
Také Petr Nikl se mi líbí, že je tak propadlý vlastním
představám, svým založením mi připomíná Sk trochu Redo na,
trochu .Váchala, a to příbuzenstvo Je mu ke cti. A divadýlko
připravil skvěle.
Tonda Střížek se z party trochu vymyká, ostaví na expresio
nistické barevnosti, ale na ladění kalném a tlumeném, a daří
se mu obrazy s méditativní Zešeřelou a záhadnou atmosférou. Ale
někdy mi to ladění připadá trochu vypoxítané a umělé.
Taky Standa Di'úiä je výrazně jiný než ostatní, upozorňuje
na sebe racionálním rozvrhem jasných barev a domyšlenou grafic
kou strukturou svých obrazů. Já ale tyto polohy moc ráda nemám,
a tak se mi to zdá sice pěkné, ale dekorativní. (Nicméně do
tažené. Stejným směrem se například orientuje Martina von Riedelbaum, ale Jsou to spíš jen školní etudy.)
Císařovského práce mě mile překvapily, rozvěšené na sto
dole se mi líbily víc než předtím w ateliéru, zvlášť ten zele
ný terx. Jenže mám stejně pořád podezření, že v jádru přece jen
spíš tíhne k "akademikům" než k "Divokým". 0 ptuhé podezření myši
lim ale už nejde u Mária Kotrby, Kateřiny /?/ Štencové, Vladimí
ra Kafky nebo Moniky Sevxíkové. Jejich expresívni "vodvaz" pro
mě zůstává Jenom v oblasti malířského řemesla.
Také Otto Placht, Jméno Již dost zavedené, mě nechává chlad
nou. Zdá se mi příliš virtuóaní a manýrovaný a obávám se, že z něho
xasem vyroste druhý Rittstein. (A když už Jsme u toho, nevím,
zda až příliš bohatá invence Petra Sládka icspěje tímto směrem.)
Ani k Jaroslavu Ronovi jsem zatím nedokázala najít hlubšího
vztahu, ta Jeho -prazvíreta a prakrajiny považuji zs příliš přímoxarý a jaksi tendenxně programový sestup k mýtům xi archaixnu,
jejichžakcie v posledních letech tak prudce stouply.
0 Pavlu Hostovi jsem přesvědxena, že je v podstatě vyznavaxem jiné, kultivovanější estetiky a tato poloha mu nesedí.
Nechápu, prox se nutí do dynamické a barabrsky spontánní expre
se, výsleéek se mi zdá těžkopádný a nepřesvědxivý.

Reinišová se jmenuje Magdalena a to bylo jméno fiktivní cil
hrdinek mých dětských příběhů, a navíc má překrásné oxi,
a proto je mi moc líto, že figury r^jejích - jinak dost intim
ních a prožitých^obrazech mají trochu schematickou módní fyzio
gnomii. Nicméně ty o?ci, které jim maluje, jsou její.
Erika Bornová naopak má smůlu i. vybavuje se mi při ní raný Dix
a toho já nerada.
Zato mám ráda Jiřího Kovandu, jenomže tady se mi moc
nelíbil. Zdál se mi dokonce být nepříjemně blízko Vladimíru
Skreplovi, Jehož malování mi velice vadí. Připadá mi, že £
příliš pouxeno moderním vývojem, že se tváří tak progresivně a
a jistým a bezpochybným gestem boří estetická a umělecká klišé,
ale zůstává přitom prázdné a nemohoucí.
Pak se mi ještě nelíbili Richard Konvixka a Martin Němec,
u nichž se dá identifikovat tolik.různých přístupů, a žádný
výrazný vlastní. Ti dva, a pak ještě například Marie Suchánková
(i když ta se mi líbila víc) jako by potvrzovali, že dosavadní
mladí, jaco Ouhel, Naxeradský nebo Sopko, jsou už klasici
a stávají se pilíři, na nichž staví další generace.
No a pak se mi ještě velice nelíbil Lukáš Bradáxek, u kte
rého si víc nepamatuju, než že Jsem si říkala tíc takhle ne,
a ještě Peter Otto, Jehož primitivní portrétky byly pro mě
už moc primitivní, a Eva Vejražková, tam se mi to zdálo zas
odvozené, efektní a přitom bezvýrazové, a pak mi ještě vadila
suverénní jednostrannost Michala Fidry, písmena Aleše Najbrta,
která sem vůbec, ale vůbec nepatřila, estétství, pro mě jaksi
tupé, Petra Pouby - ale raději už dost, a£ se mnou Ještě aspoň i®**
někdo kamarádí. Vynechala jsem sice ještě hodně jmen, ale tohle
není referát, nýbrž vzpomínka, tak co.

pépé

Z výstavy "Mladí pražští výtvarníci" Brno,Vysokoškolský klub,
Na bidýlku,červen-červenec 1986,text NN 5.

Poznámky k jesenické realizaci Jana Šimka

Na jižním svahu přírodní vycházkové a relaxační zeny v Lá
zních Jeseníku, který leží na úpatí Studničného vrchu / 992 m/,
jednoho z nejvyšších vrcholů Rychlebských hor, a spojuje
centrum lázní s okolní volnou přírodou, se nalézá pozoruhodný
sochařský areál.
Terén svahu je modelován v souladu s dávnou, přírodními
živly modelovanou krajinou do odstředivých, vzájemně do sebe
přecházejících vln, z nichž vyrůstají rudimentární kamenné
objekty, volně se rozvíjející do prostoru. Připomínají věkovi
té útvary kamenných polí jesenických hor, utvářených přírodní
mi živly větru a vody do dynamických, často bizarních tvarů.
Celkem jedenáct sochařských objektů ze světlé slezské žuly je
koncipováno jako na sebe myšlenkově navazující sled "zastave
ní" na spirálovitě se svahem vinoucí cestě, v nichž se postupně
odvíjí drama sochařského příběhu a které směrem vzhůru přechá
zejí od jednoduchých útvarů do stále složitějších až lidsky
konfigurovaných sochařských kompozic.
Od spodní části krystalizují v zárodečných elementárních'
tvarech jakoby vyvržených z nitra země; celá tato část svým meditativním charakterem připomíná japonské zenové zahrady. Z ní
se v dalších objektech spontánně rozvíjí dramatický kompoziční
a tvarový pohyb, vyjadřující dynamiku životního dění, jehož ne
dílnou součástí se stává "lidský prvek"/ "lidský živel" /. Člo
věk přímo prochází následujícím objektem, složeným z několika
žulových kamenů, jakoby roztržených z nitra eruptivní životní
silou. Ne něj navazuje výrazný dynamický profil terénní vlny,
unášející na svém úbočí kamenné pele se znaky lidských tvarů,
evokující pohyb a "tok života". Tento "lidský prvek" je pak mo
nument ali z o ván v následující vertikální kompozici, složené z ně
kolika balvanů, do podoby totemického torza k obloze se vzpína
jící lidské postavy. Napětím mezi přírodním tvarem kamenného
bloku a do něj vtisknutými lidskými tvary je umocněno emocionál
ní působení tohoto díla. Prostorovou kompozici svahu uzavírá
členitý útvar "brány", kterou se areál symbolicky spojuje s vol

nou přírodou. Jeho složitá tvarová konfigurace vyjadřuje vnitřní
napětí základní polarity života, napětí mezi odstředivou a do
středivou tendencí, vyjádřenou sochařským tvarem. Archaizující,
tajemný ráz těchto sochařských objektů a celé kompozice svahu
naplňuje místo meditatívni atmosférou a proměňuje je v putovní
místo novodobého kultu přírody - hor, kamenů, slunce, oblohy,
ale i vody a větru, s nimiž se sjednocuje v neustálých proměnách.
Celá sochařská kompozice svahu do sebe integruje a sochařsky
umocňuje charakter a prvky okolní krajiny, do níž se otevírá.
Důležitou součástí je tu pohyb člověka mezi jednotlivými "zastá
váními" a s tím spojený aspekt času a neustálé proměny vnímání
a prožitku jednotlivých detailů i celého prostoru svahu. Koncep
ce díla vychází rovněž z jeho praktické užitelnosti jako přírod
ního solária, navozujícího bezprostřední kontakt člověka s příro
dou, který zaujímá v léčebné metodě zdejších lázní důležité mí
sto. Ústřední myšlenku díla lze nejlépe charakterizovat vlastní
mi slovy jejího autora:"... symbolizovat spontánní přírodní dění
a vést k zamyšlení o smyslu lidského bytí v něm*, s cílem "...vy
volat uvnitř člověka podněty a impulsy potřebné k hledání otázek
a uvědomování si, co je v přírodě a životě opravdu podstatné."
Tvůrcem této pozoruhodné a u nás zcela ojedinělé sochařské
realizace je brněnský sochař Jan Šimek / nar.1941 /, který ji vy
tvořil ve spolupráci s projektanty Zahradní architektury v Želešicích u Ema v letech 1979 - 1985* Šimkův jesenický projekt před
stavuje vyvrcholení jeho dosavadní umělecké tvorby. Myšlenkově na
vazuje a rozvíjí jeho předchozí představy, uskutečněné v realiza
cích "Lidský živel"/1974 - 1975/ v areálu šlechtitelské stanice
v Želešicích u Brna a "Vír života"/1976 - 1977/ v lázních v Třebo
ni. Želešická realizace je koncipována jako uměle vytvořená geolo
gická trhlina v modelovaném terénu, z níž eruptivně tryská primár
ní energie v podobě zárodečného shluku lidských tvarů, konfrontujících "lidský živel" s ostatními živly přírody. Teprve projitím
dna zemního útvaru si plně uvědomujeme všechny významové souvislo
sti díla, Z tohoto principu vychází také sochařská realizace v
Třeboni, která je cele založená na koncepci vnitřního prostoru spirálovitě se rozvíjejícího z uměle vytvořeného ohniska vodního
víru - , jehož se vstupující člověk stává nedílnou součástí. Navo

zuje a otevírá otázku místa člověka v řádu univerza přírody.
Šimkovo úsilí o významové sepětí sochařského díla s přírodou
pak vrcholí v jesenické realizaci, která má přímo charakter
sochařsky zvýznaměné přírody.
Naléhavost Šimkovy touhy po sjednocení s kosmickým rytmem
přírodního a lidského bytí má charakter až extatického vzepětí,
které připomene metafyzický koncept díla anglického symbolisty
19.stol, malíře a basníka, samotáře Williama Blakeho či vzdále
ně mystiku díla českého symbolistního sochaře přelomu století
Františka Bílka/ U Šimka se setkáváme s představou kosmického
víru či proudu, oživujícího a utvářejícího vesmír, která je
. blízká obdobným představám obou zmíněných tvůrců a některých
dalších umělců symbolismu./. Toto směrování autora zákonitě při
vedlo k práci s přírodou, s jejími živly. Šimek svým vlastním
úporným hledáním dospěl k řešením, která jsou v některých aspektech
obdobná dílům některých představitelů zemního umění 70.let, na
příklad realizacím Roberta Smithsons nebo Richarda Longa. Štrnková
koncepce krajinného sochařského díla je blízká koncepcím zemních .
děl uvedených umělců přímou prací s přírodou, s živly země, kame
ne a také vody, uplatněním charakteristických přírodních tvarů
i některých celkových rysů okolní krajiny v umělém kontextu díla,
jež je nově interpretuje. Dále konfrontací díla a krajiny, odkrý
vající její vnitřní významy a jeho zapojením do ustavičného toku
časových proměn přírody, působených sluncem, větrem a vodou, jež
je ovlivňují a proměňují a stávají se tak rovněž jeho nedílnou sou
částí. Šimkovy realizace se však v některých rysech podstatně odli
šují od zemních projektů. Nedílnou součástí jimi symbolizovaného
přírodního dění je umělci "lidský prvek"/"lidský živel"/ v podobě
archetypický/znaků lidské postavy, vypovídajících o životním zápase
člověka-a svojí emocionální naléhavostí dramatizujících obsahové
vyznění díla. Přírodní tvary autor nepřejímá přímo z přírody, ale
sochařsky je znovuvytváří. Své projekty realizuje v přírodním pro
středí, které bylo již dříve člověkem kultivováno, ne ve volné, lid
skými zásahy nedotčené krajině jako je tomu v případě přírodních
realizací zemních umělců.
Vraťme se ještě k "lidskému prvku" či "lidskému živlu" uvedených
Šimkových prací. Autor jej nahlíží jako nedílnou součást přírodního
světa v původním mýtickém smyslu: lidské zvary se rodí z přírodních

živlů kamene či země, vzpínají se do prostoru a opět sjednocují
se svým prazákladem, symbolizovaným nejčastěji přírodním tvarem
kamenného balvanu. V kontextu českého sochařství je třeba v té
to souvislosti připomenout příbuznost Šimkova jesenického díla
přírodní sochařské realizaci barokního sochaře Matyáše Bernarda
Brauna v lese Betlémě u Žírče ve východních Čechách, která vy
rostla z obdobné dramaticky cítěné nadčasové vize jednoty člo
věka a přírody / Též její významová koncepce "cesty" v sepětí
s přírodou má své vývojové předstupně právě v barokním umění,
v křížových cestách poutních míst./; a|iále pak ze sochařství
XX.století / pomíjíme-li teč již zmíněnou obecnou myšlenkovou
příbuznost s tvorbou Bílkovou/ některým raným dílům Josefa Wagnera, například plastikám "Bludný balvan" a "Vlna"/ obě z r.1929/,
vyjadřujícím podobným symbolickým způsobem tutéž myšlenku spjatosti člověka s přírodním prazákladem.
Plastiky Jana Šimka vyrůstají z umělcova niterného prožitku,
majícího charakter vize. Vyjadřují existenciálně vzepjaté stavy
bytí člověka, odhalující mu hlubinný prazáklad existence i tuše
ný smysl a cíl jeho cesty. Šimkova tvorba se nedá zařadit do
rámce přesně vymezeného výtvarného směru či tendence. Vedle nazna
čených příbuzností s přírodními realizacemi zemního umění a vztahů
k domácí sochařské tradici je však přesto třeba uvést volnou sou
vislost autorovy figurativní tvorby z konce 60.let a 1.poloviny
70.let, vyznačující se osobitým imaginativně fantaskním a expresivním pojetím a často rituálním charakterem, s proudem nové
figuraoe; její výrazná citovost a apelativnost má patrně nejblíže
k tehdejším pracem Josefa Jankoviče. A dále souvislost jeho sou
časné tvorby s expresivními tendencemi přítomnosti, znovu zhodno
cujícími tradiční kategorie uměleckého díla, obrazu či sochy, jako
media schopného tlumočit nejhlubší obsahy lidského citu.
Šimkovu uměleckou tvorbu je možné charakterizovat jako posel
ství lidství, obracející se na nás jednou s odvážně vyzývavým až
patetickým apelem, s cílem vyburcovat nás z navyklých stereotypů
myšlení a jednání, jindy vedoucí naše vnímání k soustředěné kontemplaci o smyslu lidského bytí. Vyznačují ji silný výrazový a
dramatický náboj a jakási původní heroičnost umělcova poslání

zjevovat osobní poznání pravdy života.
Podstatným vývojovým přínosem Šimkových přírodních realiza
cí pro naše sochařství je jeho úsilí o novou koncepci sochař
ského díla. Je potvrzením toho, že jen důslednost umělce ve sle
dování vlastní cesty, spojená s osobním nasazením, může přinést
umění nové podněty.
Je třeba si přát, aby přínos realizací Jana Šimka nezůstal
u nás ojedinělý, ale aby se stal stimulem pro hledání nových va
zeb umění a především sochařství s přírodou, které by tak vý
razněji mohlo přispět ke zlidštění našeho prostředí i nás samých.
J.Zemánek

LÚBO STACHO - VLADIMÍR KOZLÍK

Dvě podzimní výstavy v pražské síni FOTOCHEMA na Jungmannově náměstí

Oba príslušníci téže generace po třicítce, oba absolventi
umělecké fotografie na FÁMU pracují zcela odlišnými výrazovými
prostředky# Stacho fotografuje lidi, jejich prostředí věnuje má

lo pozornosti. Černobílé fotografie s výklady zachycené situace
v popisce jsou uspořádány jednak

po dvojicích, zachycující^ vždy

tytéž lidi po uplynutí různě dlouhé doby, jednak do větších souborů

malých obrázků Projekt z vlastního života. Fotografie nevynikají
světelnými efekty ani kompoziční rafinovaností. Kozlíkovy barevné
fotografie krajin a předmětů bez přítomnosti lidí jsou naproti

tomu technicky vybroušené, kompozice tvarů, barev a světla je pro
myšlená, výsledný vzhled podezřele efektní. Stručné názvy urču

jí často jen dobu a místo pořízení snímku.

Oba fotografy však spojuje důležitá věc: jejich díla jsou
kvalitní a ukazují věci podstatné. Stachův přístup je konceptuálni.

Soubory fotografií jsou záznamy situací, záznamy pobývání s foto

grafovanými (soubor o hornické partě v práci i mimo ni), proto
je logicky tématem i zaznamenávání života vlastní rodiny, zachy

cené' ve velkých sériích malých snímků reportážního charakteru,
p
roměnu člověka s plynutím let, kterou si při trvalém spolupobývýní neuvědomujeme, ukazují působivé dvojice snímků pořízených
*
v rozmezí tří až pětapadesáti let (Fotografie, které si Agneša
a Pavd. vyměnili před svatbou 1927 - Agneša a Pavel Prévajovi 1982).

Hlavním Stachovým tématem je právě plynutí času, zavázanost lid

ské existence v průběhu času: at už nám je ukazuje jako interval
nebo jako kontinuum akcí. Kompozice Stachových fotografií vychází

z neobratnosti snímků svátečního fotografa. Portrétovaní v naaran
žované pozici často hledí přímo do objektivu, záběry z domácího
života nebo ze šachty jsou nehledanými výřezy, které by někdy
díky špatnému osvětlení byly normálně vyřazeny jako nepovedené

snímky. Takové fotografie nám dávají vědět, že se tu nejedná o

něco zvláštního, o "umění'’, ale že je zachycen obyčejný, běžný

život. A že se tedy neuniknutelné plynutí času týká také mne,
a právě mne.

Kozlíkův přístup je naproti tomu bližší tradičnímu dělání

závěsných obrazů. Příznačný je soubor tří fotografií pruhovaného
polštáře (Z atelieru), jež porovnávají věc, její vyobrazení a její

odraz v zrcadle. Kozlík důsledně počítá s fotografií jako s plochou,
na níž se otiskuje stopa, již zanechává světlo odražené od věcí.

Světlo a čára jako stopa jsou pak jedním z témat Kozlíkových foto
grafií: světlání za obzorem, přímé záběry slunce, paprsek rozlo
žený na barevná světla, křivky pohybu světel ve tmě; čára na

nebi (stopa letadla), na zemi (stopa kola, brázda na poli) a mezi
njmi

(horizont), čára rovná, zahýbající, přerušovaná, setkávající

se s Jinou. Hlavní témata Kozlíkových fotografií však leží hlouběji.

Cyklus Na cestě pohledem pod nohy na zem a nad hlavu na nebe vyme
zuje místo pobývání. Míjení letadel na obloze a pohyb slunce vůči

obzoru ukazují plynutí chvíle a dne, proměny nebe a země na hori

zontu ukazují plynutí čtyř ročních období. Horizonty omezují, kam
až vidíme, vyměřují nám okresk našeho vlastního světa. Asfaltové

krajiny ukazují věci, jež člověk vytvořil pro svou potřebu, ale jež
jsou nechány sobě samým. Cyklus snímků určených přesným datem či
hodinou záběru zaznamenává věci, jež se v tom dni a té hodině

účastnily lidského smyslu a náplně času. I když takové přesné
určení není samo o sobě individualistický výlučné (bývalo zvykem
třeba u starých čínských maleb), přece si pravý dosah a působení

těchto snímků uvědomíme až tehdy, jestliže se náhodou zaznamenaný

okamžik a místo strefí do našeho vlastního zážitku (což se mi stalo).
Bez tohoto krátkého spojení zůstávají tyto záznamové fotografie

přece jen příliš uzavřené a inertní. V ostatních tématech se však

Kozlíkovi daří vyhmátnout a ztvárnit to podstatné. Jeho námětově
minima'll sti

nké snímky věcí a krajin dávají vidět právě to, co na

nich není: místo člověka ve světě.

mš
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Tři výstavy v Praze aneb "kříšení nebožtíků"

V nedávné době proběhly v Praze tři výstavy /Jana Čumpelíka

ve Středočeské

galerii, Aleny Čermákové ve Špálově galerii a

souborná výstava současných členů Armádního uměleckého studia/,

které vyvolaly rozdílnou reakci publika. U velké části vzbudily

mrazivou vzpomínku na programovou malbu let padesátých, velkou

část nechaly úplně lhostejnou, neboť'u mnohých svých současníků
vidí obdobné výtvory /stačí projít "galerií" v Platýzu/ a u menší
/snad?/ vzbudily hektické nadšení, protože še jim, řečeno obrazně,
téměř po čtyřiceti letech

podařilo vyvolat stíny z říše mrtvých.

Nebudu se zde zabývat společenskými důvody konání těchto výstav,

vždyí i jen při malé trošce fantazie lze vidět v jejich současné

prezentaci aktivizaci určitých kruhů v atmosféře před sjezdem

uměleckého svazu.
Ale zastavme se u jedné z nich. Je to výstava tvorby Jana

Čumpelíka ve Středočeské galerii. Není jistě náhodou, proč se tato

přehlídka koná právě v prostorách této instituce . "Kříšení nebožtíků"
galerie
je již dlouho v programu *
-e/nechci tím ovšem snižovat
podnětné výstavy starého umění/. Šel jsem na výstavu v domnění,

že zde spatřím ne vlastní oči 0hef-de-cwre socialistického realismu
z palety největšího barda tohoto směru. Jaké však bylo moje zklamání,

když mimo Jitra únorové noci zde žádné z"kmenových děl^ neviselo
/ např.Hold Stalinovi atd./. Zato na stěnách jsem spatřil plno

výtvarného balastu, plejádu portrétů, žánrů, figurálních námětů s

folklórní fasádou, neomylně svědčícího^z jakých kořenů mistr vyšel
/žák prof.E.Dítěte a V.Nechleby/. Navíc se zde jedná o velice

slabý odvar"salonního" umění mistrů 7. Nechleby a LI. Švabinskéhc.
Předválečná tvorba

Jo čumpelíka , která je na výstavě hojně častou -

pen? 9 má i svoje zajímavé společenské pozadí • Podle svědectví

okruh konzumentů Čumpelíkova umění
z
z majetnějších příslušníků střední vrstvy, která neměla přílišné

současníků sestával

umělecké nároky* Vedle zanru, figurální malby a portrétu se J.
Čumpelík zabýval i malbou náboženskou, <ani zde se forma jeho děl
nevymyká

z intencí zpozdilého programu Křestanské akademie *

na výstavě nejsou díla s touto tematikou vůbec zastoupena.

Nená též určitě bez zajímavosti, že v době/ kdy moderní umění

bylo fašisty považováno za zvrhlé, a blížila se doba , kdy přední
tvůrci moderního umění bojující svými díly proti fašismu budou
uvrženi do koncentračních táborů /E.Pilla, J.Čapek/, byl J.

Čumpelík navržen za profesora Akademie /l939/« Jeho dírazy z této

doby , dokonce prezentované na výstavě, se blíží svým novým étosem

a klasicismem nechvalně známému programu Aktivistů^ i když mnohdy
jsou spíše vhodné svoý*- "masitou formou" . .

. ' jakor dekorace

velkouzenářství.

»
Po válce se Čumpelík velice dobře orientoval, zřeýttě pod

heslem "náš zákazník, náš pán", jak ho ctil již za první republiky.

Jeho "konverze" však nebyla ani levicovými kritiky

nijak s nadšením

oři jata /viz texty v Žikešově Soalíčku/nazvaném Střetnutí a věnova.. Rád
ném výstavě sovětského malířství v Praze/• ľ *
u bych ještě
uvedl epigram Kerla Konráda výstižně charakterizující milieu

čumpelíkovy poválečné tvorby :

Večer před svátým Jánem

mluví sestra s Čumpelíkem Janem :

"kampak bratře milý, kam tvé kroky pílí,
nelíbí, nelíbí se mi tvé zvyky !"

"Ale jdu se dívat do kostela na svaté,
chci malovat politiky.

Na závěr si polomme s autory výstavy otázku : Koho ještě vystavit ?

Snad J. Schcře nebo K. Relinks ?

New York; od "writerů" ke graffiti-artu

/Z knihy Denyse Riouta Le livre du graffiti, Paříž, Editions alter
natives 1985/

Přibližně kolem roku 1969 vzniká v i.ew Yorku pozoruhodné graffi-

tistické hnutí, které si rychle získává zájem mezinárodní veřejnosti
Proto snad, že všechno, co pochází z Ameriky /tóxxně a především
v umění/ si může být předem jisto svou popularitou? Avšak zatrpkli

duchové, kteří si pospíšili s tímto vysvětlením, nemají tak úplně

pravdu. Podívaná, která se v metru nabízela, byla nová a ohromující.
Pochmurné šedé soupravy se zásluhou graffiti proměnily v"óbrovské

barevné kytice z Latinské Ameriky" /Claes Oldenburg/.
Vynálezcem

tágu /tags doslova visačka, nebo etiketa, která

se lepí na zavazadla/ byl prý JTLIO 204.

Tag

je takový způsob

podpisu, u kterého se kxz ke jménu či příjmení přidává ještě číslo
ulice, na které ?±xac± autor bydlí. T a g y se zpočátku formálně

zpracovávaly jako značky, jako jednoduchá a snadno rozeznatelná

rozlišovací znamení, a črtaly se zprvu fixy, později sprayem všude,
kde to jen bylo možné. Nejslavnějším z nadřených iniciátorů táto

výrazové formy byl bezesporu TAKI 183. Tento téměř mýtický princ

mládeže Bronxu /jeho skutečné jméno zní Demetrius; Taki je tradiční

řeckou zdrobnělinou tohoto jména/ byl objeven a interviewován
velmi seriózním deníkem New York Times již v roce 1971. V té době

byl jeho

tag rozšířen po celém městě: na zdech, ohradách, slou

pech veřejného osvětlení, na vratech, ale i v prostorách metr?..
Velmi rychle se vyrojilo tolik Takiho žáků, že Heléne' de Niccla.y

mohla prohlásit: "Spolu s graffiti* se rodí nová architektura
K
xx jejich vyjmenování by nestačila celá kniha: KOLA 139, SLIN 135,
SHADOW 137, HOT 110, PLASH 105, SPED’R 141, BRIEEE 112, THING 151,
SN.--HE 117, RED BARON 127 ?• další. Nkkteří si vybírali máma jména.
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/např. JESUS CHRIST II/ nebo přebírali jména některých jiných
writ e r ů /’’spisovatelů"/, přičemž římské číslice označovaly,

že jsou již druhým či xtým nositelem jména z oné série. Metro se
stalo jejich vyhledávaným terénem; rychle totiž pochopili, že vlaky,

které křižují celé město, jsou tím nejefektivnějším prostředkem
k propagaci jejich jmen.
Tat.o počáteční perioda Byla příznačně nazvána "She I Decaée",
■j en
"desetiletí Já". Mladí graffitisté nás pxm±Ě prostě ^informovali
o své vlastní existenci. Tito teenageři pocházeli především z ba
revných etnických menšin, hlavně pak z těch vrstev latinsko-amerických

přistěhovalců, které nebyly dosud v integrovány do proslulého americké
ho "melting-potu". Jeden z prvních graffitistů, CAY, dokonce prohlá
sil, že "jméno je náboženstvím graffiti", což později ještě upřesnil:

"jméno je náboženství". Zdůrazňování j á

se tu stává existenciálním

požadavkem, který plyne ze sociální reality ghett^ ixjáfcí na nás křičí
a oslovuje nás v nžději, že ho zaregistrujeme, že se stane známým.

Graffitisté se brzy začali organizovat v bratrstva s pevnými
a neměnnými zákony, jako např. WAR /Writers Already Respected - již

uznávaní spissratelé/. Nikdy nepřekrývají

tag

někoho jiného.

Vzájemně si radí nebo se povzbuzují k odvážnějším výkonům. Tak se
někteří stávají specialisty na

everlasting

tag

/nezničitelnou, věčnou etiketu/, které stříkají na ta nejnemožnější

a nejnedosažitelnější místa, takže je lze jen velmi těžko zničit.
Organizované gangy mají také daleko větší naději na. úspěch v prosto

rách metra: solidarita skupiny pomáhá Crivracet nebezpečí. "Do tohoto
aktu vstupuje něco panického - duch písma, kdy oko se bleskurychle

ohlíží přes rameno v očekávání příchodu policie", napsal Norman

Mailer.
Newyorská

/
subway, ses táva jíc‘původnŽ ze tří soukromých

sítí, které v současné době fungují pod kontrolou Metropolitan
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Trasportation Authority, má více než 400 stanic, kterými projíždí
zhruba kolem 65000 vagónů. Najdeme zde různé typy vlaků. "Writeři"

vyhledávali hlavně nejstarší vagóny, pocházející z padesátých let.
Rovné stěny těchto vlaků se znamenitě hodily i pro ty nejrozsáhlejší

"dekorace*. Bejoblíbenější linkou graffitistů se stala "pětka"
/spolu se svou sestrou "dvojkou"/, protínající celý Lew York
od Bronxu po Brooklyn v okruhu, který zabere téměř čtyři hodiny jízdy,

"e jaktivnější graffitisté, skuteční

zasvěcenci, měli

pochopitelně pozoruhodné znalosti o celku sítě metra, o nejvýhodněj
ších vsrupech, o depech se zaparkovanými soupravami, o vztazích

mezi různými linkami. Uměli se vyhýbat střední koleji, kxxx která

přivádí elektřinu, a neměli sobě rovných v organizování graffitistických večírku: celá parta poslouchá hudbu, všichni se smějí,

ji“ a. pijí, a bóiem své zábavy jen jakoby mimochodem šikovně stříkají -

a nezapomínají ani hlídkovat u vchodů.
Ha bleskové rozšíření tohoto fenoménji reagovaly městské orgány

rázně. Tehdejší newyorský starosta Lindsay hřímal proti "graffitis
pigs", označovaných kromě toho jinými za "vandaly", "špinavou havěT"
či "Nebezpečné zbabělce"... Zpočátku však policie vystupovala proti
graffitistům spíše mírně. Jestliže byli přistiženi poprvé, hlídka

si jepouze zapsala. Recidivisté zaplatili pokutu, nebo museli strávit
...................................
íf
jeden den povinným smazavanxm sve tvorby fcatom tvorby svých kolegů
po celé délce vlakové soupravy, na což reagoval vášnivý obhájce

graffitistů l.orman Mailer touto větou: "Pokud se to dá srovnávat,
jako
pak je to szejně kruteYodsoudit Cézanna, aby ničil dílo Van Gogha."
Zároveň se objevily i pokusy jiného druhu: graffitistům se začaly

rezervovat

tzv. writers 'corners /"koutky na psaní"/

a některé nepoužívané stanice metra; jistá firma na výrobu fixových

tužek si své reklamní panely dávala dekorovat graffitisty. Brzy
však represe podstatně zesílily. Obchodnic i .byli vyzváni, aby ne-

4

prodávali fixy a aerosolové spraye mladým lidem. Ti si je ale uměli
snadno "najít" - krásný eufemismus pro "ukrást". Později byl vyhlá

šen fláka z vnášení těchto materiálů, do prostor metra / s výjimkou
zaplombovaných sprayů./. Po nějakou dobu se dokonce uvažovalo o zá

kazu výroby... Stále závažnější byly i saakce proti těm, kdo nejed
nali v souladu s předpisy. Kromě tradiční Security Guard, která
bdí nad celou sítí newyorského metra, by1JĽ vytvořena ještě zvláštní

Graffiti Guard, dobře vyzbrojená a vybavená policejními psy, jejímž
úkolem se stalo pronásledování všech

writer ů. V roce 1983

přistihla hlídka Graffiti Guardu Michaela Stewarta, pětadvacetiletého
mladíka černé pleti. Když bylo jeho tělo, pokryté krevními podliti
nami, o hodinu později převezeno do nemocnice, mohli lékaři jen

konstatovat jeho zodt smrt. Tato "drobná událost z černé kroniky/"

svědčí až příliš dobře o stavu vztahů mezi veřejnými orgány a graffitisty. V roce 1978 byly vozy metra dokonce opatřeny zvláštním

umělohmotným potahem, umožňujícím rychlé čištění a okamžité odstra
ňování všech nežádoucích prvků.

Zároveň se však v Evropě i v Americe začali o graffiti zajímat
intelektuálové. Bylo publikováno několik vynikajících článků.

V jedné své /výše citované/ knize evokuje : orman Mailer "Éxtázi
v railway1' a teskně vzpomíná na doby, kdy se dalo doufat, že "graffi-

tisté proniknou do celého světa". Je evidentní, že podpor?, graffispočívala
tistů kxtoxxxiadaEXÍ nejen na estetickém či sociologickém, nýbrž
probouzela
i ideologickém základě. Vietnamská válka rtržavatka. špatné svědomí.
A hájit jednu z nejteatrálnějších snah utlačovaných menšin na území
samotných USA - to se rovnalo přechodu na.je jich stranu. Navíc

bylo snadnější opěvovat zásluhy graffitistů nežli objasňovat pozadí
periodicky propukajících
,z brutálních revolt a xxxxsxxxkx a krvavých nočních rasových bitek.

Vstup graffiti-artu na současnou uměleckou scénu na sebe nene
chal dlouho Čekat. Jeffrey Dance Company pod vedení Twyly- Tharpové

45
začala jako pozadí pro svou choreografii užívat plátno, které
každý večer obnovovali a dekorovali graffitisté, vybraní mezi

nejlepšími ■umělci’’ té chvíle. Tato dvě umění, tanec a graffiti,
spojuje skutečné vnitřní přínuzenství; graffitista je jako tanečník.

Každé jeho gesto musí být definitivní a nesmí se spokoj ovát s přib
ližné stí.

Později přišly první výstavy. Je příznačné, že první z nich

uspořádal student sociologie Hugo Martinez. Ten zorganizoval
i skupinu, která kolektivně stříkala propracovanější verze někte
rých graffiti z metra /nejprve v City College v

Yorku, pak

v New York Cultural Center/. A od té doby, přestože represivní
tento
akce proti "pravým" graffiti spíše ještě zesílily, se

kulturně asimilační pohyb již neměl zastavit.
graffitovací
Zatímco první oficiálně schválené'/výpravy dětí ghetta na počátku
sedmdesátých let se zcela minuly cílem, rozvinula svou práci
v metru "druhá vlna" výtvarníků, kteří své předchůdce

w r i t e r y

odsunuli hluboko do prehistorie graffiti-artu.

krvní

tágy

se vyznačovaly hlavně čitelností; vizualizovaly

a donekonečna opakovaly ujištění o individuální existenci svých
původců. Brzy se však měly objevit promyšlenější výtvory, které
budou "čistí" zatracovat: "Jak chcete proslavit svá jména, když
je tak deformujete?" Písmena se nafukují a nadýmají. Dostávají

falešné reliéfy. Střídá se jeden styl za druhým, přijímají a trans

formují se modely, rozšířené ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Objevuje se tzv. wilds tyle, komplexní konstrukce z rozháze
ných písmen. Jakoby posedlá gigantismem, písmena opouštějí vnitřní

prostory souprav a přelévají se na vnější stěny vagénů. Po

panel

piece- malbě na oknech a v prostoru mezi dveřmi následuje
grandiózní top-to- bottom od stronu až k podlaze,
črtali
po celé délce vagónu. Graffitisté žtxxxix své tágy na stěny

vozů jednoduchým pohybem zápěstí během několika vteřin. Aby mohli
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realizovat svá obrovitá poselství, museli být schopni běžet podél
kolejí co nejrychleji. Ti nejšikovnější většinou stříkali oběma

rukama zároveň, aby sta se jim v co nejkratším čase podařilo zvládnout formáty, které se neustále rozšiřovaly. Úspěšnosti

jejich snah wá±x výrazně napomáhaly speciální kovové nástavce,
umožňující rozprašování

barevné mlhy do značné dálky.

V této době bylo nutno expedice pečlivě připravovat. Původní spon-

taneita ustoupila ve prospěch plánovaných akcí. Je třeba opatřit
velké množství sprayů, což není tak lehké /trvá to většinou zhruba
měsíc, nežli jsou zásoby připraveny/, a potom proniknout do depa

s odstavenými soupravami. Organizace skupin, strukturovaných více
či méně solidně, se stává nezbytnou. Dochází i ke rvačkám o kontrolu

jednotlivých linek metra. Graffitisté se scházejí a porovnávají
sešity s návrhy svých budoucích děl. Kritizují se a pomáhají si.
Prohlížejí a komentují fotografie svých starších výtvorů. Dondy

vysvětluje: "Potogra.fujeme, protože tak můžeme rozpoznat své omyly
a chyby, být příští lepší, zlepšovat se a zlepšovat."
V roce 1977 reprodukuje Fab-5-Freddy Warholovy

Cans.

Soup

J|ní tvoří skutečné krajiny, obydlují je comicsovými hrdiny a vyplňu

jí písmena lidskými postavami - zkrátka, realizují skutečné výtvarné

kompozice, v nichž jména sice stále figurují, jsou však již jen
jedním z mnoha prvků'. Zároveň sehrála svou roli i brutalita represí:
umožnila znovuzrození a zaktualizování fascinujícího mýtu o prokle
tém umělci, pronásledovaného a soudně stíhaného veřejnými autoritami.

Tak represe zároveň heroizuje akce těch, proti kterým je zaměřena.
Až na počátku osmdesátých let se toto široké hnutí dostává
do zavedených institucí. Sběratel Sam Lsses zapůjčuje prostoru
s plátnem, na kterém může najednou pracovat až dvacet graffitistů.
Crash, jeden z nejlepších xrxx z nich, organizuje graffitistickou

přehlídku za podpory společnosti umělců z -ronxu

F-jt Js-myi
'v* . . —\
r/t 1
Pa

\j

•
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později výstavu v New Museum. Město New York si u Crashe /a pěti
dalších "králů”/ objednává výzdobu několika zdí. Patti ástorová,

ředitelka Fun Callery, otevírá své výstavní prostory graffitistům.
Rovněž Tony Shafrazi nabízí svou galerii na Mercer Street. 0 něco
později je přijímá i slavný galerista Sidney «janis, krátce poté

se připojují Annima Noseiová, Barbara Gladstoneová a další.
"Graffiti-art" na plátně se ±acx iečí začíná dobře prodávat a jeho
kurs na uměleckém trhu pozoruhodně stoupá.
Zároveň se fenomén graffitismu rychle internacionalizuje.
V Amsterdamu otevřel Yaki Kornblitt stálou výstavu dvaceti graffi-

tistům, které si vyhledal mezi oněmi třemi tisíci, provozujícími podle jeho informací - graffiti-art. následovala velká výstava

v rotterdamském Boymansově muzeu na začátku roku 1984 a další

výstavy v belgických, italských a francouzských galeriích. V roce
1985 se na francouzsko-americké konfrontaci v Eusée ďart moderne

de la ville de Paris sešli čtyři francouzští malíři se čtyřmi
nejslavnějšími newyorkskými graffitisty: s «ean-Michelem hascuiatem,
Crashem, x>.enny Scharfem a Leithem haringem. Sdělovací prostředky,
poněkud
zprvu aryržr šokované těmito úspěchy, připomínajícími spise závratné

kariéry ze světa show busineesu a rockových hvězd,
xxxKXXwrxksxxxx

mluví o přímosti a veselosti vystavovaných děl

•

a předhánějí se v jejich reprodukování. Příležitosti rychle využívá
R.A.T.P. a objednává u Futury 2000 oficiální přemalby reklamních
plakátů. Ýšechny specializované výtvarné časopisy včetně těch nej-

pr-stižnějších věnují graffitistům zvýšenou pozornost, zasvěcují

jim celá články a publikují studie s reprodukcemi. Sběratelé naku
pují ze vysoké ceny.
Další nová skutečnost: někteří z těch, kdo za rvou reputaci

vděčí metru, se do něj už nikdy nevrátili. Například Rammelzee,
jehož "ozbrojená písmena" ted útočí na přílušníky společenské
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\ ex-radikálovi
smetánky’, hdá se, že totéž platí i o J.M.^asquiatovi, který se
skrýval za pseudonymem SAKO(c). ^ni jeden z nich nenavštěvoval

žádnou výtvarnou školu, na rozdíl od Keitha Haringa a Kennyho

Scharfa, kvř-r kteří se s graffiti-artem setkali v době svých studií
na School of Visual Arts v New Yorku a od roku 1980 se příležitostně

vydávali pomalovávat nepoužívané reklamní panely.
Keith Haring rád zdůrazňuje, že je dítětem vesmírné éry. Nerodil
se v roce 195c, kdy byl vypuštěn první Sputnik. Říká, že byl ovlivněn

Alechinským a currougnsovou metodou "cut up” /rozstříhávání textů

a jejich opětné sestavování/. Kenny Scharf rád ’’převléká” seriózní
objekty - telefony, radiopřijímače, televizory, kamery ±aat atd.
pomocí převážně komizujících archetypů, které přejímá z masové

kultury. Svou práci definuje jako "postsurrealismus". řll .vit

v jeho případě o graff iti-artu však je téměř neoprávněné. V Scharfově /ale i Haringově a dokonce i Basquiatově/ díle nalézáme jen

stylistickou podobnost s graffiti-artem, který

läfcttétoáae

v tak evidentně

čistší podoberú Futury, Dondyhc nebo Rammelzeeho. Jak se jejich
díla vzdalují od zdí, metra a obyčejných lidí, ztrácí

sxkxxkxe

své spojení s "divokými" projevy, zároveň však jsou přijímána
do světa moderního umění, z jehož hlediska je třeba je posuzovat.

Na druhé straně je však nesporné, že právě jejich zásluhou došlo

i ke změně pohledu a názoru na malbu v metru,

ktrá

která začala být

považována za jakýsi navždy ztracený zlatý věk graffiti. Nostalgické

vzpomínky na "heroickou epopej" autentických graff it is tů obdarují
jejich ztracené malby aureolou, z níž zase naopak tyjí mnohem míru

milovnější díla, která se v současné době ukazují v galeriích.
Cd roku 19&0 ohlašují někzeří graffitis té ns vagónech metra

"smrt graffiti". Ohrožování, chemikáliemi, které umyjí celou soupravu
behem několika minut, vyhnání, z metr? do elitních galerií, tvrdě
pronásledováni*, policií^newyorkS^ífgraffitistX jsou jako Fénix:
K.

V A.

r<

T ■

1

TERRY

FOX

Brenda Richardsan /University Art Museum,
Berkeley,1973/

"...Když říkáme slev® »živ®V, buší být jasné, že nejde • živ®t,
který známe 2 jeh® povrchu tvořenéh® fakty, ale • t® křehké,
proudící centru*, kteréh® f®rma nikdy nedosáhne. A existuje-li
stále v naší době nějaká zprepadeně zatracená věc, je t® naše
umělecké k®ket®vání s f«rmami, miste abychom byli upáleni na
hranici, jak® ®běti signalizující z planenů." /Ant®nin Artaud,
"úvod: Divadlo a kultura", Divadl® a jeh® dvojník, New Y®rk,
Gr®we Press, lne., 1958) str. 13/.

Běhen své účasti na D®kumenta V, Terry Fox napsal z Evropy:
Velni negativní výstava... Dvěna klady tu js®u Wiley a Olden
burg... Umění šílenců byl® čist®u oxaltací a vlastně t® byla je
diná věc na celé výstavě, která nne opravdu zaujala. Je ně na
blití z moděrníh® umění, vlastně se mě nijak zvláší nelíbí nic
z t®h®, c® vznikl® p® úpadku malířství a sochařství ve 14. sta
letí. Až na malé vy jímky - Beuys-Oldenburgov® Meuse Museum byl®
m®c krásné - Eva Hesseová tyl® taky báječná - ale spousta věcí
na výstavě byla negativní a deprimující neb® tak ego-maniakální,
že se to nedalo pochopit. Byly tam čtyři místnosti, kde vystavo
vali jeden po druhém Brus, Nitsch, Muehl a Lucas Samaras a z
těch by člověk opravdu spáchal sebevraždu... Udělám jednu povz
nášející, povzbudivou, pozitivní performanci, která vzkřísí
prostor i výstavu a zvedni ji z hlubiny schist kunst k výšinám
tepu mého srdce...
Navzdory umělcovu záměru je nejběžnější reakce na výstavu ne
bo performanci Terryh® F®xe negativní, divákům často připadá je
ho dílo spíše deprimující, morbidní, narcistni neb® připomínají
cí smrt, než "povznášející, povzbudivé, pozitivní", jak to vidí
Fox. Najdou se sice i tací, pr® něž je F®x®v® díl® povznášející,
povzbudivé a pozitivní, jenže to jsou většinou ti, kteří znají
historii a vývoj /tudíž i "význam"/ díla. Foxovo umění u diváka
provokuje silné a velice osobní odezvy. Tak každý divák, který
navštíví instalaci Terryho Foxe, musí k pochopení viděných objek
tů a událostí číst ve vlastní osobní zkušenosti. Z toh® vyplývá,
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ž<» divácké interpretace Foxovych performancí jsou íssmrof in
tenzivní a individuálni /at už pozitivní nebo negativní/ a ča
sto bývají v rozporu s umělcovými záměry a vlastními interpre
tacemi.
V lednu 1972 byl přijat do lékařského centra Kalifornské uni
verzity v San Francisku, aby se tam podrobil dlouhodobé léčbě*
Když bylo Foxovi sedmmáct let /v době kdy končil střední školu/,
z-jistilo se, že má Hodkimovu nemoc, což je forma rakoviny zach
vacující lymfatický systém. Foxova nemoc, která zachvátila me
diastinum /anatomická oblast v hrudní partii za prsní kostí/, by
la objevena v raném stádiu. Díky tomu, že byla nemoc soustředě
na v jednom místě a nerozšiřovala se, bylo možné zachvácenou
tkáň ozářit, přičemž uzdravení bylo teoreticky možné. Fox byl lé
čen kobaltem a záření podstatně zasáhlo i zbytek těla, hlavně
kůži a hrudní kosti. Už dříve se několikrát podrobil zákrokům
kvůli odstranění obscesů vzniklých z infekcí v mediastinální ob
lasti. Záření zničilo hrudní stěnu, rána hnisala a mokvala, je
ho podstatné životní hrudní orgány tyly chráněny pouze hnisají
cími kostmi a obvazy, které musel třikrát denně měnit* Ale kri
tické stádium přišlo, když stav hrudních kostí hrozil úplným
zborcení*. Lékaři se rozhodli pro komplikované chirurgické ře
šení. Aby mohli uzdravit nebojící se ránu, museli odstranit hni
sající prsní kost a transplantovat kůži z boku na hrudník, nebot
k ochraně proti pokračující infekci tyla nezbytná přirozená ků
že.
Ze všech těchto traumatických lékařských terapií, kterými Fox
běhen let prošel, byla určitě tato nedávná operace, po níž strá
vil čtyři Bordimy měsíce v izolaci, měřítkem toho, kolik toho
člověk vydrží. Eyla názornou ilustrací zdánlivě nelidských extré
mů lékařské praxe, zpětně vzato to tyla stejně dobrá ilustrace
zázračných, životodárných extrémů lékařské praxe. Týden po vyšet
ření Fox řekl, že kdyby předem znal fyzické mučení, jemuž se pod
robuje, neudělal by to. Tec, když už má jen kousek transplantova
né kůže mezi srdcem a paží a když se cítí zdravější a fyzicky lé
pe než kdykoli dříve, je učiněným ztělesněním toho, jak křehké je
být naživu. Snad jedině z jebe výhodného hlediska může jeho dílo
být skutečně "povznášející, povzbudivé, pozitivní" - pro něho pak
doslova dílem, které dosahuje "výšek, kde bije jeho srdce." Foxův
tep není rezonantní, rytmicky pravidelný, s opakujícími se ozvěna
mi orgánu, jak to většinou známe, jeho tep je ta blízká, viditelná
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pulzace reality, svědčící o zachráněném životě. Zkušenost jako
Foxova nutně vyvolá podstatnou změnu vnímání u subjektu®
Je rozhodují uvědomit si, že na jedné úrovni působí dílo Terryho Foxe čistě jako umění, jako jeden aspekt postminimalistické perspektivy. Sylo by ale směšné trvat na tom, abychom vylou
čili vazbu na umělcovu osobní historii při každém vážnějším po
kusu o pochopení at už formy nebe motivace díla. Foxovo dílo je
možná daleko specifičtějším produktem a manifestační*. prohláše
ním jeho zarážejícího fyzického traumatu /a průvodních psycho
logických efektů/ než dílo kteréhokoli jiného umělce současné do
ty /snad s výjimkou Josepha Beuyse/. Víme-li o nemoci Evy Eesseové, může to pro nás být podstatné pro naprosté pochopení jejího
díla, přesto vývoj jejího díla krystalizoval především před ob
dobím její nemoci a léčení, její dílo "nepopisovalo" tyto okol
nosti. Fox o své nemoci věděl od nejranějších stádií své uvědo-nělé umělecké činnosti, jeho instalace a performance popisují - někdy přímo doslovně - fyzické a emocionální okolnosti nemoci,
hospitalizace, izolace, fyziologie toho toho, že je naživu, smrt
a spirituální transfiguraci. Toto je motivace a téma jeho díla.
S důrazem na rozumové a spirituální aspekty těchto okolností je
možná Foxovo téma explicitní v referenci, ale je univerzální ve
významu a implikaci.
Účinek působení Foxova díla je naprostý: buä je vůbec nevidí
te, nebe je vidíte skrz naskrz, až do středu,' k jeho tepu. Není
v něm žádná dvojznačnost, je černé a bílé, nejen barvou, ale i
koncepcí. Fcxovy instalace jsou naprosté a ryzí, nenechávají pro
stor pro dvojsmyslnost. Fox útočí na diváka svcu intenzitou a di
váci odpovídají se stejnou intenzitou. Fox tvoří umění, které je
tak vzdáleno od "umění", jak je to jen možné. Ani tak nenapodo
buje realitu, jako spíše evokuje intenzitu zážitku z reality.
Způsob tvorby umění a vnímání umění je pro Foxe příliš vzdálen cd
reality, a když sestaví-aranžuje nějaký piece, chce, aby to jeho
diváci spojovali s něčím "skutečnějším" než s uměním. Navodí na
příklad situaci s předměty, barvou a zvukem tak specificky odpo
vídající jeho zkušenosti z hospitalizace, že si divák nutně vyvo
lá svou vlastní zkušenost z nemocnice, nebo třeba dlouho potlače
né pocity ekvivalentní pocitům, které spojujeme s hospitalizací - pocit deprivace, klaustrofobie, bezmcci, anonymity, strachu,
sklíčenosti nebo bolesti, nudy, osamění, úzkosti, izolace.
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Jakkoli se Fox snaží ve svém díle evokovat pocit reality, tap# realita je vzdálena od tělesnosti. Jeden z výsledků hospita
lizace je koneckonců způsob, jakým je naše vědomí nebo vnímání
měněno tělesnými okolnostmi. Žijeme ve svých duších, ve svých tě
lech pouze bydlíme. Motivací Foxova díla je od nejranějších stá
dií útěk od tělesné reality, jeho umělecké objekty a struktury
jsou pouze bydlištěm, jejich obsahem nebo smyslem je od počátku
artikulace duchovní reality.
Fox podotýká, že dokonce už coby student viděl v umělecké drá
ze způsob úniku jak od neštastného dětství, tak z provinciální
oblasti, útěk duševní i tělesný. Diagnóza jehe nemoci pochopitel
ně posílila jeho sklon k únikům - nyní měl další důvod k úniku z
vězení své tělesné existence: fakt přežití závisel na pozvednutí
se nad tělo k nějakému vyššímu vědemí.
Fox začínal figurativní malbou, jak sám říká: "jestli se chce
te stát umělcem, musíte začít tady". Velice brzy pak přešel na
celočerné malby, přičemž hlavní důraz kladl na jejich nepatrně
poškrábané, zrcadlící se plochy. Z tohoto výchozího bodu rozví
jel svou koncepci povrchu stále víc intelektuálněji, jako prost
ředek tvořící strukturu často užíval automatické psaní a kresle
ní /položil v dešti na balkon otevřenou knihu kreseb a záznamů a
v určitých intervalech otáčel stránky, nebo vyrobil sérii "povr
chových" kreseb tak, že velké listy papíru hojně pokryl inkoustem,
pak je přeložil napůl a lehce stlačil/. Byl si neustále vědom to
ho, že povrch jeho vlastního těla se stále horší, zkoumal tedy
všemožné druhy povrchů /stěny, předměty, materiály, jídlo/, jako
by sám sebe chtěl ujistit, že tělesnost je jen povrch /nebo povr
chové vrstvy, zničením jedné vyvstane druhá, stejně zranitelná/.
Jeden povrch zhnije nebe se rozpustí a uvolní cestu druhému, dokud
není jakékoli zbylé jádro zanedbatelné v jiné podobě než nukleár
ní atom nebo "duch". Jakmile Fox odhali, že materiálno jsou jen
vrszvy kazících se povrchů, netělesná existence se prěpěho stala
nanejvýš fascinujícím a životaschopným zdrojem osvícení.
Je ironické, že Fox je řazen mezi umělce body ortu, když ve
skutečnosti hlavním záměrem jeho umění je útěk z vězení těla. Fox
ve svém díle zkoumal zarážející množství a rozmanitost prostředků,
pomocí kterých se dá uniknout nebo se povznést nad omezení těla a
tělesnosti: přetvoření a přemístění energie, spánek a snění, rein
karnace, hudba, půst, náboženské zpěvy nebo mantry, tavení, roz

pouštění, rozptýlení /vosk, tekutiny, kouř, prach/, hypnóza, auto

matické psaní a "náhoda", halucinace. Dokonce se ve svých ra
ných performancích tlačil na stěny /vzájemná výměna energie,
jako by jeho tělo mohlo projít materiálem, nebo aby "orestoval"
podstatu materiálu/, skákal, šoupal mohama a přešlapoval po po
dlaze /jako by chtěl zjistit meze zemské přitažlivosti na své
tělo/, nebo se fyzicky vzdálil z místa "akce" /jako by chtěl
zůstat přítomný jen jako tvořící mysl a duch/.
Foxovo umění žije na duchovní úrovni, práce sama - části, kte
ré z ní vidíme - účinkuje jako médium v téměř okultním smyslu.
Fox vytváří umění proto, aby sledoval nové hladiny vědomí. Kaž
dý nový piece, který prezentuje nebo performuje, nám /i jemu/
ukazuje další potenciální možnost rozvoje vědomí. Jeho hledání
spirituálna se odráží v umění — umění hraje roli "média" pro spiritualistu.
Stejně jako je okultní ve svém účinku teatrální, tak i forma
Foxova umění se v posledních letech vyvíjela v úzké spojitosti
s divadlem. Vždycky se o divadlo zajímal, mejintenzivněji pak v
letech 1967, 1968 v Paříži, kde se aktivně účastnil studentských
bouří, které vyústily v "divadle ulice". Jeho zaujetí pro divadlo
bylo podníceno tím, že v roce 1966 objevil Antonina Artauda /189ó-1948/, surrealistického herce, režiséra, básníka a teoretika,
který nejsilněji ovlivnil Foxovo myšlení. Artaud způsobil převrat
v koncepci a možnostech divadla, nebot zavrhl psychologické a narativní drama, přál si "návrat k mýtu a mágii, pro nemilosrdné
odhalení nejhlubších konfliktů lidské duše... Divadlo se musí pře
budovat podle této myšlenky extrémní akce, která překračuje všech
ny hranice. Poetické, magické divadlo tím, že bude konfrontovat
diváky se skutečným obrazem jejich vnitřních konfliktů, jim při
nese osvobození a úlevu". Podle Artauda má divadlo "naplnit divá
ka skutečným kolem snů..." Artaud nedůvěřoval slovům, cítil, že
verbální struktury překážejí komunikaci. Proklamoval "opravdový
divadelná jazyk, který bude beze slov, pouze řeč tvarů, světla,
pohybu a gesta". Věřil, že "v království myšlení a inteligence
existují postoje, které slova nemohou zachytit, že to se přesněji
daří gestům a prostorové řeči". V roce 1935 Artaud konečně mchl
uskutečnit představení svého "divadla krutosti", své vlastní hrv
nazvané "Les Cenci" /Oenciové/, postavené na starších textech
Stendhala a Shelleyhc, kde hrál hlavní roli hraběte Cencihe. Šlo
spíše o rituální zpěv než doslovné "čtení" dialogu. /Také Fox .za
pojoval do svých akcí rituální zpěv, aby zabránil doslovným a za-
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vádějícím interpretacím slov/. Představení bylo neúspěšné /přes
drobná skvělá místa, ©kterých se zmínili tehdejší kritici/, di
váci h© přijali chladně. Artaud se d© povědomí zapsal svým ší
lenstvím /od roku 1937 do 194ó byl zavřen v blázinci/, stejně
jako svou skvělostí teoretika.
Ve. vzpomínkovém eseji z roku 1948 řekl Maurice Saillet o Artaudově díle; "...Antonin Artaud pozoruje Antonina Artauda. Je
ho díl© je objevováním sebe sama /nebot zpětně vztahuje všechno
ke svému tělu, které je kořistí ohňů jeho duše.../ a zároveň ne
ustálým poselstvím sobě samému". Artaud skutečně všechno vzta
hoval na své tělo, ale bral těl© jako oddělený předmět, žil v
mysli a tato mysl byla nutně identifikována s tělem /"Nejsem mr
tev, jsem pouze rozdělený"/. Tento aspekt Artaudova myšlení se
podílí na vývoji jeh© výkladu subjektu výtvarného umění a divad
la, pochopitelně právě tento aspekt je v tak zarážejícím souladu
s Faxovým myšlením. Artaud a Fox projevují stejný zájem o to, aby
pomocí umění evokovali intenzivní divákovu reakci. Fox by se zce
la jistě podepsal pod Artaudův výrok: Nejdůležitější vůbec je vy
táhnout z té takzvané kultury ty myšlenky, jejichž hnací síla je
souměřitelná s hnací silou hladu." Artaud tudíž často pojednával
o uměleckých otázkách v termínech velice skutečné fyzické zkuše
nosti, extrémní tělesné zkušenosti. Pojímá umění jako zkušenost
srovnatelnou s nemocí, naopak zase nemoc popisuje uměleckou, kos
mickou terminologií /"...molekuly rozdělené a vlečené ke svému
zániku... tělesné látky zvrásněné jako země, do níž udeřil blesk
...puchýře jsou obklopené kruhy...jako Saturnovy prstence okolo
zářící planety..."/.
Není překvapující, že Fox v Artaudovi našel nejenom zdroj osob
ní inspirace, ale i intelektuálního rádce a alter ego. /Fox vyt
vořil nadskutečně velikou knihu - "ilustrovaného Artauda" - podepsanou Terry Fcx/A.A., na jejíž obálce je rentgenový snímek Fcxovy rány. Kniha se skládá z xeroxových snímků Faxových rukou, kte
ré vytvářejí slova v jazyce hluchoněmých, ze stránek popsaných
citáty Artauda a ilustrovaných, prokládaných stránkami Faxových
deníkových zápisků a fotografií Artauda a Foxe. Tuto knihu Fox se
stavil během svého pobytu v nemocnici Kalifornské univerzity v do
bě od srpna 1971 do ledna. 1972/.
Tak jako měl Artaud tvořivý vliv na Foxovo myšlení, měl vliv i
na vývoj formy Foxova umění. Artaud viděl v řeči překážku komuni
kace. Fcxovi připadá tradiční forma umění, "jazyk" umění jak© pře

kážka v komunikaci mezi umělcem a divákem. Tím, že se Fox osvo
bodil od příkazů /a zákazů/ formálního uměleckého jazyka, vytvo
řil dílo, které se stále více vzdaluje od tradičních uměleckých
struktur a přibližuje se normám, jež vznikly jako rituální a re
voluční Artaudovo divadlo. Foxovo osvobození se z "jazyka" bylo
postupné. Například ve svém prvním "nemocničním piecu" /podzim
1971/ použil poloabstraktní formální struktury, víče či méně re
alistické, aby evokoval psychologickou odezvu, kterou zamýšlel.
Jeho nejnovější nemocniční piece /Muzeum konceptuálního umění,
San Francisco, duben 1973/ je agresivně přímým znázorněním izo
lace, přesto to ještě stále není "realismus", protože jsou tam
zahrnuty nepřímo související a surrealisticky symbolické předmě
ty. Foxovy instalace mohou být pojaty jako jevištní uspořádání,
nicméně díky dramatické licenci a faktu, že Fox je vizuální, umě
lec, se jeho dílo zařazuje spíše do oblasti "výtvarného umění”
než divadla nebo realismu. Tak jako divadlo, Foxovy akce jsou
"reálnější" než reálno, závislé díky svému působení a významu
jak na rituálu, tak na souběžném přehánění.a destilaci reality.
Přestože Fox ve svých instalacích většinou performuje jednu
nebo více akcí, nejsou už tyto akce tak často veřejné jako dříve.
Fox usoudil, že nijak zvlášt nechce nebo nepotřebuje obecenstvo.
Stejně tak může performovat sám ve svém ateliéru, s fotografickou
dokumentací nebe bez ní, jako te dělá na veřejnosti. Vykoná-li
nějakou akci v jednom ze svých "uspořádání", je to většinou teh
dy, když už odešli diváci. Fox své práce předem zamýšlí pro sou
kromou nebo osobní interakci mezi jednotlivcem a piece* /jednot
livcem je bud on sám nebo divák/. V jeho nejnovější instalaci
/izolační místnost v Muzeu konceptuálního umění/ může být v dané
chvíli pouze jedna osoba, umělec ji skutečně konstruoval jako
"podkroví", takže pobyt více než jedné osoby by tyl doslova nebez
pečný.
Tato vzrůstající izolacionistická tendence ve Foxově díle - to,
že inklinuje k soukromým performancím ve svém ateliéru, že pořádá
události pro jednu osobu nebo velmi omezený počet diváků, to rep
rezentuje nejen teoretickou premisu umělce, ale zároveň to obráží
vzrůstající rozčarování uměleckou "scénou". Fox odjakživa dychtil
po informacích, a je tudíž neobyčejně debře informován o umění a
umělcích minulosti i současnosti. Ale prvotní zdroje Foxovy vlast
ní umělecké tvorby jsou nicméně spíše literární a osobní než umě
lecké. A jeho výběr zdrojů /spíše jeho neodolnost vůči vlivům/ je
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zaležený spíše na instinktivních a emocionálních faktorech než
na strukturálních nebo formálních vývodech. Je ve své tvorbě
ovlivněn /a okouzlen/ určitým druhem intenzity, téměř šílenství
nebo opuštěnosti, dokud to má v sobě pozitivní impuls energie.
Fox zpočátku obdivoval Josepha Beuyse po shlédnutí jeho pra
cí /především v publikacích Fluxu/ a instinktivně zachytil poe
tickou a referenční intenzitu Beuysovy tvorby. Náklonnost se upevnila, když se oba umělci setkali a objevili spřízněnost svých
osobních zážitků /izolace, blízkost smrti a z Noho vyplývající
změny vědomí/. V Beuyscvě díle je navíc jeden aspekt, který rov
něž charakterizuje další umění, které Fox obdivuje — naprostá
vážnost. Ve Foxově vlastním díle je velice málo humoru a zdá se,
že ho přitahují umělci tohoto ražení, jejichž odevzdání se a in
tenzita hraničí s téměř uvědomělou posvátností /vážností/• Do ur
čité míry je tato "posvátnost" přímým výsledkem neobyčejného stu
pně zanícení, které vyžaduje sám způsob práce - performance a
proces, který se nedá oddělit jako předmět vzdálený umělcově osob
nosti a tělu. Posvátnost je zároveň nedílnou součástí rituální
hodnoty Foxova díla. Na Foxových performancích je vždy něco mys
tického - ve svých předem odhadnutých krocích, přísné a podříze
né symbolice a prodlouženém časovém intervalu na sebe berou dobu
a kontextuální charakter prvotních náboženských rituálů. A opět
tu nápadně figuruje Artaudův a Foxův zdravotní stav. Mnoho z attaudevých divadelních koncepcí vycházelo z primitivních nábožens
tví a jejich rituálních performancí obtížených důsledky života a
smrti. Foxovy dlouhodobé pobyty v nemocnici, často v izolaci, zvý
šily jeho vlastní vědomí času a rituálu. Zjistil, že se jeho vní
mání a užívání času podstatně změnilo, zatímco se jeho rozpětí
koncentrace zúžilo, čas jako by se zrychloval. Souběžně s tím, je
ho pasivní pozorování přemrštěných a opakujících se nemocničních
rutin spojených s izolační prevencí - roušky a rukavice, použiva
telné příslušenství, umývání a sušení /to platilo nejen pro nemoc
niční personál, ale i pro jeho přátele/ - te vše vedle k tomu, že
se mu tyt© procesy jevily jako teatrální a ritualistické.
Ve Foxově díle hraje významnou roli čas. Jedná spíše ve skuteč
ném čase než v upraveném nebo zkráceném čase /což je jedním z hla
vních důvodů, proč Fox dává přednost videepáskům před filmem - za
chycení skutečného času na filmu by bylo neúnosně drahé/. Perfor
mance obsahující i kynutí chleba se prodlouží c tolik hodin, jak
dlouh© trvá xynutí chleba v přirozených podmínkách. Fox nikdy ne—
padělává uplývající čas a jeho intelektuální pozice vzhledem k ča-
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su a jeho spotřebě zaujímá hlavní miste v jeho estetice. Samot
ná délka Foxovy akce vyžaduje podstatné odevzdání se jak od uměl
ce tak od diváka, odevzdání se co se týče času a soustředěné
energie, která posiluje pocit naprosté intenzity, která je pří
tomná v každé Foxově performanci. Foxovy instalace vypadají
vždycky nějak oživené, dokonce i za Foxovy nepřítomnosti mají
předměty tajemně elektrickou hodnotu, prostory jak© by ožily a
vibrovaly, jak© by .místa©st byla připravena pro seanci neb© před
vedení psychiky. Foxův zájem © přen©s energie zahrnuje v sobě
pochopitelně i to, že propůjčuje "neživým" předmětům životní vi
brace - předává svou vlastní životní sílu jiným podstatám. Každá
jeh© instalace představuje střídavou realitu a nedají se tu už
aplikovat výlučné definice umění a reality, živéh© a neživého.
Přísný, strohý asketismus Foxova díla se zpronevěřuje vyjímeč—
né poetičnosti tohoto umění. Fox se hluboce zabývá "vzhledem"
svého díla a jeh© instalace js©u vždy vizuálně bohaté a smyslo
vé, dokonce & když jsou redukované. Materiálové komponenty díla
zůstávají vpodstatě nezměněné a jejich symbolika je většinou
zjevná. Používá přírodní elementy /vzduch, země, oheň a voda/ i
materiály efemérni /krátce trvající/ neb© takové, v nichž je ob
sažena potenciální změna /droždí, chléb, mouka, prach, kouř,prst/
a mnoh© materiálů, které poznal za své hospitalizace /dráty a
trubice, holé žárovky, mýdl© a voda, svíčky, lůžka neb© nosítka,
mísy a mycí houby/. S téměř podvědomým donucením opakovaně pou
žívá záclony a závoje /zřejmě symbol membrány, která kryje jeho
hruň/ a materiály jako chléb a mycí houby s dírami nebo krátery
/asi symbol jeho rány/. S frekvencí, která vylučuje náhodu, vybí
rá Fox předměty s jádrem /nitrem/ pokrytým nebo obklopeným prsten
ci nebo vrstvami materiálu nebo "kůží". Nedávno se začal zajímat
o bludiště a labyrinty. V létě 1972 navštívil Chartres a byl uch
vácen labyrintem uprostřed katedrály - kruhový systém kamenů na
podlaze, zamýšlený původně tak, aby se věřící doplazili po rukách
a kolenou k svaté relikvii v centru /opět není náhodné, že Foxe
přitahoval tento komplexní systém se spirituálním jádrem, v tomto
případě doslova/.
Přestože tak velká část obsahu a symbolismu Foxova díla je od
vozena z výhradně osební zkušenosti, toto umění je nicméně vše
obecně aplikovatelné. Ve své strohosti a symbolismu je abstraho
váno cd specifična. C Foxových instalacích by se dalo říci to, .co
Artaud napsal o divadle z Beli: "Jevištní nrostor je využit ve
všech svých dimenzích a dale by se říci na všech možných plánech.
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Neboť ještě navíc k pronikavému pocitu plastické krásy berou si
tato gesta vždycky za svůj výsledný cíl objasnění spirituálního
stavu nebo problému."
Díky určitým životním zkušenostem dosáhl Fox změněného stavu
vědomí nebo zvýšené úrovně duchovnosti. Dost možná, že když je
tělo tak cřítomné jako Foxovo, když se s tělem tak často a tak
úplně nakládá jako s pouhým předmětem, dehumanizovaným materiá
lem,. začne být pro člověka nejen podstatné, ale v určitém smys
lu nezbytné, aby se za určitých okolností povznesl nad své tělo,
oddálil se od něh© a žil jen v mysli. Je-li tomu tak, potom po
každé, když Fox konstruuje "set" /uspořádané prostředí/, symbo
licky znovu postaví svůj nemocniční pokoj, izolační místnost, ta
to to vizuální přítomnost úplně stačí k tomu, aby vyvolala tutc
duševní levitaci. Fox zřejmě doufá, že stejný mechanismus podnět - reakce působí i na diváky, takže na ně může přenášet a sdílet s
nimi své rozšířené spirituální vědomí. Nicméně to, že stále více
odmítá tradiční umělecké publikum svědčí o deziluzi z tohoto dru
hu komunikace.
Přestože Foxova nemoc asi byla prvotním zdrojem jeho specific
kého osobního rozvoje a Artaud hlavním faktorem v jeho estetických
formulacích, zůstává pravdou, že žádný jedinec a žádný umělec není
formován izolovanými a výjimečnými událostmi a vlivy. Fox ve svém
díle není závislý ani na nemoci /nyní už pominulé/ ani na Artaudovi. Je to intelektuální a hluboce oddaný umělec - jeho dílo vyšlo
z určitých jedinečných zkušeností, ale není jimi omezeno. Pro ty,
kterým Foxovo dílo něco říká, jeho účinek překračuje osobní, soci
ální nebo estetické otázky a komunikuje vlastně čistě spirituálně.
Před loňskými vánocemi /1972/ Fox vyrobil jako dárek pro některé
své přátele speciální svíčku..Svíčky pro Foxe vždycky mnoho zname
naly a často se objevují v jeho dílech. Tato zvláštní svíčka je ale
obdařena neobyčejnými vlastnostmi: Hoří od vršku dolů svislým nit
rem, aniž by se někdy dotkla povrchu nebe okrajů. Je to dlouhotrva
jící svíčka a hoří tak pomalu, že tc vypadá, jako by byla věčná.
Její slonovinově bílý vosk je tak hustý a matný, že jakmile se oheň
dostane pod vrchní hladinu, nevydává ani teplo ani světlo. Povrch
zůstává čistý a nedotčený, netaví se ani se nebortí. Fox v této svíč
ce vytvořil symbolickou ukázku nepřijatelné reality, že jsme hrnetni,
materiálního bytí. Alternativy této reality jsou v srdci tétc svíčky
a v srdci Foxovy tvorby - alternativy, které vyzkoumal komplexními,
nádhernými a nebezpečnými cestami. Foxovo dílo, stejně jako Artaudovo, je "nekonečným poselstvím sobě samému", ale je to i odhaleni to
ho, jak vysoko tepe srdce.
/přeložila Světlaní. Havlásková/
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nevyvíjí jako konflikt pocitů, ale jako konflikt du
ševních stavů, které zkostnatěly a přeměnily se v gesta - dia
gramy... tyt© duševní znaky mají přesný význam, který nás za
sáhne pouze intuitivně, ale zase dosti silně na to, abychom se
ho pokoušeli přeložit do logického popisného jazyka." /Antonin
Artaud, "0 balinézském divadle", kapitola IV, Divadlo a jeho
dvojník, New York, Grove Press, lne., 1958, str. 53-54/.
"Drama se

Poznámky k jednotlivým reprodukcím v monografii.

Bez názvu. 1967. Inkoust na papíru.
V roce 1967 udělal Fox v Paříži sérii čtyř těchto "povrchových"
kreseb, všechny čtyři asi tak během jedné hodiny. Polil papír
inkoustem, jemně ho přeložil a třel plochami o sebe, pak papír
rozložil a dokončil kresbu tím, že třel dlaněmi a prsty po mok
rém inkoustu. Kresby byly vystaveny teprve na výstavě Reese
Palley v San Francisku v říjnu 1971.

Fotografie. Amsterdam. 19.7.1968, od 11 d© 12 dopoledne.

Série šestatřiceti fotografií /celá cívka filmu/, na nichž Fox
zachytil trosky na ulicích během hodinové procházky po Amster
damu.

O čem sní slepí? 2CCC1 Union Street, San Francisco. Duben 1969.

Toto byla druhá událost ze série Veřejných divadelních událostí.
Objevil jsem nádhernou slepou ženu a poprosil jsem ji, aby zpí
vala na rohu sanfranciské ulice, poblíž obrovské otevřené mon
tážní jámy, od půl šesté odpoledne do setmění. Rozeslal jsem oz
námení a přišlo mnoho lidí. Dosud mám nahrávku, kterou jsme teh
dy naočili.
Přetištěno z Willoughby Sharp, "elementární
gesta: Terry Fox", Arts Magazine, květen 197.
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Skutečné objemy. Duben 1970.

Vtlačení se do kouta. Květen 1970.

Azbestové stopy. Květen 1970.
Vlečení se, skákání, šoupání nohama.
Sklep. Červenec 1970.

Můžete říct něco o vaší newyorské zkušenosti z loňského léta?

Neměl jsem sice žádné plány, ale toho jsem se nebál. Byl jsem
nadšen setkáním s Robertem Frankem a tím, že žiji v podkroví
na Bowery.
Vzpomínám si, že v prvních dnech pobytu v New Yorku jste ří
kal, že vás uchvátila hrubost města.
Eyle to celkové prostředí, kterému jste nemohli uniknout, ani
v myšlenkách ne. Ani když jste se ožrali nebo nadrogovali. V
New Yorku jsem nemohl fetovat, ^yl by to můj první špatný "vý
let". I když jsem se dostal do dobré nálady, nemohl jsem opo
menout prostředí. Nejde o to, že bych chtěl, ale byl© pr© mne
příliš těžké nebýt schopen cítit jinak. Naopak v San Francisku
vás prostředí zasáhne pozitivně, jak jen vyjdete ze dveří.
Jak se to obrazilo ve vaší

práci?

Mělo to nesmírný vliv. Společně s vedrem a místem, kde jsem
bydlel. Chtěl jsem uspořádat nějakou událost v Reese Palley,
ale nic mě nenapadlo. Po třech týdnech to ale přišlo. Byl to
piece, který v sobě zahrnoval všechno, co jsem cítil k tomu
místu, a který mne pohltil celého den po dni. A kontext, jako
vnímání času pobudů. T© ni bylo jasné, ten zvláštní vztah k
času pobudů z Bowery.

Takže jste se snažil vnímat očima pobudy z Bowery.

Do jisté míry. Pobudové z Bowery jsou praví Newyorčané. Doká
žou se orientovat v prostředí. Nebojují proti němu. Nechávají
se prostě řídit a ovládat městem. Myslel jsem si, že jsou to
nádherní lidé. Nedokázal jsem si představit, co cítí. Byli ur
čitým způsobem svobodní ve městě, které vás nutí mrskat sebou,
pospíchat. Každý, kdo se tlačí, pracuje proti tomu tlaku města.
Ale oni to nedělají.

Ne nedělají. Cni prostě přijímají ten tlak v plné síle.
Jaké byly kořeny piecu, jak jste si ho představoval?
Chtěl jsem použít spánek. Původně jsem chtěl spát já sám — zů
stat vzhůru asi tři dny, pak vejít do prostoru a upadnout do
skutečně hlubokého spánku, žádného divadelního spánku. Pak jsem
do toho chtěl zapojit různé pocity času. Takovému pobudovi trvá
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•tři tiny j než projde kolem celého bloku domů. Ujde tretinu ä pot
ká kamaráda, tak si sedne, pije, usne, probudí se, znovu usne.
Vstane až druhý den. Nikoho kolen sebe nevidí, tak se zase pre
sune o kousek dál, ale vpodstatě prochází kolen bloku domů. Jed
nou jsem viděl dva tuláky, jak se perou. Jeden zvedl flašku,
chtěl ji rozbít a toho druhého jí bodnout* Jeho pohyby tyly tak
pomalé, že ani nemohl rozbít flašku. Ten druhý mezitím zmizel.
3yl pryč.

Takže spánek byl ve vztahu k času. Ale pak jsem se rozhodl, že
bych to nedokázal udělat já. Musel bych začít brát.drogy.Takže
jsem použil jednoho tuláka, aby spal místo mě, fyzické ztělesně
ní elementu času. Když spal, jeho vztah k času byl naprosto jiný
než náš, protože fungovalo pouze jeho tělo.
Jak se vám podařilo sehnat toho pravého tuláka?

Asi tři dny ležel u mých dveří. Poprvé jsem se s ním setkal, když
jsem šel s Marshou ven. Omylem jsem ho kopl, když jsme ho překra
čovali. Když jsme se vraceli, stál ve dveřích. Byli jsme pryč ce
lý večer, jemu se mezitím podařilo dostat se do vzpřímené-polohy.
Ráno jsem se mu představil. Cn se jmenoval Ronnie. Původně jsem «
chtěl jako časového elementu používat mrtvé kočky, ale žádnou jsem
nemohl najít. To byl taky výlet! Robert za mnou jednou v noci při
běhl a říká, jednu jsem našel, obrovského kocoura v popelnici ve
stanici metra na Houston Street. Když jsem tam přišel, nějací
chlápci se hrabali v té popelnici. Měl jsem strach, že vezmou mo
ji kočku. Nevzali, ale já taky ne. Musel jsem stát na hony od po
pelnice - kvůli smradu.

Takže jste požádal Ronnieho...

No ano, tak jsem mu řekl, že mu dám pět dolarů, aby spal jako sou
část mé performance v Reese Palley. A on na to, jasně, cokoli •
chcete. Kupte mi nějaké víno. Trvalyjsem na tom, že mu dám pět do
larů, ale on stále ©pakoval, zapomeňte na těch pět dolarů nebo
co. Chtěl flašku vína na ruku, ne pětidolarovku. Tak jsem mu v den
události koupil flašku vína.
té doby jsem nevěděl, že použiji
tuláka. To ráno jsem byl nervózní, protože jsem ještě neměl všech
no přichystané. Musel jsem chodit sem a tam a přenášet různé věci.
Bylo horko a potil jsem se. Nějak to všechno neklapalo. Bál jsem
se, že Ronnie pláchne, až mu dám flašku.’Víte, všechno se bortilo,
ani ten plakát se neobjevil včas. Takže když jsem pak dělal piece,
byl jsem deprimovaný a vzteklý.
Ale to právě byl pozitivní element. Bylo jasné, že to pro vás ne
ní jen hra.
To jistě. Moje nálada naprosto určila vyznění akce. Myslím, že je
důležité odlišovat tento druh teatrální skulptury od čistého diva
dla. Nechtěl jsem prostě nic předstírat. Všechno muselo být sto
procentně skutečné, jinak bych nebyl schopen spojit se s ostatními
elementy. Nechtěl jsem vejít a různě věci ovlivňovat. Tím je to
jiné od divadla.

Jistě, na scéně nedochází k žádné interakci mezi hercem a ostatní
mi elementy - rekvizitami. Rekvizity jsou mrtvé.
Jo, přesně. Herec hraje v kulisách a já jsem chtěl hrát s nimi.
Abych svou náladou ovlivnil jejich vzezření.

Jak ta dopadlo s Ronniem?

Perfektně, Asi dvě hodiny před vystoupení® jsme začali pít u Fanelliho. Měl hrůzu z baru, říkal, že ho vůbec nepustí dovnitř,
ale bylo to tam volnější a nechali ho. A on tam jen tak seděl,
ani noc nepil. Asi pět sklenic vína a pak tu flašku.

Žádný tvrdý alkohol?
Řekl jsem mu, že si může dát cokoli chce, ale objednal si jen ví
no, které normálně pije. Já jsem dal jen dvě nebe tři piva. Měl
jsem trochu náladu, ale nebyl jsem opilý. Pak jsem ho - možná pří
liš brzy - vzal dolů do suterénu. Měl jsem v baru klíč. Položil
jsem na podlahu kus lepenky, protože byla pokryta kameny, střepy
nádobí a skla, a řekl jsem mu, aby si tam lehl a prostě jen usnul.
Lehl si a předstíral, že spí, pak otevřel jedno oko a začal se zve
dat. Pak řekl, víte co udělám, až přijdou lidi? Podám jim prst a
udělám s ním takhle. Pak udělal další gesto, skutečně drsné, nic
takového jsem”aó”t? doby neviděl.^Chystal se jim to udělat, až ve
jdou. Začal jsem být ©pravdu nervózní, protože pár lidí už přišlo.
Chvilku petom ale velice hlučně usnul.
Byl báječný.

To jo. Skutálel se z lepenky mezi kameny. Vyhrnul si košili. Měl
nádherné tetování.

Jaké byly další elementy?
Jedním ze zvuků byla stoka ped podlahou. Bylo tam místo, odkud by
ly odstraněny tři záchody a díry tam zůstaly. Ponořil jsem dolů
jpkrofon, abych zesílil zvuk crčení stoky. Ale kromě toho Ronnie
♦elice hlasitě chrápal.
St jste přesně dělal během performance?

Nejdříve jsem si bíle nalíčil ebličej, jaké klaunskou masku. Pak
jsem si umyl ruce kusem mýdla v kbelíku vody, který stál přede mnou.
Naklonil jsem se nad zrcadlo ležící na zemi, uprostřed něhož byl
nůž. Nůž byl abstrakcí věci, která je neustále před člověkem. Úče
lem make-upu bylo izolovat se jak© osoba. Pak jsem nožem rozbil
okenní tabulky. Byl to Robertův lovecký nůž. Nabral jsem do úst tu
mýdlovou vodu a vyplivl jsem ji rozbitým sklem. Jak říkal Beuys:
"Jestli se řízneš do prstu, měl bys ©vázat nůž? ne svůj prst." Po
té jsem vykouřil cigaretu, kterou jsem si půjčil od někoho z obe
censtva .

Jak jste ji kouřil?
Prostě jsem nechal kouř volně vycházet ven. Držel jsem cigaretu v
ústech. Nedotkl jsem se jí.

Jaký byl váš vztah k divákům?
Udělal jsem z toho prostoru skulpturu. Přetvořil jsem prostor, o to
v performanci šlo. Diváci tam byli proto, že jsem chtěl, aby byli
svědky akcí, kteří změnily prostor. Aby to viděli a nak odešli. Za
jímala mě myšlenka,že někdo, kdo si pamatuje, jak prostor vypadal
předtím, změnil svou pamětí prostředí. Bunker Hill je prostě jen
kopec /=hill/, dokud nevíme, že se tam odehrála slavná bitva. Pak
se to zmení, r. totéž platí o prostoru, kde jste viděli nějakou perfcrmanci.
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Řekněte • ton něco víc.
Jediní lidé, kteří by mohli pochopit prostor, tu skulpturu, by
byli ti, kteří by viděli postup jeho vytváření. Neperformoval
jsem nro lidi - pracoval jsem s předměty a diváci viděli,^c© se
děl©.“Á”at už jejich interpretace byla správná nebo ne, věděli,
jak bylo skle rozbito, viděli činy a pohnutky, které vedly k
rozbití a co se stalo potom. A tak pro ně má prostor nějaký vý
znam. Nikde jiný ty mu nemohl zcela rozumět.
Jak jste si vybral právě ten prostor? Snad byste to mohl popsat.

Tak jo. Nelíbily se mi prostory v galerii Reese Palley v New
Yorku. Vůbec mě nenapadlo, kde bych tam mohl uspořádat nějakou
událost. Tak jsem chtěl udělat něco mime. Jednou jsem se čistě
náhodou dostal dolů do suterénu. Byly tam dveře, které vedly do
místnosti asi pětkrát tři metry velké, do prostoru mezi skuteč-.
nou zdí původní budovy a umělou zdí galerie Palley. Líbila se mi
myšlenka performcvat mezi realitou a nereálnem. ryla tam taky
malá kulatá okna s opakcvým sklem, která vedla na chodník - ve
dne to bylo moc hezké. Líbilo se mi na tom úplně všechno, byle
to pro mne dokonalé místo. Mělo v sobě silný pocit New Yorku.
Byl© v zuboženém stavu. Byl© špinavé a zaprášené.
Kdy jste se rozhodl, že to použijete?
Asi týden před performancí. Ještě než jsem našel ten prostor,
rozhodl jsem se ohledně některých elementů performance. Ckno,
spánek, to, že si umyji ruce mýdlem.

A jakou představu piecu jste si vytvořil, když už jste viděl
ten prostor?
Hm.

Bylo to perfektní. Bylo to místo, které přesně odpovídal© tomu,
co jsem chtěl dělat. To míst© měl© v sobě ten správný fyzický po
cit, který bych jinak musel vytvářet uměle, kdybych použil něja
kou jinou místnost, rylo by t© něco úplně jiného. Například bě
hem performance ležel ten tulák přesně na takové zemi, na jaké
vždycky lehává. Bylo to skutečné.

Jaké nové elementy jste tehdy přidal k piecu?
Zvuk. Ležel jsem velice dlouho v místnosti a plazil jsem se pros
torem. Chtěl jsem získat skutečný pocit prostoru. Náhodou jsem
objevil ty díry a přiložil jsem ucho k jedné z nich - nevím ani
proč - a zaslechl jsem to crčení. Kdybych stál, nezaslechl bych
to. Pak jsem si půjčil od Johna mikrofon a zesilovač a ponořil
jsem ho dc díry. Před performancí jsem taky přejížděl mikrofonem
po celé podlaze. Všechno, čeho jsem se dotkl, měl© jiný zvuk. Měl
jsem.to zesílené na maximum. Přejížděl jsem s ním pc svých nohách,
tkaničkách u bot, kalhotách,, přezce pásku, kosily, po svém str
ništi, po vlasech. Hudebně jsem cítil části prostoru. Před udá
lostí jsem tam strávil téměř celé dva pracovní dny.
Jak

ještě jste připravoval prostor?

Věděl jsen, že chci rozbít ckno, tak jsem na každou ze šesti oken
ních tabulek přivázal tkanici a evázal ji kolem trubky u stropu,
takže kdybych zatáhl za tkanice, tabulky by se roztříštily o zed - nebyl jsem si přesně jistý, jaký to budem mít efekt. Taky jsem
z kusu zdi seškrábal bílou barvu. Všechna barva spadla na linole
um, na hromadu.~
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A c© páska?
Aha, málem bych zapomněl. Během performance jsem byl oblečený
v černém a bíle jsem si namaloval tvář. Vyškrábal jsem černý
čtverec v bílé zdi za mnou. Abych tedy navázal dialog mezi se
bou a stěnou, nalepil jsem černou pásku ve tvaru X přes obličej
a na stěnu a křídou jsem namaloval bílé X na svůj hrudník a na
ten černý čtverec.
Plánoval jste předem, že to uděláte?

Napadlo mě to během provádění díla. Měl jsem křídu. Na mém sez
namu věcí byla taky signalizační baterka, protože jsem chtěl
několik druhů světla.
Takže některé části performance nebyly předem promyšlené, což
performanci odlišuje od většiny divadla. Do jaké míry jste si
uvědomoval diváky?
Vůbec. Úplně jsem se odhmotnil. Ke komunikaci dešlo jen jednou - když jsem požádal o cigaretu a sirky.

Nerušil© to piece?
Ne. Bylo t© jehc částí. Kromě toh® jsem neviděl diváky. Cítil
jsem, že jsem sám.

Myslíte, že lidé většinou rcauměli performanci?

Myslím, že jim byle jasné nalepování X. Ale to jsem nechtěl...
Chtěl jsem, aby získali vědomí prostoru, nálady, rázu akce, ča
su trvání akce. To jsem chtěl, aby pochopili, ne každou jednot
livou akci. Aby získali náladu, ačkoliv nálada není tím správ
ným slovem.
Takže vy jste se přenesl z každodenního vědomí do specifického
vědomí toho místa, do naprosté identifikace a výměny sil. A per
formancí jste umožnil dalším lidem, aby dosáhli podobného stavu
vědomí.

Ano.
To je opravdu nový význam místa v současném sochařství... Říkal
jste, žě jste se toho dne 3*=tl před performancí cítil sklíčený.
Jaké akce přenesly tento pocit na diváky?

Ne rozbití skla. Ale třeba vyplivnutí mýdlové vody. Měl jsem op
ravdu vztek, když jsem to dělal.
Nevěděl jste předem, že to uděláte?
Ne. Chtěl jsem si jen umýt ruce. Ale nabral jsem vodu dc úst. Měl
jsem ji polknout a zvrátit. Plivat vodu rozbitým sklem bylo nap
rosto zbytečné gesto.
Byl jste spokojen s výsledkem díla?

Byl jsem štastny z toho, jak to dopadlo. Potom jsem něco cítil,
protože se zdálo, že lidi si z toho moc nevzali. Ale piece byl
naprosto úspěšný. Skoda, že ho nevidělc více lidí.
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jeslím, že to tylo velice silné. Totéž si myslela většina dal
ších diváků, přestože nevěděli proč vlastně. A to trochu ruši
la. Také bylo*nepřijemné, že okamžitě po ukončení performance
jsme se museli přesunout z toho prostředí do samotné galerie
Reese Palley a ten přechod byl příliš rychlý.
Hm. V ideálním případě bych si přál, aby obecenstvo zůstalo ješ
tě chvíli poté, co jsem skončil. Ale já jsem se pak ještě stále
třásl. Sedl jsem si do vedlejší místnosti a přál si, aby všich
ni odešli. Nic jsem nemohl dělat.

Přetištěno z Willoughby Sharp: "Terry
Fox: Chtěl jsem, aby má nálada změni
la jejich vzezření", Avalanche, zima
1971, str. 76-81.

Levitace. Richmond Art Center, září 1970

Co jste předváděl v Richmendu?

Dělal jsem jeden piece. Chtěl jsem vytvořit prostor, který by na
vozoval levitaci. Nejdříve jsem pokryl podlahu 20x10 metrů a stě
ny bílým papírem. Podlaha byla původně tmavá, ale pak byla tak
bělostná, že když jste stáli na jednom konci a chtěli se podívat
na někoho na druhém konci, oslňovalo ta, až bolely oči. Eyi to
tak majestátní prostor, že se v něm každý vznášel ve vzduchu; Pak
jsem tam asi do čtyřmetrového čtverce složil tunu a půl hlíny,
kterou jsem vzal pcd dálnicí na Army Street. Pak jsem udělal rámec
ze čtyř červených desek, každá byla dvakrát vyšší než já. U mncha
prvků piecu jsem použil své tělo jako jednotku míry. Hlínu jsem
vzal z dálnice kvůli představě exploze. Když se dálnice stavěla,
hlína~byla stlačena, namačkána dolů. Když si to uvědomíte, snadno
si můžete představit, že se rozpíná, zvedá, začíná se vznášet.
Fyzicky je to pochopitelně nemožné. Ale mně stačil pcuhý náznak,
pouhá sugesce. Pokoušel jsem se taky vznést. Postil jsem se, abych
se vyprázdnil.

Jak dlouho?

Jenom jeden den. Svou vlastní krví jsem uprostřed hlíny namaloval
kruh. Jeho průměr se rovnal mé výšce. Podle středověkých názorů
se takhle vytváří magický prostor. Pak jsem si lehl na záda upros
třed kruhu a držel jsem čtyři polyetylénové trubice naplněné krví,
močí, mlékem a vodou. Představovaly základní tekutiny, které mé
tělo vylučuje. Ležel jsem tam s trubicemi v ruce šest hodin a sna
žil jsem se levitovat. Dveře byly zamčené. Nikdo mě neviděl. Nepo
hnul jsem ani svalem. Nezavřel jsem oči. Snažil jsem se neměnit
ohniskový bod.
Na co jste se díval?
Na nic. Pokoušel jsem se myslet na to, že opouštím zem, ale pak
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jsem si uvědomil, že bych měl myslet na to, že se.začínam vzná
šet. To změnilo všechno a začalo to fungovat. Levitoval jsem.
Po čtyřech hodinách jsem necítil ani částečku svého těla, dokon—
ani hrudník, jak se rozpínal a smrštoval. Mé nohy a ruce zře
jmě spaly. Cítil jsem, že jsem někde jinde. Odešel jsem, epustil
jsem své tělo. Pak se stalo něco tajuplného. Kolem začala bzučet
moucha a já jsem si myslel, že jsem moucha. Ta halucinace netr
vala moc dlouho, ale pocit, že jsem mimo své tělo vydržel ještě
asi dvě hodiny.

Diváci přišli do místnosti, až když jste piece skončil. Jak moh
li chápat, co se tam odehrálo?
Na hlíně byl otisk mého těla. A Tom Marioni napsal dvoustránkový
popis. Pro diváky to byl určitě můj nejsilnější piece, protože
každý, kdo to viděl, něco pocítil. Vůbec.jsem to neočekával. Po
otevření tam nikdy nebylo víc než šest lidí najednou. Myslím, že
tam cítili tu energii/ Historicky může být to, co zůstalo z pie
cu, srovnáno s bílým pekojem Yvese Kleina. Prázdnota. Než vejde
te, přečtete si zprávu, takže víte, že tam šest hodin ležel člo
věk a pokoušel se levitovat. Pak vejdete do tohoto zářícího, nadreálného prostoru^ který zdůrazňuje fyzičnost země, krve, moči.
Většina diváků ani nešla dovnitř, prošli kolem dokola a zůstali
na okraji. Bylo to hrůzné a deprimující. Považuji to za svůj nej
silnější skulpturální piece, protože celá místnost byla prosyce
na energií. Nemuseli jste tam putovat křížem krážem, pocítili
jste to, jakmile
jen jste vešli dovnitř.

Přetištěno z Willoughby Sharp: "Terry
Fox: Chtěl jsem, aby má nálada změni
la jejich vzezření", Avalanche, zima
1971, str. 7C-71.

Izolační jednotka. S Josephem Beuysem. Kunstakademie Dusseldorf,
listopad 197C

Můžete mi říct něco c práci, kterou jste dělal v Dusseldorfu s
Beuysem, o "Akci" v roce 1970? Jak to dopadlo?
Přijel jsem do Dusseldorfu a chtěl jsem něco udělat, nějakou ak
ci, ale neměl jsem prostor. Zašel jsem tedy za Beuysem, se kterým
jsem se tím teprve seznámil, a on mi ukázal všechny místnosti
Akademie, kde se daly dělat akce. Pak jsme šli do sklepa a tam to
byle báječné,tak jsem se rozhodl udělat tam svou akci. Pomohl mi
shánět materiály a různé věci, rozhodl jsem se totiž, že budu ve
sklepě dělat akci se zvuky a železnými trubkami /místo zvonů/,
protože tam byla výborná akustika. Den nebo dva předtím mne požádal,
abychom něco udělali společně a taky něco přicravil. Ale neptal
jsem se ho, co chce dělat. Jeho akce byli něco jako sen o mrtvé
myšce, kterou měl, jako pohřeb syšky spolu se zvukem, ohněm a po
pelem. Beuys taky vyxvářel zvuky, nahráli jsme si to celé.
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Přetištěno z Achille Bonite Cliva:
"Terry Fox", Domus, duben 1973,str.45

Foxovy materiály: okno se čtyřmi tabulkami, zápalná směs, kádin
ka s vodou a mýdlem, svíčka, cigarety, magnetofon, zesílený zvuk,
velká železná roura, malá železná roura.
Beuysovy materiály: stříbrná kádinka, plod chiramoya, stříbrná
lžíce, mrtvá myš, plstěný oblek, magnetofon.

Povrchy prostředí. Reese Palley New York, leden 1971.

7 pátek 16.1. od 10 do 11 večer předvedli Vito Acconci, Terry Fox
a Dennis Oppenheim P©yrchy_prostředí: TTi.souběžné^uzsyřené..situ
ace v galerii Reese Palley, New York. Na vzdáleném konci 5 x 25
metrů velké místnosti, jejíž podlaha byla pokryta bílým papírem,
sestavil Fox prostředí podobné stanu, pomocí čtvercového kusu
obyčejného plátna, zavěšeného půldruhého metru nad zemí, pod nímž
performeval sérii akcí, při nichž použil různé elementy: kostku
bílého mýdla, plnou pánev vody, dvě baterky, dva pytle mouky, ce
dník, krabici pracího prášku Fab, lavičku, kousek ohnutého drátu,
cigaretový kouř, poškrábané zrcadlo připevněné k dřevěné cívce s
motouzem. Zesílený zvuk jeho dechu během performance byl kontra
punktován jeho dechem nahraným na mg pásku... Acconciho a Foxovy
prostory byly samostatně ozářeny lOCCwattcvou žárovkou.

Přetištěno z Willoughby Sharp: "Dis
kuse s Terry Foxem, Vito Acccncim a
Dennisem Oppenheimem", Avalanche,
zima 1971.

Ryby. Muzeum konceptuálního umění, San Francisko a Umělecká gale
rie a muzeum De Saisseta, Univerzita Santa Clara, únor 1971

2. února 1971 koupil Terry Fox na trhu v čínské čtvrti dvě živé
ryby. Tyto ryby umístil na podlahu v Muzeu konceptuálního umění
a přivázal jim k ocasům motouzy. Po dobu, po ktercu se ryby pokou
šely dýchat, byly těmito motouzy přivázány k jazyku a penisu Terr;
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ho Foxe* Dokud nezemřely, ryby sebou mrskaly a zmítaly, čímž
trhaly umělcovým tělem. Pomocí této přímé akce si vytvoril ne—
smírně názorný obraz smrti. Ryby pak byly zabaleny do bílého
plátna omotaného motouzem a převezeny na Univerzitu Santa Cla
ra, asi 4C ks. jižně od San Franciska,'kde měly sloužit jako
elementy v prostředí, které Fox vytvářel pro výstavu tří lidí- Fishe, Foxe, Kose. Galerie byla horizontálně rozdělena bílým
plátnem, horní polovina byla ozářena tisíciwattovcu žárovkou,
kdežto do spodní časti pronikalo látkou pouze rozptýlené svět
lo. Dvě baterky byly rozžaty a omotány černou páskou tak, aby
se nedaly vypnout. Byly umístěny na podlaze tak, aby byly proti
sobě obráceny světelnými paprsky. Toto světlo procházelo přes
pruh vysypané mouky na zemi. Světla konečně, zeslábla až zhasla.
Vypálené baterky a dvě mrtvé ryby byly položeny na podlaze
kousek od Foxe, který ležel na podložce. Cd jeho vlasů a zubů
vedly motouzy k rybám. Během zahajovací recepce byl vchod ga
lerie zavřen provazem a Fox několik hodin spal, přičemž se po
koušel snít sen o tom, jak zabil ty dvě ryby.

Přetištěno z Tom Marioni: "Terry
Fox: on sám", Art and Artists, le
den 1973, str. 40.

"Tento hřích spočíval v pokoušení, které mne přišlo abych vy
pustil dech svého srdce na obě strany povrchu.", Reese Palley,
San Francisko, říjen 1971.

Plakát jako předem podmiňující element.
Fotografie použitá na plakátu byla pořízena během dnů, kdy se
tvořila koncepce piecu.
Citát-byl stimulem, který způsobil vznik této koncepce.
Fotografie na plakátu má spolu s citátem v divákovi vyvolat tak
silnou reakci, aby vešel do galerie s vědomým nebo podvě
domým očekáváním, které je podobné očekávání zažívanému
v nemocnici.
Všechny elementy piecu jsem konstruoval ve své mysli, intuitivně
ovlivněné mým tělesným stavem.
Celý piece jsem dokončil ve svých úvahách a v zápisníku, ještě
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než jsem opustil nemocnici.
Tyče jsou asi pět metrů dlouhé a byly to podpěry jedné ze starých
zdí v galerii.
Nevím přesně, proč věci mají tvary, jaké mají a vypadají tak, jak
vypadají.
Pokoušejí se sdělit klaustrofobii kostní dřeni.
Chodba je oddělením nádoby-plavidia.
Kádinka s vodou a mýdlo jsou rituální.
Nosítka jsou klaustrofobie.
Akce duševního stavu na fyzickém stavu.
Kresby ukazují povrch chleba, což je má rána.
Dech není soběstačný, závisí na systému a na účastnících tohoto
systému, aby mohl fungovat.
Totéž platí o zpěvu.
Drátoarteriální systém.
Membránoušní bubínek.
Stěny jsou oddané a shovívavé.
Základny jsou izolovány od energie podlahy a stěn elektrickým pás
kem.

Kolik článků má páteř?
Spíše spojení s nemocnicí nebo zkušeností z izolace než s umělec' kcu /historickou/ zkušeností při posuzování piecu.
Obava, deprese, bolest, strach, společné stavy zkušenosti, to je
tento piece.
Prostředek ve službě nekonečné milosti, přízně, půvabu.
Toto je interpretace nekonečna jako sladkého vědomého toku srdce’
a stop duše.
Krev.
Možná, že trubice je provaz.
Dveře zajištují umístění kožní membrány, která odděluje vnější od
vnitřního.
Ve vztahu k jehle, která je rozhodčím i zvukem.
Pupeční šňůra tady funguje ve vztahu k podpůrnému systému jak©
elektrická šňůra.
Distribuce elektřiny ve vztahu k systému žil.
Dokonce i vejít do dveří znamená propíchnout prostor.
Neřešitelná, nerozluštitelná událost.
Jako přijetí viru.
Absolutní nestrannost objektu a jeho funkce.
Naprostá zaujatost kontextu.
Stále postupující zkušenost coby "bzučení” zkušenosti, jako vrace-
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jící se noční můra nebo sen.
Základna operace*
Terry Fox, říjen 1971 - vysvětlující
prohlášení napsané pro výstavu.

Kvasnice. /pre Ute Klophausevou/ Martingerstrasse, Mlinchengladbach,

říjen 1971.

Ute Klophausová fotila v roce 1970 v Kiseildorfu "Izolační jed
notku” a Fox byl nadšen jí saieu i jejími fotografiemi. Ptal se
jí, zdali by nafotila jednu akci, kdyby ji udělal speciálně pro
ni a ona souhlasila. Fox si vybral tuto akci, protože při ní do
cházelo ke krásným povrchovým změnám při činnosti kvasnic a ky
nutí chleba, Akce trvala hodinu a Klophausová během této doby udělala 150 snímků. Klophausová je známá německá fotografka, její
fotografie jsou charakteristické nejen srnou kvalitou, ale i "okousanými” stranami, které vždycky zahrnují.
B.R.

Turgescent Sex /vzdouvající se, bobtnající pohlaví/. 1971. Video-

pásek /40 minut, černobílý, zvukový/.

Akce pro pokojové věži.

Dokumenta 5, Kassel, NSR, srpen 1972.

Foxova akce pro Dokumenta 5 se protáhla na tři dny, trvala asi
šest hodin denně. Fox hrál s různými kombinacemi strun na tambuře pro každý větší předmět v prostoru: pro svíčku, pro čtverhran
nou kamennou misku s vodcu, jejíž vnitřek vypadal jako obrácená
pyramida, pro stěny. Fox přecházel po místnosti a hrál jednotli
vým předmětům. Jemu byl vyhrazen prostor nad schodištěm a divá
ci mohli pouze stát ve dveřích a sledovat, ale nesměli vejít.
B.R.
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Most /pro Dorothy/. Galerie Sennabend, Paříž, září 1972.

ĹUnita /původní název Akce pro misku/. Agentura moderního umě
ní, Neapol, říjen 1972.

Povězte mi o vašem díle "Uhity" /Jednota/.
Kresbu jsem udělal ještě dříve, než byl© něco v místnosti, hned~
poté, co jsem se poprvé na místnost podívalo Měl jsem týden, než
budu něco dělat, a po celou tu dobu Beuys dělal své pifjcy: tak
jsem svůj piece udělal kolem Beuysova a slovo "jednota" se vzta
huje k tomuto spojení těch dvou pieců, ke spojení chleba a ryb
a také k Beuysovi.

Proč stále používáte určité materiály jako chléb, voda, oheň,
světlo a ryby?
Svázaná ryba jsem já a chléb je jaké mežnost. Dělám chléb, já
jen způsobím, že chléb naroste, chléb se ale pohybuje sám, je to
živý organismus. Tak odejdu a jdu tam a pak udělám ve stejném
čase akci s rybami.

Jatý význam má používání psaných slov, například v citátech z
Artauda?

Slova tu jen matou slova. Věta je užita v jiném smyslu než u Ar
tauda.

Ve vašem díle je vždycky kruhový pohyb energie, takže nikdy ne
dojde ke konečnému bodu. Je to tak?
Jistě, neboť energie nemůže existovat ve čtverhranném prostoru,
musí být kruhový. Světic a svíčky a záclony jsou kvůli pozornos
ti, aby chléb viděl rybu a ryba viděla chléb. Žádný jiný důvod
není.
Proč máte na ruce červený pásek?
Je to protiklad temnotě smrti, abych dělal akci se životem.

Jak funguje umění ve srovnání s realitou?
Myslím, že v těchto akcích je všechno jasné. Jediné, cc jasné ne
ní, je to, cc se děje v mé hlavě nebo mysli. Důvod, proč si pře
vazuji oči páskou když sahám na rybu je ten, že chci mít možnost
uvědomit si rybu jiným způsobem, cítit ji, je to další druh zák
ladního kontaktu.

Přetištěno z Achille Bonito Oliva:
"Terry Fox", Domus, duben 1973,
str. 45 •
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Cela. Muzeum konceptuálního umění, San Francisko, duben 1973.

Cela byla vytvořena pr® skupinovou výstavu "Celonoční skulptury"
v Muzeu konceptuálního umění, která trvala od západu do východu
slunce a konala se 20.-21. dubna 1973. Fox použil prostor ve tře
tím poschodí, kde byl výkýř i malé zalepené okénko vedoucí na
střechu. Sestrojil zavěšenou plošinu, takže z místnosti se stalo
podkroví. Návštěvníci vylezli do místnosti /pouze po jednom/ ot
vorem v podlaze po žebříku /charakterizovaném malými rozdíly v
přičlích/ vedeném od podlahy hlavní místnosti k podkroví. Vchod-východ cely byl za postelí. Místnost byla asi dva a půl metru
dlouhá, dva metry široká a čtyři metry vysoká. Stěny byly pokryty
imitací cihel, udělaných ze zelených plechovek. Na podlaze leželo
omšelé plátno, postel byla dřevěná a na ní jen prostěradlo a ží
něný polštář, v kádince byl ocet a v rohu ležela houba. Když se
to v noci otevíralo, byl za oknem na střeše vidět mrtvý pták - Fox ho tam ale nepoložil, později zmizel z dohledu.

B.R.

Bez názvu. Univerzitní umělecké muzeum, Berkeley, září 1973.

Cd března do konce srpna 1973 Fox pracoval na různých elementech
výstavy v Berkeley. Postavil si model prostoru v Berkeley, měl
ho ve svém ateliéru a pomocí levného zvětšovacího skla fotil růz
né objekty a akce, které by mohl performovat ve skutečném pros
toru během výstavy. Model byl kompletní, byly na něm i zeleně nat
řené podlahy, betonové zdi a visící záclona, která označovala lát
ku a konečné umístění dokončeného závěsu. Mezi elementy, které v
modelu fotil byl labyrint /který sestavil ze sádry, aby napodobil
labyrint v Chartres/, uschlá půlka jablka, kterou zaplnil díru
mezi zuby, stříbrná lžíce se zoxidovaným koncem, cívka s černou
nití a cínová miska naplněná octem a moukou /stejnou misku použí
val k míchání betonu/.
Okraj misky s octem.
Aktivní mouka na povrchu octa.
Ckraj misky s octem se zbytky betonu.
Severní vchod k zácloně.
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Jižní vchod k zácloně /alej/.
Budování bloků v labyrintu.
Střed labyrintu*
Cívka s nití v labyrintu.
Fotografie z videcpásky "Jizva" /Incision/,
kterou Fox udělal v labyrintu.

B.R.

"Mistrovská díla minulosti byla dobrá jen v minulosti, pre nás
už dobrá nejsou. Máše právo říct to, c.o už řečeno bylo, i to,
co ještě nebylo, způsobem, který je vlastní pouze nás, způsoben
oakamžitým a přímým, který odpovídá současným náladám a cítění
a je všem srozumitelný." /Antonin Artaud, "Už žádná mistrovská
díla", kap. VI., Divadlo a jeho dvojník, New York, Grove Press,
lne., r. 1958, str. 74/.

Životopisné údaje.

1943: Narodil se sedu minut po sván bratru- dvojčeti Larrym,
1C. května, v Seattlu, stát Washington.
1951: Ukončil střední školu, pracuje rok v Boeingu, aby si vydě
lal na cestu dc Evropy.
1962: Cestuje do Itálie, aby navštívil Accademia di Belle Arti
v Římě /svobodná umělecká akademie/, po měsíci je akademie
zavřená kvůli stávce a už není znovu otevřena. Seznáni se
s Marshou Landryovou a žijí několik měsíců v Římě.
1963". Stěhuje se do San Franciska, žení se s Marshou.
1967: Stěhuje se na rok do Paříže.
1968: Vrací se do San Franciska, narodí se mu syn Fox.
1972: Roschází se s Marshou, žije s Dorothy Reidcvou, od srpna
do konce listopadu cestuje po Evropě.

/přeložila Světlana Havlás
ková/

SOL LEWITT A MARIO MERZ
Galleria Mario Pieroni, Řím

Pro Sol Lewitta je obrazový prostor chrámem, symbolickým a srozumi
telným, který vděčí za svou nejhlubší skutečnost abstraktním či
duchovním významům, pro něž je znakem. Jeho korelací je geometrie vznešená, soudržná, nezvratná. Pro Mario Merze je prostor i úto
čištěm, místem archetvpální posvátnosti, které je imunní vůči
vrtochům techniky a kultury. Totp útočiště se vyznačuje šířením
znaků, které se spojují do celku jedině,jsou-li identifikovány ně
kým, kdo v něm nalézá úkryt. Merzovy grafitti a levné materiály
jsou izolovanými stopami, které poukazují na nesouměřitelnost
a pomíjivost zkušenosti a umění.
Tiché střetnutí takovýchto protikladných sil se naskytlo v této
společné instalaci. Každá místnost galerie byla rozdělena zhruba
na polovinu - dvě stěnv pro LeWitta, dvě pro Merze. Navzájem se
konfrontovali tím, že si neustále vyměňovali atributy, aniž bv do
cházeli k nějakému rozřešení. Avšak tato instalace nebvla dialekti
kou odlišnosti, nýbrž dialektikou v odlišnosti: každý z atributů
v kontrastu - pomíjející/věčné, konkrétní/abstraktní, lidské/nelidské - měnil význam v závislosti na vlastním přístupu k dílu,
Merzův postup je průzkumný - nikoli naplánovaná cesta, nýbrž
sled zastavení či krátkých pobvtů, izolovaných v prostoru, který
je jen sotva zakořeněn v realitě. Ta zastavení zde teahrrrovala
zahrnovala dvojitou spirálu z ocelových trubic, vyrůstající ze zad
rudimentární postav;/ ležící na podlaze, jejíž údy byly složeny
z kmenů; část chatrče udělané z kusů pomalované tkaniny a desek
včelího vosku, podpíraných ocelovou konstrukcí; mohutný, zlomkovi
tý obraz stromu načrtnutý tuhou a včelím voskem, stříkance a cákanoe vosku na podlaze jakožto zbývající postranní efekty umělcovy
aktivity; dveře zablokované volně pomalovanými panelv včelího
vosku, jež slunce pozdního odpoledne zabarvuje do průsvitné žlutě;
a siluetu dlouhého úzkého stolu prostřeného světle modrými mísami,
nakreslenou na velkém, bílém archu, který byl xxxx potom zavěšen
na zec nad pokřivenou "kozu" ze svařované oceli a klád.
Vdruhé polovině každé zištnosti vytvářely překrývající se vrstvy
barev, rozvržené LeWittem, plochy geometrické mozaiky, z níž se
vynořovaly zkrácené boční strany výstředných pyramid, rozevřených
a vznášejících se na pozadí galerijní stěny. Každá strana byla -ře
tězena jinou barvou, což b>'l výsledek vrstvení dvou či více barev

ných tuší /Červené, modré, žluté a šedé/; jejich základny, pravdě
podobně čtvercové, zůstávaly hypotetické. Umělcův výtvor je plán
sám o sobě, teorie místa; nicméně to by se dalo tvrdit pouze v ekxťkm
otevřené realitě interiéru galerie. Jako fresky chrámu v Knossu zá
řily tyto malby ve své vlastní cajestátnosti; ačkoli ve skutečnosti
byly po ukončení výstavy zničeny, nebyly evokací pomíjivosti, nýbrž
nepřetržitosti a trvalosti.
?ro Merze je zkušenost hromaděním znaků, které nás neustále
odkazují k něčemu jinému: k zásahům času, ke světu plnému překážek
a neřešitelných rozporů - světu, který předpokládá nesouvislost.
Umění je potem praktika zastavení se a pobývání.
V Lewittově díle jsme svědky integrace konkrétní geometrie archi
tektury a abstraktního geometrického symbolismu. Nicméně místo,
zde, je udržováno v abstraktním prodlévání, které by v jiné
době a za jiných okolností bylo nazýváno spirituální.
- PIER LUIGI TAZZI
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J.BEUYS/ E.CUCCHI/ A.KIEFER/ J.KOUNELLIS
Kunsthalle Basel

Předehrou k této výstavě byl velký, dlouhý stůl se židlemi, který
vás vybízel, abyste se posadili a pročítali jeden z výtisků před
ložené knihy. Tento stůl byl z knihovny Kunsthalle a u něho se lo
ni sešli tito čtyři umělci' k dlouhé diskuzi s Jean-Christophe Ammannem, ředitelem Kunsthalle a organizátorem této výstavy. Kniha,
”Ein Gespräch/Una Discussione" /Diskuze/, obsahovala přepis těchto
hovorů. Tato "Čítárna”, bezpochyby součást výstavy, nás informova
la o konceptuálni základně společného projektu, totiž x"diskuzi",
která měla být původně rozvinuta do "dialogu" mezi uměleckými dílv
s ideou vybudování, jak to Kounellis nazval, nové "katedrály", jed
notného stanoviska, z nějž lze umění nahlížet. Tento dialog se ne
uskutečnil; za daných okolností ovšem ani nemohl. Beuysova smrt
v lednu, během rozhodující fáze organizace výstavy, byla samozřej
mě významným faktorem v narušení jemné rovnováhy uměleckých pozic.
Výstava se tudíž stala souhrnem čtyř individuálních expozic uvede
ných vedle sebe, zrcadlem bezútěšného, rozbitého stavu evropské
kulturv a nedostatečnosti současné umělecké scénv, což je prvořa
dým tématem knihv "Ein Gespräch/Una Discussione".
Tím nechci říci, že tento podnik byl nezdar. Zdaleka ne. Ale
rozhodně individualistické expozice Čtyř umělců v samostatných
místnostech bvlv vlastně nápadným odrazem izolované pczice dnešního
umělce, jakož i současné základní neslučitelnosti různých umělec
kých pohledů. Ačkoli v širokém rámci umění všichni pracují /ideál
ně vzato/ na společném "cíli", který bv bvlo možno jinak vyjádřit
jako touhu po sociální působivosti, každý musí wví jet vlastní
strategii a vypracovávat vlastní hluboce subjektivní hledisko.
Navíc tento vytoužený cíl může být dnes stanoven v nejlepším pří
padě pouze mlhavě. Skoro každý umělecký směr končí v nenasytném
chřtánu uměleckého trhu, který pohltí vše a nestráví nic. Součas
ným problémem není,jak dělat"umění ". Pro umělce je problém nalézt
způsob, jak sabotovat vykořisťující mechanismy uměleckého trhu, takže
to, co vytváří, může být spíše přivtěleno jako šíře ji definované
stabební kam.env kulturv, než pouze velebeno jakožto estetické dis
ciplíny. Toto dilema se krystalizuje v Kieferově poznámce, že umě
lec v dnešním kulturním pvré -je zde řeč zvláště o evropské si
tuaci - musí dělat víc než postulovat a vzývat, jak činí Kounellis,
elitistickou kulturní tradici, kusí neustále podrobovat zkouškám
ideál širšího pojetí umění, jak jej stanovil Beuys, a dávat mu

prostor, abv se s oni šířit za úzký okruh kulturní elity.
Tato diskuze o umění a kultuře, o Evropě a světě, o politice
a ekonomice je zmotaný žalozpěv, který neotvírá žádné perspektivy
pro nové struktury. Její hodnota spočívá v odhalení krize umělec
kého světa a v potenciálu, zahrnutém v díle podnes, pro další zkou
mání - a další zkoumání je určitě namístě. Neboť bychom neměli
spočinout vyrovnáni s Beuysovým pesimistickým závěrem, že "mrtvý
umělec je lepší nežli živý". Na této výstavě to byla jasně díla
sama, která se chopila úlohy hlubšího zkoumání a specifikace, ne
boť zde se dokonce i Kounellisovo "zavržení zobrazování" stalo
nádhernou metaforou pro poetický kulturně-tvůrčí akt. V syčících
plynových plamenech jeno díla TZkkxxxxx "Reuerraum/Millesimo ten
tative per un requiem" /Ohnivá místnost-Tisící pokus o requiem/
z roku 1985 spočívá naděje na čerstvý vítr, který bv mohl odvát
mlhu a odhalit jeho vizi starověku jako živoucí tradici, a zavát
rovněž trochu středozemního ducha na sever. To bv potom mohlo způ
sobit, že bv Kieferow bezútešné krajiny rozkvetly, znovu oživujíc
tuto ladem ležící, jizvami posetou zemi, jejíž® obraz v malbách
a kresbách vystavených zde nám říká o osudu Evropy mnohem víc, než
se lze dozvědět z "Ein Gespräch/Una Discussione".
Beuys si přál vystavit poprvé výběr kreseb z jeho "odvsseovského"
cyklu, "Joseph Beuvs verlfingert im Auftrag von James Jovce den 'Ulys
ses' um 6 weitere Kapitel" /Joseph Beuys z pověření Jamese Jovce
přidává navíc 6 kapitol k ’Odysseovi,' 1959-61/. Jelikož Beuys před
svou smrtí výběr neudělal, výstava ukázala první dva náčrtníky
celé. Tv nám poskvtly první, částečný vhled do díla prvořadé důle
žitosti pro Beuvsův vývoj, do díla, které uvádí tresť jeho kosmic
kého náhledu na pozemskou existenci, jeho vždv přesvědčivého "ra
cionálního iracionalismu". Cucchiho výbor se pohyboval v oblasti
čisté poezie. V těchto dílech praktikuje svůj semiologický způsob
malbv na velkýcnn těžkých cementových penelech. Tím evokuje fres
kovou malbu, médium, zteré nemůže převádět těžký obsah přímo do
těžkých past, ale musí vyjadřovat závažný význam s jistou lehkostí.
Jelikož panely nebvlv malovány "al fresco", tvto oddělené stěny
musíme vidět jako metafory pro rozbitou architekturu®, jako symbo
ly odcizení ve zle vymezené kulturní sféře, kterou umělec musí
nejdříve vybavit významem.
- MAX WECHSLER
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BARBARA KRUGER
Annina Nosei Gallery, New York
Barbara Kruger zde vystavovala 15 nových děl. Ve většině z nich
pokračovala v kombinování značně zvětšených nalezených fotografií
a verbálních sdělení, v obsahu často feministických, navržených
v rozmanitých typech písma. Některá vypadala jako slepená dohroma
dy, podobná dopisům žádajícím výkupné. "Jsme vaše vypracované díry"
stojí napsáno přes fotografii golfového míčku právě míjejícího
jamku. "Slibujte nám xxkxxx všechno, ale nedávejte nám nic" je
■ napsáno přes velikou fotografii čehosi, co bv mohl být zmačkaný
obal dárku. V "Roy Toy" z r.1986 doprovází věta "Potěš mě" obrázek
levharta trhajícího syrové maso; přidána je malá fotografie právníka
Roye Gohna. Název této věci je narážka na frázi "boy toy" /hračka
kluků/, která je v poslední d.obě spojována se zpěvačkou Madonnou,
právě tak jako ústřední věta je narážka na dobře známou frázi
z filmu Clinta Eastwocda "Sudden Impact" /1983/. Tento obraz hrubé
zxxxx odvety za sexistické žvanění je silný ve své přímosti, i když
za cenu obětování subtilnosti a komplexnosti. V některých nových
dílech Krugerové je pronikavost,
často překračuje konfrontační
tón jejích dřívějších prací—snad ve snaze vzbudit nyní běžnou
strategii, která si žádá emocionalitu.
Některá z těchto děl obsahují fotografie a texty.které se mění,
když kolem nich procházíme, žánr zpopularizovaný v dragstórových
ikonách Ježíše, který Krugerová před několika letv uvedla do sféry
kxáxxskxxxxžxx vysokého umění. Procházíme-li kolem jednoho z těchto
děl, obraz v popředí se ztrácí a vystupuje obraz v pozadí, což je
v účinku podobné překrývacímu efektu ve filmu. Tento prostředek
srovnání dvou obrazů anebo sdělení a obrazu nutí diváka, xchce-li
objevit skrvtý element, abv se přibližoval a zase vzdaloval, což
naznačuje naši potřebu dohnat k odhalení skrytá Či podvědomá posel
ství kulturního průmyslu. Krugerová využívá stále více barvy, stej
ně jako rozmanitosti prostředků fotografické reprodukce. K červenočerným a jiným dvoubarevným fotografiím, které jsme vídali dříve,
přidala na této výstavě jednu věc, v níž použila čtyřbarevný kopíro
vací proces: obraz tácu sladkého pečiva, přes který jsou vytištěna
slova "Dej mi vše, co jsi dostal" v růžové barvě.
Na této výstavě rozšiřujícího se sice, ale stále víceméně oče
kávaného díla,se objevil jeden nový prvek: první věc Krugerové,
která neobsahuje obraz, ale je čistě verbální /bez názvu, 1986/.
Tato řada obdivných frází, které říká žena muži - "Jaké máš velké

svaly!", "Můj hrdino, můj tatínku, můjx ajatoláhu..." - ztělesňuje
jakousix dvojitou projekci: představy, které ženy promítají na mu
že jako odezvu na to, co muži, vedeni vlastními projekcemi, o sobě
chtějí slvšet. Krugerové text zde vykazuje klidnou sebejistotu
a vysoký stupeň soustředění a jasnosti, který může povstat, jakkoli
neočekávaně, ze svého osvobození od jakéhokoli jiného obrazu, než
je samotné písmo textu.
Tato věc skýtá nové hledisko, z něhož lze nahlížet dílo Kruge
rové; zvláště vyvolává otázku, co vlastně dělá obraz ve většině
jejích děl. Kritická tradice vyvinula tezi, která definuje vztah
mezi jejími texty a nelezenými obrazy jako převod myšlenek určitých
myslitelů, zvláště Jacquesa Lacana, do umělecké formy. Některá z děl
Krugerové samozřejmě této interpretaci vyhovují, ačkoli ji ve sku
tečnosti nepotřebují; avšak mnohá z nich nikoli a v těchto přípa
dech nebvla udělána téměř žádná skutečná analýza vztahu slova k ob
razu. Ve skutečnosti díla, která lacanovské formuli vyhovují, mají
sklon odvádět pozornost od těch - jichž je asi víc - která jí nevy
hovují. xxxxxxxxé Rozhodnutí Krugerové vzdát se v tomto případě
obrazu naznačuje přání přehodnotit svou pozici tváří v tvář dílu
a snad dosáhnout nové kvality vztahu mezi obrazem a textem, čímž
bv osvobodila své dílo od omezujících formulí a navrátila mu svěží
kritický nohled.
- THOMAS McEVILLEY
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PETER. ROMMELS

Reinhard Onnasch Galerie, Berlin
Obrazová hloubka se stává významným problémem v současné meziná
rodní rozpravě o umění. Američtí kritici předkládají pojem hloubkyjakožto zásadní součást současného uměleckého úsilí /od německého
neo-expresionismu k Julianu Schnabelovi/ a citují Adornovu charak
terizaci hloubky jakožto "dialektiky, v níž obsah, zdaleka ne vy
mazán, wplouvá znovu na povrch jako výsledek vztahu formy k tomuto
s ní neslučitelnému”. Z německého hlediska je americká fascinace
"uměním hloubky" zcela pochopitelná. Naopak však máme dojem, že
konfrontace s americkým preferováním "umění povrchu" je příliš
zjednodušující interpretace současného dění v německém umění.
Hloubka je už dlouho dvousečným pojmem v německé umělecké kritice.
Básník Hugo von Hofmannsthal například napsal: "Němci jsou hrozně
pyšúx na svou hloubku, což je ve skutečnosti pouze jiné slovo pro
nerealizovanou formu". Ambivalence mezi hloubkou jakožto pozitiv
ním konceptem v uměné a hloubkou jakožto psychologickým klišé urču
je německé vědomí a utváří německé umění, které se pokouší vypořá
dat s touto situací pro amerického diváka těžko pochopitelnou.
Peter Bämmels, kolínský umělec a dříve člen skupiny "Mtllheimer
Freiheit", situuje své dílo přesně doprostřed pole tohoto sporu.
Vtéto výstavě tfe tavil před diváka díla, která se na jednu stranu
jeví jako do krajnosti hermetická a na druhou stranu představují
podivný druh didaktismu. V sérii malých kreseb z r.1986, jejichž
kontury jsou vytvořeny z lidských vlasů, se věnuje tomuto tématu
"Im Namen der Britten Nátur" /Ve jménu třetí přirozenosti/. Vyna
lézá kódované obrazy pro náhled na svět výslovně zamýšlené tak,
aby byly chápány jako "individuální mytologie", která se odráží
v titulech kreseb: "Frauen sind die heiligste Konnotation" /Ženy
jsou nejsvatější konotace/, "Liebe ist ein Doppelfehler" /Láska
je dvojitá chyba/, "Gltlck ist reine Penetranz" /Štěstí je čiré pro
nikání/. Kombinace ryze popisných prvků s vymyšlenými formami například vznášející se torzo s kresbou dřeva v "Der Strafbogen"
/ixxxxý Trestný oblouk, 1985/ - vrhá světlo na hlavní zájem v jeho
díle, to jest wtvcření řeči, která, ačkoli je orientována na obec
ná lidská témata, vzniká v krajně osobních pohledech.
Ve světle BBmmelsova díla by se zdálo, že obrazová hloubka v sou
časné malbě je možná pouze ve formě odmítnutí. Musí se vzpírat po
hodlné spotřebě, která dnes odpovídá za popularitu například Georga
Baselitze nebo Juliana Schnabéla. Proti frázovitému patosu vyložené

hloubky se BBmmels staví svým "Kunst der Unverganglichkeit" /Umění
móxxmixmi nesmrtelnosti/. Jeho formální idiom je hermetický kód,
který diváka zároveň přitahuje i odpuzuje. Přání diváka rozluštit
obrazy je zesilováno nejasným pocitem, že mají co dělat s elemen
tárními lidskými vztahy, se smyslem existence v čím dál bezútěšnějším světě, s možností náboženských wznání. Ale BBmmels nám nedává
žádné odpovědi. Jeho formální šifry se stávají trvalými otázkami.
Jsou to, abychom citovali název této výstaw, "Menschversuche"
/Lidské zkušenosti/, náčrty pro nový obraz lidství. Cítíme, že
bychom s těmito díly měli skutečně žít, abychom jimi pomalu, velice
pomalu pronikli. Porozumět Bfcmelsovým obrazům v určitém smvslu
znamená pracovat na vlastní individuální mytologii. Toto úsilí je
proces, v němž kolísáme mezi pochopením a nepochopením, mezi ne
známým a známým. Skrytý cíl tohoto úsilí je proměna, ale proměna
jakožto proces, nikoli jako neměnná odpověS. Poněvadž obrazy zůstá
vají nezodpovězenými otázkami, začínáme chápat, že dokonce v tomto
světě, který nás zaplavuje odpověďmi, se nemusíme obávat vznikají
cích otázek. Nebot v BBmmelsových obrazech, jejichž šifrv hovoří
o odcizení, zoufalství a nežitém životě, je silný prvek jistoty.
Umění je schopno otevírat propasti nejistoty, nicméně činí-li tak,
potom zbavuje strachu a přeměňuje jej xx jeden stupeň na cestě
proměny.
- WOLFGANG MAX FAUST
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ROZHOVOR S EVOU HESSE
Cindy Nemser

Ztotožňujete se s nějakou určitou malířskou školou?

Nemyslím, že bych někdy udělala nějaké tradiční obrazy - kromě ta
kových, které nazýváte abstraktním expresionismem. Nejvíc jsem mě
la ráda de Kocninga a Gorkvho, ale bylo to osobní - nikoliv kvůli
tomu, c© bych si od nich mohla vzít. Ale je mi jasná i důležitost
Klina a Pollocka, teä bych řekla, že Pollocka především, ale v do
bě, kdy jsem dospívala jsem to tak necítila. Umělec, kterému napros
to důvěřuji, je Oldenburg. Vážím si jeho textů, jeho osoby, jeho
energie, jeho umění, úplně všeho. Má smysl pro humor a vlastní
způsob užití materiálů. Ale nemyslím si, že bych tyto materiály
nějakým způsobem přebírala Či užívala. Nemyslí^ si, že bych to vů
bec někdy s něčím dílem udělala<» Pro mě je Oldenburg naproste
abstraktní. A totéž platí i o Andy Warholovi. Ten stojí na mém
žebříčku také vysoko. Je umělcem tím nejmaximálnějším způsobem,
jakým jím lze být. Jeho dílo, jeho prohlášení a jeho osoba jsou
naprosto ekvivalentní. On a jeho dílo je totéž. Taková chci být
také - maximálním způsobem, kterého je Eva schopna, být umělkyní
i osobností... Cítím se velmi blízká Carlu Andremu. Cítím se,
řekněme, emocionálně poutána k jeho dílu. Působí na mě jaksi ze
vnitř. Jeho kovové desky bvly pro mě jako koncentrační tábor.
Kdvbv Carl znal vaši odezvu na jeho dílo,.jak bv reagoval?

Nevím! Možná by ho odpuzovalo, že jsem o jeho umění řekla takovou
věc. Říká, že život a umění nelze dávat dohromady. Ale já si mvslím, že umění je totální věc. Totální osobnost předkládající svůj
příspěvek. Je to podstata, duše, a právě o tomhle je... V mé duši
jsou umění a život neoddělitelné. Stává se více Či méně absurdním
izolovat v základě intuitivní ideu a potom vypracovat nějaký vy
kalkulovaný systém a ten sledovat - což je, jak se lze domnívat,
intelektuálnější přístup - než dávat přednost duši či přítomnosti,
at už to nazvete jakkoliv... Zajímá mě řešení neznámého faktoru
umění i neznámého faktoru života. Pro mě to je totální představa,
která má mnoho společného se mnou a se životem. Nelze jej odtrh
nout jakožto ideu nebo kompozici Či formu. Nemvslím, že bv umění
mohlo být založeno na tomhle. Mým nynějším úmyslem je vlastně pa
ralyzovat vše, co jsem se kdv o těchto věcech naučila - nalézt

něco, co je nezbytné, co je můj život, můj cit, mé myšlení. Tento
rok, poněvadž jsem nevěděla, zda přežiju či ne, byl spojen s otáz
kou, budu-li vůbec ještě dělat umění. Kdvž jsem se probrala z ope
race, bvla jedna z mých prvních vizí, že jsem nemusela být uměl
kyní, abvch ospravedlnila svou existenci, že jsem měla právo žít,
aniž bych jí bvla.
Co soudíte o zručnosti v procesu vaší tvorby?

Myslím si, že tu je stav kvality, který je nutný, ale .není založen
na bezvadnosti. Má co dělat s kvalitou samotného díla a nemá nic
společného s elegancí či wbroušeností. Není to řemeslná kvalita
díla, ale integrita věci... Nejsem si vědoma materiálů jakožto ně
čeho krásného... Pro mě mnoho znamená smvsl - dosáhnout cíle - ni
koliv věc sama o sobě... Zajímá mě skrze práci na díle odhalovat
něco, co je xkzekkxxxx±xx potenciální a nikoliv předpokládané...
Během práce může věc sama určovat či znovuurčovat další krok nebo
další krok kombinovaný s nějakou nejasnou představou... Chci si
otevřít možnost dostat se do toho, co se děje a co se může stát,
a být naprosto vilná, abych to nechala dít a proměňovat se...
Velmi si však cením poctivosti - zní to sentimentálně, avšak v
tomto procesu bych ráda bvla věrná všemu, co používám, a používat
to nejméně okázalým a nejpřímějším způsobem... Jestliže je mate
riál tekutý, nenechávám jej jen téci. Mohu jej ovládat, ale ne
chci jej měnit. Nechci přidávat barvu nebo jej zesilovat nebo ze
slabovat. Neexistuje pravidlo. Nechci dodržovat žádná pravidla.
Nemám strach, a právě proto bv mé umění mohlo být dobré. Mohu
riskovat... Můj postoj vůči umění je co nejotevřenější. Je napros
to nekonzervativní - jen volnost a odhodlání pracovat. Kráčímx
vlastně po ostří...
Jak se materiály vztahují k obsahu vašeho díla?
To pro mě není jednoduchá otázka... Za prvé, kdvž věc dělám, pra
cuji pouze s abstraktními kvalitami, což je materiál, forma, kte
rou dostane, velikost, měřítko, místo, odkud vychází, strop, pod
laha... Avšak celek obrazu nehodnotíc z této abstraktní či este
tické stránky. Pro mě, jak jsem už řekla, jsou umění a život ne
oddělitelné. Mám-li pojmenovat obsah, tedv asi na té úrovni, je
jím naprostá absurdita života. Jestliže mám vztah k určitým uměl
cům, nevychází ani tak ze studia jejich děl a textů, ale z pocitu
naprosté absurdity v jejich díle.

Kteří tc jsou umělci?
Marcel Duchamp, Yvonne Rainer, Jasper Johns, Carl Andre, Sartre,
Samuel Be eke tt...

Absurdity?
Je to velmi osobní... Umění a práce a umění a život jsou velmi
yTwyýexŔ propojené a celý můj život je absurdní. V mém životě se
nestala věc, která by nebyla extrémní - osobní zdraví, rodina,
ekonomická situace. Mé umění, škola, mí osobní přátelé, to bylo
to nejlepší, cc jsem kdy měla. A tec zpátky k extrémní chorobě všechno extrémní - všechno absurdní. Nvní umění, které je pro mě
nejdůležitější věcí kromě existence a zachování života, se s tím
to spojilo, nyní do toho zapadlo těsněji než kdy dříve a absurdita
je klíčové slovo... Má to mnoho společného s rozpory a protikla
dy. Ve formách, které ve svém díle užívám, protiklady určitě jsou.
Vždv jsem si uvědomovala, že bych měla brát řád versus chaos,
vlákno versus hmota, obrovské versus malé, a pokoušela jsem se
nalézt nejabsurdnější či nejextrémnější protiklady... Vždy jsem
si uvědomovala jejich absurditu a také jejich formální rozporv
a bvlo to vždv zajímavější než dělat něco průměrného, normálního,
správné velikosti, správných proporcí...
Co bvste řekla o motivech, například o kruhu? Dosti často jste
ho užívala ve svém raném díle.
t

Myslím, že v mém užití kruhu je element času. Byl to průběh pro
měny a zrání. Myslím, že dnes se tím zabývám méně... V posledních
dílech, která jsem udělala asi tak před rokem, jsem se méně zabý
vala specifickou formou jako je kruh, čtverec nebo obdélník...
Chtěla jsem se propracovat k formě ne-antropomorfické, ne-geometri cké...
Když jsem se vrátila z Evropy, udělala jsem kolem roku 1965-66
věc nazvanou "Hangup". Byl to můj nejdůležitější raný projev.
Bvlo to poprvé, co prorazila má idea absurdity či extrémního po
citu. Byla to veliká věc, zhruba 180 x 210 cm. Konstrukce je oprav
du velice naivní. Kdvbych ji měla udělat nvní, sestavila bych ji
jinak. Je to rám a visí na zdi s velmi tenkým, pevným, ale pruž
ným prutem, který z něj vychází. 'Celý rám je šňůra a provaz. Ce
ly je ovázán jakoby nemocničním obvazem - jako kdvž má někdo zloxkxfcK

menou ruku. Celá věc je absolutně prísna, provaz je pečlivě omo
taný kolem celého rámu... Je to extrém, a právě proto ji mám i
nemám ráda. Ten dlouhý, tenký kovový prut vycházející ze struktu
ry je velice absurdní. A vyčnívá hodně, je asi 3 m dlouhý - a c»
to vlastně vyčnívá? Vyčnívá z toho rámu, něco a přesto nic a ach, ještě více absurdity! - je velmi pěkně udělán. Barva rámu
byla pečlivě vygradována od světlé do tmavé - celá věc je komic
ká. Je to nejsměšnější struktura, jakou jsem kdy udělala, a právě
proto je skutečně dobrá. Má jakousi hloubku, které se mi nepodaří
vždy dosáhnout, je to něco jako hloubka nebo duše nebo absurdita
nebo život nebo význam nebo cit nebo intelekt,a to chci z věcí
dostat... Vím, že v tomto světě není nic, co by nebylo svázáno
s něčím jiným, ale může-li umění stát samo o sobě, bylo tohleto
skutečně osamocené. A v té době nebyl nikdo, kdo by dělal něco
podobného. Myslím., že to bylo naprosto absurdní pro každého. Mi
nimal a Pop bvly na vrcholu - o takové věci stejně nedbám -’ vše,
co jsem chtěla, bylo nalézt své vlastní místo - vlastní svět vnitřní mír nebo vnitřní xxxxx neklid, ale chtěla jsem, aby to
bvlo moje.

V roce 1965 jste udělala věc nazvanou "Ennead", která začíná jako
symetrická a končí v chaotické spleti.
Ano. Nahoře začínala jako perfektně symetrická a vše bvlo perfekt
ně rozvrženo. Provazy oviv barevně vygradovánv stejně jako deska,
z níž vycházely. Nicméně na konci bvla motanice provazů... Prova
zy bylv velmi měkké a každý začínal v jednom z kroužků-. Ačkoliv
jsem provazy zezadu vetkávala rovnoměrně /na zadní straně piecu
to lze vidět/ a mohly být perfektně urovnány, protože jsou všech
ny stejně dlouhé, jakmile začínaly spadávat dolů, šel každý jinak
a čím blíže k podlaze tím bvlv chaotičzější... Vždy stavím obsah
prcti formě nebo jen formu proti formě. Je tu vždy rozbíhání...
Vezměme například tu velikou krabici, kterou jsem udělala v roce
1967 a nazvala ji "Accession". Nejdříve jsem ji udělala z kovu,
potom z laminátu. Zvnějšku má tvar čtverce, perfektního čtverce,
vnějšek je velice čistý. Vnitřek však vypadá strašně chaoticky,
ačkoliv to jsou tytéž kouskv hadice, procházející skrz. Je to
tatáž věc, avšak co nejodlišnější... Ale z mého dnešního stanovis
ka je to trochu moc preciózní. Příliš krásné, jako drahokam, a
příliš spořádané. Dnes bvch ráda dělala věci trochu horší...

Proč jednu formu opakujete znovu a znovu?

Protože to je nadsázka. Jestliže je něco významuplné, je tc mož
ná významuplnější, je-li to řečeno desetkrát. Není to jen estetic
ký výběr. Jestliže je něco absurdní, je to mnonem přehnanější,
absurdnější, je-li to opakováno... Nemyslím, že bych to dělala
vždycky, ale opakování'zvětšuje či posiluje či nadsazuje ideu
anebo smysl v projevu... Dříve jsem si myslela, že "čím víc myš
lení, tím větší umění", ale nyní se tomu divím... Myslím, že tu
je hodně jen ponechaného tomu, abv se stalo, a možná to díkv tomu
vychází lépe... Možná, jestliže skutečně věřím v sebe, jestliže
si důvěřuji, bez jakéhokoliv vykalkulovaného plánu, kdo ví, co
se stane...
Před chvílí jste se zmínila o Duchampovi jako o umělci, kterému
jste se cítila blízká. Snad se také zabýváte elementem náhody,
řekněme v díle, jako je "Sequel"?

Ano, to je celé uvolněné. Je to namátkou. S
lze manipulo- vat podle libosti. Jediným omezením je podložka, ty formv bv se
mohly s podložky skulit, protože jsou v podstatě válcovité...
Jsou udělány z polokoulí, které jsou přesné. Polokoule bvlv odli
ty, potom dány dohromady, ale nikoliv dokonale. Zůstala mezi ni
mi mezera, takže celá věc byla "squooshy". Byla to jednolitá kou
le, ale nebyla to jednolitá koule, je rozložitelná a není rozlo
žitelná, protože je zxx gumy, a potom je válcovitá, ale zároveň
není, a s koulemi lze stále pohybovat. Celá věc je naplánovaná,
ale opět tu je ta dvojakost. Ale je to starý piece a jakožto prob
lém mě zajímá samozřejmě méně. Opět ta dvojakost - předtím jsem,
říkala, že jsem se nezabývala formálními problémy, ale "Seouel"
pro mě samozřejmě formální problém představoval.
Existuje ještě jiné dílo, které by zvláště ztělesňovalo vaše ten
dence k protikladům?

Je to věc nazvaná "Area", která je z roku 1968 a kterou jsem udě
lala z formv jiného piecu, který se jmenoval "Repetition 19".
Vzala jsem dna těchto nádob a pogumovala je, spojila a sešila
dohromadv. Tento piece je 6 m dlouhý a mám k němu osobní vazby.
Obě věci nemají pražádnou spojitost. "Repetition 19" bylo udělá
no z prázdných nádob a mělo sexuální význam - je antropomcrfioké.
"Area" není, nebo alespoň naprosto jiným způsobem. Je to plochá
věc s naznačeným třetím rozměrem. "Area" je velmi ošklivá, mám
na mvsli barvu, "Repetition 19" je čistý laminát.

Vaše nejnovější díla se zdají volnější a smělejší, než kdy předtím.

Byla bvch ráda, aby to tak nvní bvlo - proč ne? Hodně jsem pláno
vala a dělala všechno sama. Potom jsem začala počítat s náhodou ne, potřebovala jsem pomoc. Napoprvé to bylo trochu obtížné. Pra
covala jsem se dvěma lidmi, navzájem jsme se dosti dobře poznali
a já si bvla dost jistá, bvlo to právě před mým onemocněním, pře
stala jsem stanovovat problém nebo plán na den. Nechávala jsem
věci víc plynout a pracovala volnějším způsobem a oni také - je
jich účast bala víc jejich dílem, bvla pružnější. Denní či tříden
ní práci, kterou jsme dohromady dělali, jsem chtěla vidět se vše
obecným zaměřením, ale nikoliv vše specifikováno. Opravdu bvch
ráda, když začínám zase pracovat, šla v tomto procesu dále. Ne
znamená to totální náhodu, ale více svobody a otevřenosti.

Změnila nová otevřenost vaše dílo?
Lze přemýšlet o jedné věci, kterou změnila. Dříve postup mé práce
zabíral dlouhý Čas,'"Nejdříve proto, že jsem většinu dělala sama,
a potom, kdvž jsem plánovala větší piecy a pracovala ještě s ně
kým, tak byly více formalistické. Potom, když jsem začala praco
vat méně formalistický anebo s větší náhodností, celý proces se
zrychloval. Když jsme ve Whitney dělali jednu z věcí, které mám
ráda nejvíce, žebříku podobný piece "Vinculum I", trvalo to velmi
krátce. Byla to velice složitá věc, ale celý názor bvl odlišný,
a nvní právě chci pracovat více s takovým názorem, škžíkxxxzjí
s ještě větší nadsázkou... Byla to jedna z posledních věcí před
mým onemocněním. Byla to jedna z věcí, na nichž jsme začali pra
covat, aniž bychom tolik plánovali. Dvěma lidem, s nimiž jsem
pracovala, jsem wložila jenom neurčitou představu a šli jsme
na to. Bvlo to jen pár věcí, co jsem řekla jednomu ze spolupracov
níků. neklá jsem, že chci udělat tyč. A on udělal perfektní tyč vůbec nebvla taková, jakou jsem měla na mysli. Tak jsme začali
znovu a potom porozuměl...

"Vinculum II" také vyhlíží, jako by mělo náhodné prvky, zvláště
v možnosti pohybu.
"Vinculum II" souvisí se žebříkovým piecem tím, že je použito té
že gumové hadice. Ale "Vinculum I" je kromě hadice pevné a usa
zené a neohebné, kdežto "VinculumlI", ačkoliv velice podobné, je
naprosto poddajné. Není v něm nic, co může být usazené či posta

vené. Se všemi částmi lze hýbat, každý spoj je pohyblivý. Takže
je velmi křehké a chabé. Je velice našponované, jak je připevně
no ze dvou úhlů. Je tam značné napětí, nicméně celá věc je oheb
ná a pohyblivá. Je zhotovena z drátěného pletiva s laminátem a
jednotlivé části jsou jen navléknuty, takže se mohou posunovat
nahoru a dolů; mají své místo, ale lze s nimi hýbat. A potom jsou
v pletivu a laminátu® otvory, jimiž procházejí nepravidelné gumo
vé hadičky. Jsou různě dlouhé. Všechno .je ochablé, protože hadič
ky nejsou pevně uvázané a mohou se měnit, což mi nevadí, je-li
to v rozumné míře.

Říkala jste, že jste se nezabývala environmentálními piecy, nic
méně "Expanded Expansion" má díky své velikosti a vzezření envi
ronmentální kvality.

Myslím, že toto je environmentu nejbližší věc ze všech, které
jsem udělala. Je opřena o zen, podobná oponě®, a díky měřítku by
se mohlo zdát, že je environmentální, ale ještě to nestačí...
Myslela jsem, že ji udělám větší, ale nemoc mi v tom zabránila potom by opravdu mohla být rozprostřena do délky, kterou by člo
věk cítil jako environmentální. Tato věc má možnost volby... Mys
lím, že to, co na takovýchto věcech lidi mate, je, že jsou prostinké a přitom docela dobře udělané. Jejich směšnost je v proti
kladu k exaktnímu zájmu o jejich prezentaci...

Co byste řekla o "Right After"?
Chtěla bvch vám něco říci o pozadí tohoto díla. Musím se trochu
vrátit, ’protože se vztahuje k něčemu jinému. Původní idea je rok
stará. Celou xx jsem ji dala dohromady ještě než jsem onemocněla.
Ta věc bvla natažena v mém ateliéru celý rok. Takže jsem s ní ne
byla ve stvku, dokud jsem se nevrátila, ale vizuálně jsem si ji
pamatovala. Pamatovala jsem si, co jsem chtěla s tou věcí udělat
a v tom okamžiku jsem ji opustila, protože byla skutečně smělá.
Bvla převelice prostá a velmi extrémní, protože vypadala jako oprav
du velké nic, což bvlo něco, čeho jsem tolik chtěla dosáhnout.
Chtěla jsem se totálně vrhnout do vize, které bvch se musela při
způsobit a naučit se ji chápat... Ale když jsem se k ní vrátila přes léto jsem ji neviděla - cítila jsem, že potřebuje propraco
vat, dokončit, a to byl můj omyl. Opustila jsem ošklivé území
a přešla do území krásného. Nemyslela jsem si, že to udělám.

Shledala jste ji příliš dekorativní?

Nechci ani použít tohomo slova, protože nechci, ahv bylo používá
no v žádném mém rozhovoru ve spojení s mým dílem. Pro mě je toto
slovo, nebo způsob, kterým jej užívám či cítím, jediný hřích umě
ní. Nemohu vystát sentimentální filmy, hezké obrázky a hezké še
chy, ozdoby na zdech, hezké barvy, červenou, žlutou a modrou,
z pěkných souběžných linií je mi nanic...

Vraťme se k "Right After"...

Ta původní věc bvla velmi prostá, nebvlo toho mnoho, jen neuspo
řádané dráty a velmi málo materiálu. Byla skutečně absurdní a na
prosto podivná,a já ji ztratila. Takže se nvní pokouším ji udělat
z jiného materiálu, z provazu, a myslím si, že s ním dosáhnu mno
hem lepších výsledků.
Jak můžete ignorovat formální aspekty umění?

Tak jsem uvázla s estetickými problémy. Ale já chci sáhnout mime
ně... Chci dát svému umění větší význam. Chci rozšířit své umě
ní snad až do něčeho, co ještě neexistuje...
Něco jako sklouznout s ostří?
Te je pěkný způsobx, jak to vyjádřit. Ano, to bych ráda udělala.
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Michael Kann /Flash Art, léto 85/

K.Xehn: Začněme vážnou otázkou: Vaša dílo je považované za noosurrealiatické. Co to
pre vás znamená?

P.Schuyff: 5a surrealismu ně zajímají některé vaější věci. K tyto věci způsobují,
že mé obrazy vypadají jako surrealismus, ale nojseu jín. Neaí v msh žádný syzti-

ciaaua, žádné umrtvování reality. Je ▼ nich něco čistě vizuálního, čistě malířakéhe,
co způsobuje, že na povrchu vypadají jako surrealismus. Vhějškevě vzato vyhlížejí,

jako by ně ovlivnil Tanguy, jako by mě ovlivnil Leger. Ale jsou to epravdu joa

vnější věci.

M.K.: Takže joa náhodou vypadají pedomé. Jako to byle v té kritice z loňského
reku, kde se hovořilo o hiemerfických tvarech.

P.S.: Ano. Zdá se, -že někteří lidé tak přemýšlejí. Mé dílo bylo v té dobe trochu
jiné. Jake by ty věci byly jednou persevou ve hře, která má nyní postavy čtyři.

Ale v té době jsem maloval tyhle tvary, takové uoreuaky na pozadí. A nyní ještě

několik dalších věcí postupuje současně.

M.K.t V tontéž pojednání so o vašem díla mluvila jako o fermulkevitén, což znamená,
že díle od určitého okamžiku nejde nikam dále.

P.S.t Mohl bych a tía docela souhlasit, ale neviděl bych to pejorativně. Mé díla

se neopakuje, nýbrž prostě dále zkoumá daný problém. Musíte držet krek s dílen,
aoyste viděl, že feraaile není ničena - protože to oy byl zločin - ale že je ohýbá

na a pokruccvána, až tu je postačující materiál k vytvoření ebrazu. Stále naluji

stojnými štětci a v mém dílo je stále stejní idea.
M.Z.i Vaše dílo není narativní. foaaená to, že je v základě abstraktní?

P.S.: Be, opravdu no. Telefonovala si nějaká žena a ptala sej "0 cen jsou vaše obra
zy?" A já řekl: "0 to so tea nestarejte. Suate jen vděčná, že jsou tu." Petesa jsem

o ton přemýšlel a vlastně ni to ukázalo, jak jsou né obrazy o ničen. Jak pojedná

vají o problému ničeho.

M.K.t Můžete © svém dílo hovořit z hlediska vývoje, od té doby, ce se ©ojevilo
v International Transevantgardo až po dnešek?
P.S.: byla v něff spousta stříkanců, spousta akce a spousta slaaování. Převládající

ideou té áocy bylo "ane-ne" vůči malování obrazů. Ale byly to obrazy, a jak vy

říkáte, svým způsoben iluzicnistické. Měly světlo a stín. Byla to tradiční zátiší,
byly to vlastně sectavy geometrických foree pro studenty uměleckých škol, kaa

jste aohl postavit kužele a keule. rané obrazy oyly příjemnou směsicí secnařství,
malířství a literatury, protože ne jejich zadní straně byly texty, oásně. Obvykle
tam bylo jen jedne či dvě sleva, neoo někdy xžxxx žádná slova, nýbrž jen písnena.

Ale zase novinový papír, plakátové carry, stříkance; a cyly oalovány velice rych
le - nebyly nikterak realistické. A díky jistým rychlýn pohybům ruky tan bylo
v hojné síře světle a stín, á tato příbuznost ně zanczřojaě za jiná dosud.

K.S.I Ktorí jiní umelci vás zejínají?
P.S.: Před čnoea to byl Tanguy. Syni hodně přemýšlím o Pcntanovi, c tou, proč jsou

jeho obrazy tak vzrušuj lei. Před šosti, sodní laty tak zajímavé nabyly. Totéž pla
tí • Jeamu Coetaauovi a Tapiésevi. Dneska najednou vypadají zajímavě. Podle mého
to je stylistikou, vkusem.

M.K.: Jaké jiné vlivy na vás působí? Jednou jste mi říkal, že vás veltři ovlivnily
Polloekevy kresby, ale seti nespoutané se rozvíjejícím aurroalisBoa raného Peli očka
a přísně zvládnutou sepjatostí vašich obrazů jo ohromný ro3d.il.
P.S.í Kempezičně je tu spousta podobností, Mnohé z kempezioo svých obrazů jeen se

naučil od Pollocka, Podle mého kompozice existuje, když se díváno na vnější okra
je plátna, nicaéaě vzácně tyto okraje překračuji. A né obrazy nejsou zas tak
pevné-stavěny, ačkoli tak vypadají, ale já jsem rád, že tak vypadají. Mysli* si,

že hodně potěšení, kterého se nám dostává, dívámo-li eo aa dobrý obraz, má snaho
společného se schopností vcítit oe do pohybu ruky • Hrozně mě destale, když jeoa

viděl skutečně parádně hrát kulečník, i tak te je i v malířství. Mám rádj když
je v něm lehkost, a díváme-li se na obrazy, je smysl pro lehkost jednou z věcí,

které těší nejvíce. Jeoa estét.
H.K.I Tohle je jeden z velkých rozdílů mezi umělci dneska a umělci konce 60.

a začátku 70.1st, sinisalisty a kenceptualisty. Ti by nikdy aeřeklii "Dělám to

rád, protože te na zdi vypadá báječně.*
P.S.J lis nicaéaě žádný z nich neměl úspěch e něčím, co by bylo ošklivé. Xxistujo
milión různých druhů pohybu ruky. Xolzo říci, že přistupujete k některému z Julianových obrazů, aniž byste se vciťoval do srnka pohybů johe ruky, jichž aá ne

uvěřitelné zaožství. Tenhle chlapík te ovládá jako nikdo jiný- A když oe díváte
ne některý z jeho obrazů, je toho tolik, čeho ae váa dostává. Jakožto malíř to
vidím takhle. Inspirují mě jiné obrazy a z nich získávám řadu informací. k dívaali se aa obrazy, jsaa do určité míry naivní, protože u většiny obrazů, které jseu

pro ně opravdu důležité, je tomu tak z čistě povrchních důvodu. To, oe mě inspiru

je, není v mých obrazech. Ifrelím si, že rolí malíře není být inspirován, a van
Gcgh byl inspirován natolik, že w to způsobovalo opravdové procleny. Belo oorazu
je inspirovat, nikoli být pozůstatkem inspirace. Díváto-li oe na takový pozůstatek,
může to ve skutečnosti přinášet trápení. Buu cítím, že to skxxz není aá věc, ano be

že ten malíř sá dost nestoudnosti na to, aby oi všechno tcnlo hodil do chřtánu.

Úloha obrazu je inspirovat.

M.£.: Hekly obraz dělá oboje. Kůže být klíčen k malířovým problémům, ale zároveň
může vysílat vlastní signály. Foton je obraz těžší, koncentrovanější a silnější.
Říkal jste, že aáte rád Moneta, ale Monet v jistém szyslu nabízí prosté jen to,

co je na plátně.

P.S.j Ale to, co je na'platně je pro Moneta velmi hluocké. Když se na ty oorazy

dívám, mohu říci, že je udělal někdo po zralé uvazo. Bylo tc velíce promyšlené,
uvědomělé gesto. Sonetový obrazy ně inspirují, ale man Gochovy oorazy mi říkají,
jak byl van Gpgh inspirován. A z toho důvodu dáváš přednost Moaetoví. Al« maa-li

říci, o čem jsou aé obrazy, tak jsou vlastně o fyzice, e kvantové mechanice a • ta

kových věcech. Právě jako se Yves Klein zabýval nysticisamm, tak podebně jaeu. aé
obrazy ilustraceai fyziky, avšak nikoli toho druhu, který naleznete v učebnicích.
Jsou to studie elementárních částic. Ale kdybych věděl e fyzice všechno, tak po
chopitelně nevin, zdali bych takto aaloval. Čtu o ní, ale není to věděná záleži

tost, neberu si tuto informaci do ateliéru, abych ji nanaleval. Ale posledních

pár aěsíců si prohlížím tyto obrazy a hledán spojitost. Ais tentokrát tarsssf

nejde o spojitost- vizuální, aalířskou. Obrazy nevypadají jako diagramy a ilustra

ce ve "Scientific American".
M.K.t Vlastně ai připadá, jakobyste říkal, že když umělec udělá něco neobyčejně
krásného, trmfížssxiín pak je to podle vás eno.

P.S.: Bo, tak tonu je, když malíř něco udělá a je to podařené nikoli náhodou.
Dáne-li někomu, kdo je úplně aiao; pár tub barev a kus papíru, možná přijde a něčím

zajínavým, že ano. Ale to aé nezajímá. Potřebuji předpoklady, ale tin za žádnou

cenu nemíním, že někde uaí kreslit či napodobovat. To s tin neaá co dělat.. Předpokla

dy sají mnohé spoločného s motivy a pohnutkami, ovládání a a snahou. Mám praven
víru v působnost obrazu, nehledě na jeho narativní záměry. Máa pravou víru v te,
že není třeba přesazovat jeho význsn verbálně. A soudě podle mých nevýsh obrazů,

ty často existují dekorativně. Geyorvy cbrazy jsou dekorativní; ale jsou také ainořádně hluboké. Pro něj tc je zase jako akt extroverze. Na první pohled neuvidíte
tu souženou lidskou bytost, která byla tak zasahována událostai kolea sebe, že

mučela dělat takové obrazy. Dělal prostě věci, které byly silné, hluboké, význanuplné - a jsou krásné. Avšak van Ccghovy obrazy nemohu shlédni krásnými, protože

tento muž byl inspirován do té míry, že se neovládal.

U.K.s Hodně velkých uměleckých děl sdílí podobné rysy a není důvodu, proč hy
Fontana nemohl viset na zdi vadle manýristického obrazu s proč by se vás noauhly
líbit oba, každý ze zcela jiných důvodů. Existuje celá řada akcentů, které jsou

v každém díle jiné, a zdá se ni, že vy kladete důraz na pojati krásy a elegance.
Fontanova rozřezaná plátna jsou velice elegantní.

P.S.: Srrsozřejar, z není ts nic, čsho by si nabyl vědce. Blíží se to rouu, ca zají
má ně. kyslím si, že krása nuže být slovo zavádějící, ktoré je nutné vymezit.

Ale když uvidíte mou výstavu, myaliu, že> budete schopen se ni zvýni slovy zdárně

zeptat, o čem jsou tjrto obrazy.

CHRISTIAN

BOLTANSKI

Demosthenes Davvetas (Flash Art - říjen-listopad 1985)

D.Dawetas: Jakou roli hraje ve vytváraní vašeho uměleckého jazyka kulturní paměť?
Ch.Boltanski: Je velmi důležitá. Vzpomínám si >a léta těsně po válce, kdy ve Francii

byl ještě silný antisemitismus: "Pocit, že jeden člověk se liší od ostatních".

Dostal jsem se do takového stavu zavržení, že když mi bylo jedenáct, nejenže jsem
neměl žádné kamarády a cítil jsem se zbytečný, ale odešel jsem také ze školy. Sas

jsem trávil doma a kreslil jsem. Jednoho dne ai bratr blahopřál k jedné z mých kreseb
a to mi stačilo k přesvědčení, že jsem také pro něco dobrý; tehdy jsem začal oez

otálení malovat.
Vaše první díla tedy vyšla z této situace.
Ch.B.s Nepřímo ano. Chtěl jsem vyprávět příběhy. Volil jsem si náboženská či historic

ká tenata (například turecké vy vražd ování Arménů) se spoustou postav,xnxxBxkýnhxím»
mž±xxk zpracovávaná ve velkých formátech na překližce, a chtěl jsem tím nepochybně

nepřímo poukázat na vyvražďovaní Židů. Dělal jsem také hodně loutek, jako marionet
tes de theatre. Měl jsem rád takové výsledky a ic mě pobízelo dál. V roce 1966 jsem

zavrhl politické umění a jeho figurativní konvence, protože jsem malířství považoval
nikoli za něcs specifického e úzkého, ale ca ohromný prostor, "teritcriun". V té

době jsem natočil nakolik experimentálních filmů, ale hlavně jsem se zabýval foto
grafií.
D J).: Proč?

Ch.B.: Eýl jsem si dlužen vyrovnání se svým dětstvím. Odmítání zamřít jsem ztotož
ňoval s odmítáním vyrůst, dospět. Chtěl jsem tuto situaci ukázat cc Božná nejjssaiji.

Nezapomínejte, že má uměleeká sensibilita pochází z mé osobní mytologie.Jak* lepší
medium jsem mohl v té době nalézt, než fotografii, která mě poutala jak© "prostředek"

pro zachycení “pravdy". V roce 1559 jsem učinil svůj oficiální umělecký deout pua-

likováním knihy fotografií, které představovaly všechny možné věci z mého dětství
(svetry, hračky atd.). rylo t© jakési hledání odumřelé části sebe sama, archeologic

ká senná do nejzazších hlubin mé paměti.

DJj.: Vyšla z tohoto procesu postava Ch.B.?

Ch.B.: Ano. Ch.B. byl všude. Vytvořil se kolec něj kolektivní mýtus. Ale z ničeho
jsme se nedczvidali, co se s ním dělo. Vždy hrál úlohu, která nám unikala. Čím víc

jsem o sobě a své minulosti hovořil, tím víc jsem 30 cítil jakoby průhledný. Mé já
mizelo. Aniž bych chtěl, podobal jsem se těm misionářům, kteří jmou světem a hlásají

pravdu. Ale co je pravda? Jak může člověk ir-travtt to, že fotografie je pouze fa
lešná převis? V;čitky svědomí mne vrhly opačným směrem: Chtěl jsem zabít Ch.B.

No a přejít od myšlenky k činu je nejtěžší čáat tohoto procesu. Pro matku je těžké

zabít své dítě. Potřeboval jsem čas...

B.D.r Takže soudě toile toho, co jste nám

tttzxtxí

líčil, můžeme předpokládat, že

"Klauni" z let 19’T3-7d oyli prvním krokem v tontz směru.

Ch.B.: To je pravda. '’Klauni’* signalizují okamžik, kdy jsem vyhlásil, že Ch.B.

byl

falešný kněz a jako takový byl odsouzen.

DJ3.: Bána z milosti byla zasazena v letech 1975-76 "Modelovými obrazy".
Ch.B.: Ch.B. už neexistoval. Prostřednictvím těchto pieců (fotografií přátel a pří
buzných) jsem chtěl udržet určitou distanci mezi sebou a svým dílem a díky této
distanci vytvořit něco neútočného, pro diváka přístupného, něco, co by poutalo a

okouzlovalo svou krásou. V této touze jsem musel pokračovat dál stejným směrem
a roku 1972 jsem započal anžaiazixsžnxrzxx další sérii, "Kompozice", podle týchž

vodítek: Velké fotografie představující zátiší (například čokoládovou tyčinku),

které mohly snadno působit na diváka. Zatímco jsem pracoval na svých "Japonských
kompozicích", povšiml jsem si náhle, že jsem v tomto díle znovuobjevil sebe sama,

aniž bych si to uvědomil. Lidé říkali, že jsem neměl jinou možnost, než odmítat
dospět.
DJ.: Vaše nová díla, "Stínové piecy" (které jste vystavoval na Pařížském bienále),

jsou ve srovnání s těžkopádnou atmosférou "Kompozic" trochu lehčí.

Ch.B.: Ľ6 dílo se vskutku podobá tempu života, jak se odvíjí den po dni. Někdy se
člověk cítí špatně, někdy dobře a někdy je nervózní. V mém díle je to stejné: Mám

rád změnu, rád se dotýkám všech možností výrazu. To proto jeem chtěl po ±žxkxtsá±Qn±x
ťxraxxxxz? těžkomyslnosti "Kompozic" pracovat lehčím způsobem. "Stínové piecy" jsou

malé lepenkové předměty, které jsem vytvořil. Ty jsou promítány na zeí diaprojek
torem, který samozřejmě jejich obraz zvětšuje. Zdetshledáváme navázání na problém,
se kterým jsem začal v "Kompozicích": Heprodukce malých předmětů ve velkých formátech.

D.D.: V tomto případě fotografie překračuje omezení tohoto media.

Ch.B.: V mém díle není nejpodstatnější medium, ale emoce a představy. Mé stíny se

vztahují ke smrti. Je to něco, co přichází zdaleka, stín paměti. Na stěnách člověk
nevidí předmět samotný, ale jeho odraz. Jako opravdový. Stín nahrazuje fotografii

a malý předmět se stává neviditelným.
Ľ.L.: V dalším novém díle, u Elisabeth Kaufmann v Zurichu, jste předvedl instalaci

elektrických světel kolem fotografií z dětství různých lidí. Tyto piecy měly účin

ikon.
Ch.B.: Jsou to piecy, v nichž jde o atmosféru. Jsou v přím-m vztahu ke svému oroetra-

dí. Toto díl© mělo namísto obrazu utvářet prostředí.

DJ>.: Vaše materiály jsou vždy proeté a

zóxhíxxxxxexexxzíx

ne pohled bezcenné.

Ch.B.: Vždycky jsem si přál vzít něco prostého, ošklivého, bezvýznamného či skrom

ného a proměnit to, dát tomu samičký, mystický rozměr. Myslím si, že krása v umění jih
v neoeměru chudosti prostředků. V této chudosti hledám a nalézám duchovní bohatost.

B.L.: Nikdy jste nepřestal tvrdit, že jste malíř. Cc to pro vás znamená?

Ch.B.: poházím z malířství. Chodím na rxxxxx výstavy, dívám se n« obrazy. Jistě,

nejsem konvenční malíř vázán-' ne plátno. Pracuji odlišn*: Své nej jasně jší okamžiky
mrožívám, když ležím na posteli nebo sedím na podlaze e modeluji či formuji prosté,

levné materiály. To zaměstnává mé ruce: Pořád musím něco dělat, i když to nemíním

vystavovat. A přijde chvíle, kdy cítím, že to je ono, vím, že jsem něčemu otevřený:
To je okamžik uměleckého díla. Každá věcx, kterou dělám, je v přímém vztahu k té pře
dešlé. Houževnatě pracuji na rozbití staré formy a potom jsem jako zblázněný do for
my nové. Ta je hrozná situace.

DJ,: Jakou roli hraje ve vašem díle divák?
Ch.3.: Divák je součástí díla. Pokouším se s ním komunikovat povzbuzováním jeho pa

měti: Divák má právo interpretovat obraz, jak chca, utvořit si vlastní obraz. Pro
mne je postačující dávat mu prostě znamení, komunikovat s ním, anižbych se pokoušel
jej poučovat či vést. Chci odhalovat nitro diváka a jeho neviditelné síly.

D .D.: Jaký máte názor na novou malbu, jak se objevila na počátku SO.let?

Ch.3.: Každý má právo užívat těch prostředků, které potřebuje k dosažení kýžených

výsledků. Nepatřím do žádné školy, do žádného hnutí. Mám rád lidi sentimentální
(a nemyslím to v pejorativním slova smyslu). Mám úctu k těm, kteří říkají pravdu,

svou pravdu, tu, kterou objevili. "Konceptualisté" mě mohou zajímat stejně jako
"noví malíři".

D.D.: Povážu jste se za malíře francouzského?

Ch.3.s Narodil jsem se ve Francii, ale původ mé rodiny je ruský. Nedávno mě jedna
polská umělkyně pozvala, abych vystavoval na výstavě Phláků, protože mé dílo prý

považuje za polské. Náležím k mladé tradici Střední Evropy, ale mou pravou vlastí

je malířství.

ROZHOVOR: JOSEPH BEUYS, JANNIS KOUNELLIS, ANSELM KIEFER, ENZO CUCCHI

Flash Art, květen-červen 1986

Kiefers Podle mého jsou vždy lidé, kteří jsou ignoraatní, jiní,atašxxgxBxsntmz kteří
jsea aéaě ignoranta!, a ještě jiní, kteří jenu opravdu iatoligeatní.

Beeyes Tete je otázka imdividuality, věc osobního osudu. Vždy budou existovat různé
úrovně schopnosti. Ale v budoucnosti budou veškeré effhepaeeti. pružná, úroveň oe bude

zvyšovat.
Keunelliai Ano, ale momiueentílií dílo, jako je kolínská katedrála, jo přízaaěaé pra
centralizaci, zahrnuje celou kulturu a ukazuje cestu budoucího vývoje. Bez takovýchto
ukazatelů bychom se vydávali nebezpečí, že es stanem* Moády.

Beuys: Kolínská katedrál* jo špatná skulptura. Byle by z ní dobré aádraží. Chartres
je lepší. Ale te, co říká Kounellis o katedrále je hezká představ*. Staré katedrá
ly se stavěly v* světě, který byl ještě širý, *1* mezitím se díky ■eterialismu scvrk

nul. Byl* to vnitřní nutnost jej takto zúžit, jelikož tím se lidské vědomí zostřilo,
zvláště ve svých analytických funkcích. Veškerými svými silami musíme nyní převést
syntéz* * vystavět novou katedrálu.

Kiefers 'Vyvolává to ve mně hrozně nepřijeaný pocit, jestliže Beuys siní, že lidstvo
by oe změnilo, kdybychoa začnili pojetí.
Beuys: To je samozřejmé. Je to otázka zvyšování úrovně v kaž*é oblasti. Jsme zajedno

v tou, že stačí po celou historii sledovat, jak si lidé zařizovali byty. Mikdy ne

čili tak nedůstojně.
Kiefers To řífeme nyní. Ale nevíš, oe lidé řeknou za sto nebo dokonce za padesát 1st.

Beuyss Lidé si to uvědomí a te haraburdí vyhází. Dělají to už tec. Během půl reku
ty krámy pevyhází a koupí si něco nového. Lidé jsou v těchhle bytech úplně aeětast-

zxí. Způsob, kterým člověk žije je zároveň důležitým a základním výrazem jeho umělec
kého citu. Estetický cit je dnes narušen jako dosud nikdy v historii. Tak postavme
katedrálu!

Kounellis* Správně. Toto přílišné nomádství a odmítání kultury vytváří absurdní si

tuaci.
Kiefers Kleoající úroveň je zřejmá. Ale posledně jsme se ptali, preč nezkažený, pri
mitivní domorodec, jakmile dostane nádobu z plastické hmoty, vyhodí tu svou.

Beuyss Jsou poddajní, protože dnes již staré kmenové kultury nejsou udržitelné. I když
žijí v nějakém tropickém pralese, podléhají úpadku. Nemají už sílu či vnitřní sta

bilitu. Moment, kdy se jim dostává něčeho, co skýtá pohodlí, třeba televize, je pro

ně zázrak. Staré kmenové kultury založené na rodových vztazích,a nikoli na poutech

lásky či intelektuálního příbuzenství, jsou vpravdě zastaralé a musíme se oez nich
obejít. Celá věc, jako například indiánské kultury, uchovávané jakoby v muzeích, není

nic víc než sentimentalita, zfrlc by lepší, kdyby se tito lidé mohli rozvíjet. Ale

jsou samozřejmě podrobení kapitalismem a obvyklo díky tomu vymírají. Je to docela
dobře vidět na problému Sasků. Baskove jsou vlastně pozůstatkem nějakého kočovného

národa. Existují tisíce teorií, že přišli x Asie a že nějaký kmenový náčelník je snad
potrestal tin, ža byli opuštěni. Syni jasu tu a zas a znovu se pokoušejí uchovávat
svou starou kašnovou kulturu. Ala nevyvinu.; vlastní literaturu, vše postupuje podle

ústní tradice. Syni si z dobrého důvodu kladou velice specifické požadavky.
Ammann: Preč dáváš za příklad Baský?

Beuys * Protože kontext Evropského hospodářského společenství, v němž se Saskové na

cházejí, odpovídá machinacím v systému západní peněžní ekonomie. To jest, španělská
vláda neposkytuje Seskán žádnou autenoadi * tin vzniká problém - jako v Severním
Irsku. Ve Španělsku jsem navrhoval, že by Saskům měla být poskytnuta plná autonomie,

španěle tvrdí, že by Saskové potem degenerovali, protože nenají vlastní kulturu.
Ale na to já řekl, že ve skutečnosti svou kulturu mají, právě na základě faktu,

žo chtějí sebaurčení. Jo dokonce nožné, že tito lidé, právě jako aqr u tohoto stolu,
vypracovávají koncept své vlastní ekonomie, která by pro mnohé lidi aehla být para
digmatická. Kdyby Bankám bylo dáno právo na eeoeurčení, byla by jistě velmi odlišná.

To by skýtalo dobrou příležitost k rozvinutí čehosi paradigmatického, na

qo

bychom

mohli pohlížet jako na umělecké díla. Mohli bychom ne potom něžná posedit spolu s ni
si a rozvíjet něco paradigmatického pro celý svět.
Cucchi: Metoda Boská jo zajímavá, protože užívají terorismu, ale nevím, kxan kam

nás terorismus vede.
Beuys: Torerissus nevede k řešení prchl ées; ■ Védo nás k totálně nudnému, koaxervativ-

nímm sociálnímu systému.
Cucchi: Tak jsea to neayslol. Já jen přesýšlía, jaké pocity jsou dnes terorismu vlast

ní, jakou form na sobe bere. Saskové i Irové užívají tohoto kódu.

Beuys: To je typický příklad přemítání e jevu, který umělec shledává zajíonvýn. lýlo
by lepší, kdyby se Cucchi sám stal teroristou, potem by byl zkušenější.

Cucchi: Správně. My šlím si, že umělci by měli orestovat jiné umělce.
Beuys: Prozatím mnozí umělci prohlašují, že vnitřně jsou teroristy, avšak jejich dí

la jsou součástí banku, o němž jsme hovořili dříve. Jejich produkty ne dostávají

k takzvaným znalcům, kteří nerozumí ničem.. Díla se dostanou do tohoto banku a nemají

žádný účin. Saatchi například na tem nerozumí ničeau.

Kiofcr:

Saatchi ničema nerozumí, to nací pravda. Xerozumí Beuysovi a to je chyba.

Ale ukaž mi sběratele, jehož spektrum je tak široké, jak bychom si přáli. Sběratele,

který rozumí mpříklad Varholovi i Beuyacvi, takového potřebujeme.

Beuys: Jo velice dobře, žo mi nerozumí, a je škoda, že rozumí tobě. Ale ve skutečneoti ti rozumí pouze z doslechu.

Kounellis: V Evropě je mnoho lidí, kteří chtějí být nezávislí, například Sicilané,
Sardinané, Koraičané a další.

Beuys: To je velmi pozitivní.

Kounellis: Ano, ale velmi pozitivní je také mluvit o kolínské katedrále. Kojenom ti,
kteří se chtějí osamostatňovat, jsou pozitivní.

Beuys: Chartreská katedrála je pozitivní, když vidíme, že takové pokusy e nezávislost
vedou k jinému systému, takže Korsičané, Sardiňané, Saskové, Irové a Sketové mohou

vůbec postavit katedrálu. Jsem přesvědčen, ža Ihakové ta dělají správně. Nejsem si
tak jist • Skotech. Musíte skutečně sačít s aminu skupinou a uvádět nový princip

do společenství, které snadné vnímá. Idea katedrály znamená jiné chápání kultury,

spravedlnosti, ducha, ekonomie atd. Kdyby Španěle dali Saskům autonomii, okamžitě
bych tam jel a Baakové by říkali v "Nic nepetřeoujsae více než takové rozmluvy, jeli
kož všechno auaí být vystavěno z nových základů. Chceme dát všemu novou základnu,

základnu umění." Chtějí, aby společnost byla jako umělecké dílo. Ale terorismus je

těate pskusům na překážku, jelikož skýtá většin zením a mocnostem nové argumenty
k udržování policejních sil, ke vzniku vojenského státu. Xapitalissus je slastný*

když ná torcriaaua. Ten je kapitalisaen uměle pěstován.
Cucchi: To je pravda. Ais my toň hovoříme o formě terorismu, e touhách a překvapení.
Beuys: Za určitých okolností můžo být terorismus vnitřním nástrejoa podle Heraklito
vý metody: "Opozice je oteoa všech věcí." Avšak opozice by neměla způsobovat destruk

ci vně, měla by být nasměrována dovnitř. To byl saaczřojaě také Horaklitův názor;

později říkali, že chtěl válku. Avšak sn chtěl permanentní revoluci, nepřetržitou
vnitřní válím se

sodou

samým, protože právě tímto způsobem překročíte práh a octnete

se v panství schopmostí nezbytných ke stavbě katedrály.

Kounellis: Ale abys postavil katedrálu, potřebuješ metodu a porozumění minulosti.
Jinak stavět nsmůžsš.

~

BsuystTo jo snadno k nalezení, jelikož to je v lid echa a jo jen třesa to vytáhnout,
a najednou tu aás Babylon, Řecko, Řím, kočovné národy, Čiagisehána atd. Historie je
přítomná v nás. A potmi máme historiky umění, kteří stálo přežvykují minulost skrze

knihy.
Kounellis: ?áňní historici umění neexistují. Historie jo k něčemu pouze umělcům a bás

níkům.
Beuys: Historici umění musí nýt tudíž odstraněni.

Kounellis: již es stalo.
Beuys i Vzhledem k rozšířenému pojetí umění hlodám nejhloupější osobu. A když ji na

leznu, a to na najnižší možné úrovni, potom jsea našel jistě neinteligentnějšího člo
věka, člověka potenci enálpě nejvíce vybaveného. A taková osoba je nMitoloa tvoři

vosti. Takzvaná inteligence, kterou sá lidé cpou do hlav, plodí pouze povrchní náhled,
a takováto inteligence musí být zničena, je nutno se chopit hlouposti, protože v ní

existují všechny další síly jako bouřlivé chtění, fantastická citlivost a snad zce
la odlišné vnímání. Možná již exiatují v nebi.

Kiefer: To je tvoje osobní idea, Beuysi.
Beuys: Ne. Jakožto osobu mě to přesahuje. Mé osobní já je absolutně nezajíamvó. Jea

se pokouším vylíčit vztahy zil ve světě, takové, jaké jaou dnes, ale zítra nazí být
jiné. A pokouším se je objasňovat pomocí příkladů.

Ammann: Myslím, že oychoa měli více hovořit o prostředcích. 0 účelu se pochopitelně
shodneme. Jelikož Joseph se k tomu již zevrubné vyjádřil, rád bych položil tuto otáz
ku Jannisevi.

“žoanoH-ioi Senám* vlootné

IsumUíi: Nemáme vlastně různé eeaty. Ale taáae různé pojetí historie a rozdílná
ideologická hodnocení.

Bouysi Jannisi, vyjádříš-li te takto, zdá se, že smiřuješ poněkud nazpětKounellis* Ne. Sešněruji nazpět. Mluvím o Budoucnosti. Co má znamenat "nazpět**?

Beuya* "Sazpět" znamená lpění aa idejích, které jsou obecné a staré.
Keunellis* Právě pretože jame hovořili e identitě, aá to být stará a obecná záleži

tost ps katastrofě, ktorá vyplynula z 2 .světové války? Před pěti loty přijel do Itá
lie ten děsivý umělec Andy Marhel. A tenhle idiot, který seděl u stelu s Meravieu
a dalšími, byl otázán, kterého italského umělce zná. Odpověděl, že jediné, es
z Itálie zná, jsou špagety. Takže to Mní staré a ooecni známé, když člověk mluví

e historii!
Beuys* On byl jen ironický.

Kounellis* No, vůbec nebyl ironický. Řekl prostě něco velice urážlivého, lení k niče
nu, jo to žurnalista a m umělec.

Beuys * Tenhle názor se si nezdá oprávněný. Andy Warhel se plně ztotožňuje a amerika-

nisses. Ale to neznamená, že je nekritický. Jeho metodou je preatě nepůsobit žádným

jinýu způsoben, být jen jako špagety. Pokouší se dosáhnout tohoto stavu i vnitřně.
Varhol udělal velké věci. Kdysi řekl, že by byl rád strojen. Tis se dostal aa posá

zí, které je velice zajímavé. Vlastně jo to gnezeelegie.

Kounellis* Amerieký imperialisms au te říkat uMŽnujo, ale te je poznámke politic

ká, ni kalí umělecká.

Beuys: Takhle to nevidíš. Bavíc Andy Varhol je jedním z mála umělce a a já jsem a ais
v teste zajedno - kteří vyzdvihli představu ekonomiky v umění. Pracuje ve firmě,
v Továrně.

Kounellis* Mnohem více věcí aá Beuya společných s námi,než s Warholea.
Beuya: To je možné. Každý musí reprezentovat vlastní pozici. Ale my as pravděpodobně
neshodneme. Mohli bychom se rozejít s tím, že se máme všichni navzájem rádi. To by
chom aéli udělat, to je také velai cenné.

Cucehi* S chladen na charakter a rozdíly bych rád řekl následující. Jednou jsem vi
děl německého ovčáka, což je samozřejmě velni běžný evropský pes, a napadlo mě, že
ae tento tvor docela nápadně podobá všem těm charakterům a typům v Evropě. Ale když
vidím Varholovu tvář, naaehu rozluštit vůbec žádný charakterový typ. Čím to je?
Kiefer* Pretože Varhol se stal tím , nmx co si myslí. Celým svým bytím Warhol vy

jadřuje to, o čem přemýšlí. Díky absurdním prohlášením kráčí po ostří nože. Je to
skutečně jedinečné.

Kounellis* Mluvil jsem e Warholevi proto, abych řekl, že problémy katedrály a kultur
ní integrity - s toto je jediná nožná svoboda, neooť nemůžete být svobodni, jestli
že nejste integrováni - jsou závažné, že to jsou základní problémy poválečného obdo

bí v Evropě.
Ammann:

gi nyní něčeho zvláštního. Každý z vás čtyř apeluje aa lidskou paměť

sahající dlouho de minulosti. Samozřejmě, bez paměti a zkušeností lidské bytosti

nemohou existovat. Ansels te provádí prostŕednictvín obrazů, které probouzejí te,

ee je v Lidech usazeno velice hluboko. Jannis tin, žo ukazuje fragmenty kdysi sale ze

jící kcelfcu. Beuye - skrze rozšířené pojetí umění - lidem přímo připomíná činy a ape

luje na ně, aby si své činy trrědoaevali. Baze připomíná lidským bytostem jejich koře
ny. To znamená, žo touha někomu něco připomenout jo podstatným faktorem vašeho díla.
Avšak ■ tímto připomínáním pracujete odlišně. Avšak rozdíly nemusí být chápány v tea

smyslu, že ee navzájem vylučují. A jestliže aáte cíl spoločný a cesty různá, nezdá

ee ai potom možné, že by každý z váa mohl vidět svou metodu jako tu jedině správnou.
Bruye: My si to ani nemyslíme.

Kounellis: Kiefs rove kompletní dílo •• jeví jako morálně velai přesné. Ala měli bychom

si všimnout rozdílů od historických expresienistů. Historický expresioniaaus aěl zce

la odlišný historický původ, kdežto Kieferův zoufale vyhlašuje identitu. Podle mého
názoru. Beuys dělá totéž, samozřejmě jiným způsobem. Avšak to, co Beuys říká, se zdá
překážkou záměrně poleženou ve snaze skrýt skutečnost, či nemožnost mluvit, anebo
trauma. Myslím, žo jsme si mohom bližší, než by se zdt téhle diskuze nehlo*zdát.

Beuys: Te bylo jasné ed začátku. leheveříaa tu apelu, abychom zlepšovali naše vztahy,
které jasu tak či tak dobré. Jame xdo, abychom postavili katedrálu.
Kounellis: Stavba katedrály je stavba viditelné řeči.

Beuys: To jo důležitý detail. Ale daoa jo možné všechno a tak katedrála není materiali

zována. Shodli jsme se na tem, postavit katedrálu a vytvořit skutečnou lidskou kultu
ru. Ale neshodli jene se, jak by měla katedrála vypadat nebo z jakého materiálu bu

de udělána.
Kounellis: Beuys trpí krůtě, víc než kdokoli z náa. Takový mám pocit, proteze jo po

dezíravý vůči otevřenému probírání základních věcí.

Beuys: Otevřenost jo ovšem poněkud zastaralé pojetí. Mnoho lidí si myslí, še jsou
dost progresivní a na výši, heveří-li o takzvané otevřenosti. Ale otevřenost musí
být přesně definována. Jinak neznamená nic víc, než že všechno je možné. Avšak já

tvrdím, že není možné skoro nic. Abyste měli přístup ke každému jednotlivém: hledis
ku, potřebujete opravdu bystrý smysl pro vnímání. Ale jestliže chceme děsící všeobec

né shody, auaí na

sodo

otevřenost vzít naprosto determinovanou formu, kondenzaci,

a to jo představa otevřenosti proti kladná. Otevřenost je také termín užívaný v propa
gandě. Jsme tímto slovem sváděni. Lidé mluvili o otevřenosti, jinými slevy o plura

listické společnosti, a tvrdili, žo nakonec je všechno možné: ale jen nechtěli žád

né zvláštní zpúsooy a principy, poněvadž ty vyžadují přesně vypracovanou forma.
Kounellis: Ale sy jsme individuality, které se ovlivňování brání.
Beuys: Otevřenost by měla být lidská, vztažená k jednotlivci antropologický; otevři

se tomu, co chce říci druhý.
Kounellis: Hovoříme e otevřenosti ve vnitrozemí Evropy, kde jsou si kultury navzdory
rozdílům velmi blízké.
Beuys: Dnešní kultura však opravdu není determinována gotickým domem, ale spíše vlád
noucím ekonomickým systémem, který vytlačil umění na okraj nace k zániku. A když

celý taste ay stém předělává úpadek, ne bet ekonomická kultur* je na špatných základech,
potem nměn-f bude alt zase velkou šanci vyoučovat autentickou kulturu v každém ohlo

du a nikoli jen přidušený útvar. Prostě odmítám přijmout, že tenhle mikrefma na sto
le před námi by neměl .patřit do kultury •
Kounellis: Pokud je mikrofon na stalo jako tady, nemůže do kultury patřit. Ale když ho

Beuys položí na plel, potem se stává součástí kultury, protože Beuys má tu moc trans

formovat mikrofon do kultury.
Beuys: Ale ta moc je užitečaá pouze mně, vede zpět k mým individuálním Sinům a niko
li ke katedrálo.
Kounellis: Be, jo užitečná nám všem a má také něco společného s katedrálou.

Kiefer: Tvé dílo "Brdtelofon** nebylo užitečné jenom tobě. Já jsem z něj měl užitek
také.

Beuys: Samozřejmě. Jsem si plně vědom, .že takový "Srdtelefen" nuaí být chápán o dů
sledky, jinak by prostě zůstal fenoménem jako například arts povera.

liefer: Ale důsledky jsou obsaženy v samotném dílo.
Beuya: Be, pro většinu lidí jsou díla hermetická.

Kiefer: Pro většinu lidí samozřejmě jsou. Ale já nemluvím o nich. Mluvím o oeeě.
Vezměme něco přesnějšího a ne pořád celé lidstvo či většinu lidí, které nemohu přes
ně vidět a nejsou měřítkem všech věcí. Myslím si, Beuysi, šo svým dílům připisuješ

menší účinek^ež ve skutočnosti mají. Ba druhou stranu tomu, o čem se mluví, připi
suješ větší účinek, než to opravdu aá, bráně z mého hlediska. Mepovažuji tvůj "Erdtelefen" za hermetický.

Bouys: Upřítmě musím říci, že bych se cítil velice hloupě, kdybych prezentoval tako
vé věci jako "Srdtelefon", cniž bych se zmínil o důsledcích, nebo aniž bych řekl,

co jsem těmito věcmi zamýšlel: aniž bych vykreslil cestu, po níž tajemství díla vede
k mnohem většímu tajemství, totiž tomu, které se dotýká lidí všeobecně. Eohlížím-li

na umění jako na jediný způsob, jak postavit katedrálu, skutečně potřebuji mluvenou
řeč.

Kiefer: Dříve než umělec zemře, nemůže v úplnosti říci, co mínil svým dílem v celém
jeho rozsahu.

Bauys: Ale já mohu určitě říci, co mí ním.
Kiefer: Co však ty řekneš, je pouze malá část skutečného rozsahu.

Beuys: To právě není pravda, že umělec něco řekne teprve po své smrti. Ale snad je

pravda, že mrtvý umělec je lepší nežli živý.

(Výňatek z besedy nazvané "Kulturně-historická tragedie evropského kontinentu"
organizované Jean-Christophe Amaannem.)

ROZHOVORY

Rozhovor s Čestmírem Kafkou
Lze říci, že vaše práce, která je výrazově nesmírně bohatá,
se pohybuje ve dvou základních rovinách: rozměrných bílých
obrazech a tzv, spojovačkáeh. Obě oblasti, na kterých para
lelně pracujete, jsou citelně disparátni, nicméně, shledává
te mezi nimi určité styčné body?

Snad to má své kořeny ve válečných letech. Ve Zlíně.-Milovali
jsme tehdy obrazy Pietra Brueghela - a dělali surrealismus.
Jistě, souviselo to s našim věkem, dobou i místem. Brueghel
byl blízko zemi,po které jsme chodili; připomínal příliš záhy
ztracený pozemský ráj. Surrealismus byl naší bezprostřední
reakcí na žitou skutečnost ve světě, který jsme si nezvolili.
Tedy: ani únikem do neskutečna, ani poetickou féerií. Nechtě
li a nemohli jsme pro jedno ztratit to druhé. - Asi to’svým
způsobem pokračuje dodnes. Nikdy mne nepřestala zcela irito
vat hmota ve všech svých proměnách, hmota jako integrál
ní prostředek a jazyk výtvarného vyjadřování. Přiznám
ae - snad to nebude zcela od věci - že tahle posedlost jde u
mne tak daleko, že neodolám abych si - při četbě Joyceova
Odyssea - nezkusil udělat ledvinku "podle pana Blooma", prá
vě tak jako si již delší dobu, čas od času, připravuji "vejce
po bítnicku" z Kerouacovy Na cestě. Je to tak a nedá se s tím
nic dělat. - Požitkový simultaneismus ...
Disparátni či homogenní - obojí mohou /ale také nemusí/ být
stejně platnou cestou k vynesení vlastního výroku. Že to pla
tí i obecně, tomu může posloužit příklad přímo ze současných
dějin umění: pro malíře a sochaře newyorské školy se staly vý
chodiskem jak surrealismus tak příklad skupiny De Stilj,kon
struktivismus a Eauhaus, a přece z těchto dvou zdánlivě pro
tikladných estetik /z nichž žádná nebyla vlastní/ vynalezli
nezávislé a nanejvýš americké umění. - Shodou okolností, stá
ly ve válečných letech obě tyto inspirace i při mých začátcích.
Ovšem - žiji tady, ne tam /a žít tam ani netoužím/; tím také
všechna podobnost končí ...

Občas je vaše práce ne příliš výstižně označována za inte
lektuální. V čem však vy sám spatřujete její intelektuální
aspekty?
Takovými přívlastky se příliš nevzrušuji, ale.také je nepři
jímám.- Jsem takový jaký jeem. Způsob svého myšlení pokládám
za zcela normální, právě tak jako jiní mohou za vzor přiroze-

se vyjádřit by nebyla inteligencí. Naše paměť je naše sou
držnost, náš rozum, naše činnost i náš cit. Bez ní nejsme
nic ... nejhorší ze všech úzkostí je žít, a nepoznávat sami
sebe, nevědět kdo jsme ..." - Myslím, že má pravdu.
Jeden z triptychů jste jako poctu věnoval J.Burckhardtovi.
čím vás tento basilejský historik zaujal?
Platí—li, že existují dvě možná východiska filosofického
hloubépí, totiž euforie a deziluze, při
kláním °c k.druhému z nich : odpovídá více naší době, mému
věku a hlavně - nenadýmá tolik. A nejen to, pokládám ho za
jedno ze zásadních kritérií k hodnocení toho, čemu říkáme
"moderní umění" ...
Basilejčan Jacob Burckhardt, vrstevník Marxův, historik,
filosof dějin, znalec italské renesance a kulturní kritik,
je pro mne osobností ztělesňující v krystalické podobě právě
takový přístup k hodnocení dějin světa : Osamocen - v epoše
převládajícího hegeliánství - dokázal se postavit proti leh
kovážnému automatismu představ o nezadržitelnosti "všeobecné
ho pokroku" v dějinách lidstva. Jeho způsob myšlení byl však
vzat na vědomí, vlastně až v třicátých letech našeho věku,
pod dojmem nastupujícího fašismu ... Tento brilantní a moud
rý analytik světových dějin a diagnostik krizí moderního
věku, jehož kniha "Weltgeschichtliche Betrachtungen" z roku
1873 se mně dostala do rukou na rozmezí šedesátých a sedmde
sátých let, byl pro mne,svým způsobem, zjevením. Mluvil o
zcela prostých, častým zneužíváním hrubě opotřebovaných
pojmech a kategoriích způsobem, který dokonale odpovídal
mým životním zkušenostem. Nečinil si žádných velkých iluzí
o přílišné vznešenosti inventáře lidského ducha a přece, jeho
pohled byl prost jakéhokoli umrtvujícího skepticismu; plně
upoután fantastickou scenérií historických přeměn, sleduje
vzájemné podmíněnosti kultury, náboženství a státu ve všech
svých eubtilních vazbách a svárech; vyvrací vžité fráze a
bonmoty a nahrazuje je drsnými ale zářivými fakty. Jeho
interpretace Francouzské revoluce mně tehdy s fascinující
přesvědčivostí evokovala zažité události nedávno uplynu
lých měsíců ... Byla tc prostě jedna z těch knih, jaké při
cházívají nečekaně a v pravou chvíli. Nazývali ho "nej
moudřejším z Evropanů". Moc mně pomohl. Tak jsem pro něj
namaloval alespoň obraz.

Mohl byste své zaujetí Burckhardtovou deziluzí podrobněji
specifikovat?

To je věc, která mne cbchvacuje stále naléhavěji a která
souvisí bezprostředně s předcházejícím. Když jsem se v úva
ze o Jacobu Burckhardtovi dotkl dvou možných východisek fi
losofické reflexe a přiklonil se k druhému z nich, nemínil
jsem tím vyjádřit jen své osobní stanovisko ale něeo co po
kládám za klíčové a určující pro všechnu mohutnost intelektuál
ního a citového potenciálu jevu, který nazýváme "moderní
umění" a jež nemíním vymezovat letopočty. Mám tím na mysli
onu nedůvěru k_? všemu co se tváří příliš vznešeně a ušlech
tile, ono odvrhnutí romanticky rétorického a parnasistně
statického, jak prozařuje Rimbaudem "Ošáleného srdce" a
"Malých milenek", ale jež našlo svůj výraz již u našehcr
Máchy; ten nebývalý smysl pro vznešenou velkolepost živo
ta, jímž se liší od dob předcházejících; onen vzrušující
klímovský postřeh podnětného paradoxu velkolepého i profán
ního, oddělených od sebe jen zcela mělkou rýhou, tím nepa
trným rozmezím vaginálního a análního, jak je manifestuje
samo lidské tělo; paradoxu jehož se každý z nás v životě
tak či onak dotkl ... Myslím tím onu neokázalost, úpornost,
střízlivost i jiskřivost myšlenky a jazyka^jež jsou vlast
ní jehc nejmocnějším větvím. Jsem dokonce v pokušení tvrdit,
že ten kdo se nesetkal s tímto výrazným rysem v tvářnosti
moderního umění, nestanul nikdy na jeho autentickém území.
A při tom je až fascinující zjištění, s jakým "málem" ele
mentárních, prostých "věcí" vystačili /abych jmenoval jen
ty zjevy kterými jsem se v poslední době znovu zabýval/
mnozí z jeho protagonistů ; Giacometti, nakonec, s mýtem
svého rodu; Mahler se svým mýtem dětství a mýtem přírodním;
Kafka se svým každodenním pražským všedním údělem; Joyce
se svým "milým špinavým Dublinem"; Hašek s dvěma starými
pražskými čtvrtěmi a hostinskou místností rodiny invalidů
v Lipnici a Deml /který nebude nikdy "velkým" ale vždy
vzrušujícím/ s Tasovem. - "Proč bych měl litovat svého ta
lentu ?" říká ironicky epifanik James Joyce - "žádný nemám.
Píšu přece hrozně těžce a pomalu. Vše, co potřebuji, mi
přináší náhoda. Jsem jako člověk, který klopýtá po cestě:
noha na něco narazí, sehnu se a je to přesně to, co chci."
Před léty, na pohřbu své vlídné a moudré tety, jsem prožil

při smutečním obřadu v malém venkovském kostelíku, zvláštní
zkušenost : nikdy jsem neslyšel, že by k tomu bohoslužebné
mu obřadu patřilo obcházení oltáře s předávanou svící v ru
ce. Nejspíše to k liturgii ani nepatří; a možná, pravým
důvodem byla vzadu uložená miska vybízející k poskytnutí
milodaru. Ale teprve ten přechod z presbytáře do jeho "zá
kulisí", kde byl již jen letitý prach, pavučiny, stará omít
ka a dřevěné vzpěry, učinil pro mne celý ten obřad smyslu
plným. Teprve toto setkání s "rubem" se mne skutečně dotklo
... Snad mně rozumíte.
Jak se tedy díváte na t?¥. novou mytologii v moderním umění?

Ztrátou starých mýtů se svět umění změnil: je očekáván pří
chod mýtů nových. Neustávají pokusy vyjít jim vstříc. /Je
den z takových pokusů, v oblasti výtvarného umění, právě
nedávno kulminoval a doznívá v naší blízkosti .../ Některé
jsou záhy opuštěny, jiné končívají tragicky. Ošidnost mo
derních "mýtů" a takových pokusů, mohou dosvědčit osudy dvou
tak geniálních básníků jakými byli Vladimír Majakovský a
Ezra Pound /a ne jen ti; což se nedá - jen s mírnou nad
sázkou - konstatovat, že celá t.zv. umělecká avantgarda
dvacátých let /a nejen naše/ na avantgardu vlastně "umřela"je třeba uvádět příklady ...?/ Nelze se nad tím ušklíbat:
touha po ztotožnění mýtu osobního s mýtem kolektivním, odpo
vídá něčemu podstatnému v společenské povaze člověka. Mys
lím, že toto téma by si zasloužilo víc pozornosti a zkou
mání, bez zneužívání ideologickými klišé ... Kupodivu,
"fungují" stále leckteré mýty nejstarší: dotkly se zřej
mě inspirovaně právě toho podstatného a tajemného v živém
jádru lidské existence. Jejich znepokojující, temná záře,
stále oslňuje: Canettiho fascinace Gilgamešem a Ovidicvými
Proměnami vede k strhujícímu vznesení "iracionálního nároku"
na zodpovědnost básníka; nejmilejší četba Joyceova mládí,
Homérův Odysseus, stane se autorovi - ve svém nejhlubším
plánu - inspirací k velkolepému přetvoření starého mýtu
v obraz lidského údělu, a jeho naléhavého prcřívání člo
věkem naší doby ... Krize je však očividná. A při tom
nelze hovořit o nedostatku "talentů", naopak, jejich pří
liv je až udivující - jen zřídkakdy však mají co říci ...

A tak je příliš často nastupována cesta nejmenšího odporu:
k virtuozitě a efektnosti přednesu, k bravuře, k užívání
formálních aplikací a k vnějšímu přejímání slohových zna
ků či všeobecné poetizeci. A pak je zde ještě vždy oblast
tzv. "společenské objednávky”/! v cizokrajném provedení/,
poskytující zručnému /i méně zručnému/ řemeslu lichotivé
uplatnění. V tomto směru jsou ipnozí, doslova - schopni
všeho ...
Za tohoto stavu rozpoznávám jedinou schůdnou cestu: naučit
se zabloudit sám v sobě, setkat se tam a vynést na svět
lo vlastní "osobní mýtus" a jím sdělit své poselství, ▼
naději, že i když nebude sdíleno všemi, bude schcpno os
lovit alespoň některé •••
Měl jste někdy strach před označením, které je sice po
vrchní, ale s kterým se každý podvědomě vyrovnává - před
estétstvím? V čem vidíte estetické kvality vlastní práce?

Nikdy jsem se doopravdy neobíral nějakými určitými, strikt
ními estetickými úvahami, příkazy či systémy, líěl-li bych
být upřímný, rozhodující byl pro mne vždy jistý druh uh
ranutí, fascinace: prosté nezbytnosti. Je tc asi tak:
když spadnete do vody a nechcete se utopit, musíte za
čít plavat: a plavat to znamená nějakým způsobem”artikulovat"svůj pobyt ve vodě: a artikulovat znamená již hierdat svůj vlastní tvar, formu, způsob pohybu; můžete pla
vat prsa, kraul nebo z^ak, ale můžete plavat také pudla
- otázkou ovšem zůstává jak dlouho s ním vydržíte a jak
daleko doplavete ... Necítím se povolán k tmu posuzovat
estetické kvality jednotlivých stylů jako jsou znak, prsa
či pudl - ani mně o to nejde. Volím takový způsob, který
mně cechově nejlépe vyhovuje /občas nevylučuji ani pře
chod do jiné polohy/ a zároveň poskytuje co nejplnější
prožitek daného živlu. - Ostatně, napadá mně mimochodem,
netkví-li již třeba v samotném mentálním, lidském před
pokladu tvůrců naj>ř. takových japonských zenových zah
rad - vedle jejich nesporného kultovního významu - sebezáchovná potřeba sebeohrazení proti okolní přírodní entro
pii a vymezení svého vlastního "uspořádaného koutu". Všechno totiž může být ještě jinak ...

Zpravidla pokaždé používáte ve "spojovačkách" jiný druh
materiálu. Lze říci, že jsou v určitém smyslu manifesta
cí kvality materiálu samého. Podle jakých kritérií si
materiály vybíráte?
Materiál si nevybírám; "nachází" si mne sám. Nastávají
totiž situace, kdy nelze neuposlechnout "příkazu", ne
sehnout se a nezvednout ze země to, co tam ležet zůstat
nemůže - a to často za okolností zcela prekérních a kraj
ně "neestetických" ... Začalo to všechno velkým papírovým
pytlem, v kterém přechovávám staré "rodinné" textilní
zbytky: přes několikeré záchvaty pořádkumilovnosti jsem
se je přece jen nikdy neodvážil vyhodit. Byla v nich to
tiž zakleta jakási, dlouho ne zcela srozumitelná, ale
intenzivně pocilovaná výzva ... Až se ledy prolomily a
výzva došla sluchu: tak vznikly "spojovačky". Má tedy i
zde, pro mne, jistý význam místo původu. Ale ani tento
krát to není nezbytné. Jsou to pokračující "malé ději
ny hmoty". A velké dobrodružství. Drží mne to již od roku
1973* Vděčím jim za svá mnohá sváteční vytržení.

Velké kompozice /diptychy nebo triptychy/ jsou podnětné
tím, že využily panoramatického měřítka. Jejich provedení
zřejmě vyžaduje značné metodické úsilí. Do jaké míry
jsou vědomě komponované a do jaké míry vznikají samo
volně?

Tématy svých prací jsem přepadán. V tomto smyslu je mně
bližší princip Malevičův než Mondrianův. Někdy provedu
jen zcela předběžný tužkový či tugový rozvrh, jindy záz
nam přímo v terénu, často ani to ne. Nezbývá čas pře
obranu. Prcces ujasňování a zpřesňování záměru se tříbí
až v průběhu vlastní práce na daném formátu.
Ve Třech postavených kcule, které jste dokončil před de
seti lety, jste využil jejího iracionálního pohybu. Ne
každém poli triptychu má jinou polohu. Co pre vás dyna
mický pohyb koule znamenal?
Příměr života a světa a lidského položení v něm.

Většina vašich velkých obrazů je pouze černobílá. Teprve
v posledních dvou zahradách jste uplatnil barvu, i když
minimálně. Měl vztah černé a bílé pro vás určitý vnitřní
smysl?
Je to tak: V jisté době, které předcházelo období jakéhosi
opojení hmotou, přišla chvíle, kdy všechno uvnitř mne, mělo
mne k tomu, omezit radikálně výtvarné výrazové prostředky
k výroku cc nejpregnantnějšímu a kdy mně připadalo zcela
nemístné jakékoli bujné fabulování, udivování bravurou
tahu štětce či barevné skvrny, nebe únik do profláklých
zahrad poetična ... Měl jsem to za zavádějící. Nevedla mne
k tomu žádná formální úvaha ani určitý výtvarný systém. Byl
to prostý, nevyvratitelný stav ducha. Barva mne ale dráždí.
Cítím, že až se naplní míra, pro mne nezbytného odříkání,
začne prosakovat podložím jako voda do opuštěného lomu.
Ostatně: k prvnímu náznaku došle již v obrazech pro Jakoba
Burckhardta ...

V obrazech se často pohybujete mezi ideálním abstraktním
tvarem a jeho konkrétně předmětnou individuálností. Co vám
tato oscilace představuje?

Asi bych tc nevyjádřil lépe /jen e malým posunem pojmů/
než kdysi Giacometti: "Zase jsem viděl těla, která mne při
tahovala v životě a abstraktní formy, které, jak jsem cítil,
byly pravdivé v sochařství. Ale já jsem chtěl jedno, aniž
bych ztratil to druhé ... Je to totalita tohoto života,
kterou chci reprodukovat ve všem co dělám".
Jste jediný ze své generace, kdo se zúčastnil tak náročných
akcí jako Sparta či Chmelnice. Prošel jste při realizaci,
která jistě byla nesmírně obtížná, nicméně jejíž výsledky
by obstály v zahraničních kritériích, nějakou zvláštní zku
šeností, která by zpětně působila na vaši další činnost?

Tím vším je vinna moje zvědavost.
Je pravda, že mne již dříve, v době "Malých staveb", najed
nou napadlo vyjít ven z ateliéru a zkusit stavět přímo v
krajině /estatně mé obrazy byly občas, nepřímo, zahlédnutý
mi krajirr.ými objekty či útvary inspirovány/, ale nikdy k

tomu nedošlo. Až opakované podněty, z iniciativy mladých
/nebyl jsem ale zdaleka jediným z mých vrstevníků na které
ho se se svými vyzváními obraceli !/ znovu probudily můj
zájem a oživily zasuté projekty. Nemohlo však již jít o to
též : prostředí i místo vyžadovaly bezprostřední reakci. V
případě Sparty upoutala moji pozornost rozměrná zeň kryté
ho tenisového dvorce, předělená přesně v půli ocelovým la
nem bleskosvodu k realizaci monumentální "spcjovačky" za
použití dvou velkých krycích plachet dálkových kamicnů,
které mne již dříve vzrušovaly svojí technicky strohou struk
turou; v případě Chmelnice jsem pak použil jak hmoty naleze
né přímo na místě, tak i jiné, které mne již také, delší
dobu předtím, provokovaly k použití ... Výsledkem bylo de
vět různě přioděných chrneIničních sloupů : Slavnost chmel
nice.
Ta hlavní událost se však dála v průběhu celé práce. V
obou případech jsme byli obdarováni skvostným počasím - nepočítám-li v to jednu chmelniční noční větrnou smršť; ale
i ta patřila vlastně k věci : "dotvořila" a dokonale prově
řila jak "tvůrce" tak jejich "díla" ... Byly to pro mne,
nejen pracovně ale i lidsky vrchovatě naplněné dni a týdny
v kruhu přátelsky naladěných a pro věc zaujatých lidí, vede
ných duchem nevídané vzájemné tolerance a respektu, ale. i
skrytě neokázalé náročnosti; leckdy mnou ještě dnes provane
jistá lítost nad tím, že tento druh kolektivní aktivity byl
zbytečně záhy opuštěn a neměl dlouhodobější, kontinuálnějšího trvání. Bylo v tom něco osvobozujícího a otevřeného,
cosi z ducha "nového Borbizonu"; jindy mně to něčím připo
mínalo husitská polní kázání ... ale to bylo asi proto, že
se nám v prcce.su našeho sbližování se s domorodci /a měl
nezadržitelně vzestupnou tendenci!/ "otevřel" místní kovář
a předvedl nám svoji sbírku bratříkcvských podkov, posbí
raných v kraji ...
Proces sbližování s místním obyvatelstvem byl pro nás nemé
ně důležitý než sám výsledný "artefakt": setkávání se na
cestách, postávání chodců a vozidel na přilehle ulici, "pra
covní jednání" v místním JZD, v kostelech i domech, kutání
na poli, mělo v sobě něco z filmů ranného Formana či Feliniho ... Dopadlo to nakonec tak, že někteří ze zapálených

venkovanů se na realizacích přímo podíleli; mnozí přišli
se svými rodinami slavnostně na "polní vernisáž" ...
Obě tyto akce /a ne jen ty/ měly pohříchu tristní za
končení. - Ale to již nebyla naše práce.
V tomto smyslu /zdaleka ne jen výtvarném/ byly pre mne
obě události zkušeností zcela zvláštní a nezastupitelnou
/a myslím že zdaleka ne jen pře mne!/. Bezpochyby, věci
jistě zapůsobily i jinak : zkušenost přímé práce s hmo
tou je pro mne vždy inspirativní. Možná se to již,svým
způsobem, projevuje v nově vznikajících cyklech "Hmot"
a "Rozpomínání na místa" ...

Jde jistě o detail, ale často jsou na ploše velkých
obrazů malé útržky novin. Jakou funkci jim přikládáte?
Nejde o záměr : jsou to jen zbylé stepy pracovního pos
tupu. A jedná-li se právě o hmotu tak disparátně profán
ní jakou je novinová makulatura - přijímám.

Poměrně ojediněle působí v kontextu vaší práce cyklus
Měsíce. Co vás přimělo k jeho realizaci?
To ještě nevím. Odhodlávam se k takovým "pokusům" vždy
jen váhavě. Je fakt, že "Měsícům" předcházely krabice
asamblážíj ale ty byly neseny ještě surrealistickou poeti
kou; zde šlo o něco^jinéhc. Předznamenává to, svým způ
sobem "Rozpomínání na místa" nebo "Hmoty". Začalo to
možná vše jaksi dávno, o jedněch vánocích; rozhodil
jsem tehdy na neporušenou bílou plochu zasněženého tráv
níku popel z kamen, a pak jsem se na ten zázrak dlouho
chodil dívat z okne ... uplynula zase řada let než jsem
se věc odvážil "realizovat". Možná to bylo nutnost změ
ny smluvených kódů, nebo naléhavá potřeba osobníhc ově
ření, tvrzení nijak objevného, že malovat se dá vším,
a že to nemusí být zdaleka jen ušlechtilá směs cleje a
barevných pigmentů ... Čili : zase to staré pokušení
hmotou.
Byl jste takřka jediný z vlastní generace, kdo se koncea
šedesátých let angažoval politicky. V Sem vidíte právě
v dnešních domácích podmínkách možnost této aktivity?

Politicky jsem se angažoval /dá-li se to tak nazvat/
především koncem světové války. A ani to nebylo nijak
šťastné ... Později, na půdě svazu vždy tehdy kdy jsem
měl za to, že řízení naší kultury se vychyluje příliš
neblaze ze směru prospěšného jejímu rozvoji. Nebyla to
aktivita příliš populární a mnozí se o tom tehdy asi
mysleli ledaco ... Nicméně : Ke své činnosti ze začát
ku šedesátých let a účasti na přestavbě SČSVU se rád
hlásím. Myslím, že to byla doba nejoptimálnějšího ře
šení organizačních i tvůrčích záležitostí svazu. Ko
nec šedesátých let, to již n^gýla zdaleka"moje hra".
Tehdy nebylo vůbec složité vyčítat si pravděpodobný
konečný ’’efekt" probíhajících událostí; snad právě
proto nebyl po ruce nikdo, kdo by převzal kolík a do
nesl ho do "cíle". Učinil jsem tak z prostého pocitu
zodpovědnosti. Důsledky ovšem nesu prvotřídní. - Po
hříchu, dnes se staly našimi institucionálními partne
ry zařízení poněkud ponurého řádu; i když jim nelze
nepřiznat
nepoměrně větší rozhled a informo
vanost /někdy i skutečný zájem/ o výtvarné dění u nás
i ve světě, než je ternu u svazových byrokratů, bylo by
hypotézou příliš smělou domnívat se, že je vede zájem
o rozkvět českého umění. Naopak, každý byť jen náz
nak pokusu o samostatné myšlení a tvůrčí počin, bývá
posuzován jako potencionálně kriminální čin. Je to
absurdní a deprimující, ale je tomu tak. Smutné je, že
s touto skutečností se již setkává i vaše generace ...
Nedávno jsem trávil večer v kroužku přemítajících li
dí a vyslechl tam zajímavou informaci o zprávě uve
řejněné v našem odborném tisku, z oblasti biologie :
Biologové-obilnáři došli k závěru, že i při sebeúspěšnější snaze o vyšlechtění sebedokonalejší, nej
výnosnější i nejodclnější odrůdy obiloviny, se nikdy
nesmějí dopustit omylu její monopolizace. Přesvědčili
se totiž, Že nakonec vždy přijde nějaká pohroma ve
formě dosud neznámé plísně, která je schopna každou
takovou monokulturu smrtelně ohrozit a způsobit obil
nou kalamitu. Froto pečlivě a prozřetelně ochraňují
ve svých "obilných bankách" bohaté zastoupení všech

průběžně získávaných vzorků, zdánlivě jakoby ničím zvlášt
ním nevynikajících a neperspektivních, předpokládaje správ
ně, že právě tyto "neatraktivní" kultury, se svými dopo
sud nerozpoznanými vlastnostmi je mohou jednou vytáhnout
z pěkné bryndy. - Obilnáři na to tedy již přišli. Bylo
by si přát, aby to co nejrychleji došlo i pracovníkům v
"oblasti kultury" : Platí tam totiž zákony obdobné ...
A co dělat do doby než se tak stane ? Nenechat se mýlit,
pokračovat v práci a dokázat nést svůj díl odpovědnosti
do konce. Dbát o únosnou míru mezilidských vztahů a jednat
tak, aby v případě potřeby v každou chvili byly pohoto
vě zodpovědné garnitury poučených, nehektických a nehysterických osobností, jejichž jedinou právoplatnou legitimací
bude zjevná lidská neporušenost a přesvědčivá umělecká
úroveň. Tc platí i tehdy, jestliže se taková chvíle nedoč
káme. Myslím, že jsme tím povinni své vlastní lidské inte
gritě. Zde neplatí žádné omluvy ani výmluvy.
Jaké jsou podle vás příčiny rozporu mezi Svazem českých
výtvarných umělců a vaší generací, která se s ním nejednou
dostala dc konfliktu?

Co k tomu říci, - /zvlášť, když se mně do toho vůbec nech
ce !/ ..? Chápali jsme svaz vždy /když už je vůbec něco
takového zapotřebí/ jako zařízení, které by mělo pokud mož
no osvíceně pečovat o morální i materiální předpoklady
výtvarné tvorby a v tomto smyslu jí být prospěšné. Sku
tečnost je však taková jaká je. Svaz dnes představuje ins
tituci která může vše, dokonale zaštítěna před kri
tikou jakéhokoli druhu. Nedovedl si zjednat autoritu a
přístup ani k starým ani k mladým. Úrovni jeho přímého
komunikování s nejširším okruhem členstva, odpovídá asi
tak právě tiskový občasník Fondové zprávy. Jeho doménou
je oblast administrativních příkazů a zákazů. Stojí mimo
život. Posloužit může snad některým, jako podivný mezi
stupeň na cestě k služ-bně či prestižně "vyšším metám";
leckterým pak jako nástroj svévole / a časte zlovolné/
selekce a morální i ekonomické represe. Jaké impulsy k
tvůrčímu vzmachu lze cd takevé instituce očekávat ? Měla-li by to být výsledná forma čtyřicetiletého ušilo—

vání o nalezení optimální struktury výtvarného života,
pak je to podívaná pro kterou je zapotřebí dvou kapesní
ků : jednoho k smíchu a druhého pro pláč eo9

/ září 1986/

Na následujících stránkách :
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Rozhovor s Hugem Demartinim
Mohl byste dnes, již z perspektivy mnoha let, říci co vám

přineslo studium na Akademii výtvarných umění?

Od r.1949 do r.1954 jsem studoval na Akademii výtvarných mě

ní v Praze u profesora Jana Laudy, který byl žákem Jana Štursy.
To, co Štursa žáky učil, předával Lauda zase nám. Štursův názor,
že "plastika je hmota budovaná v prostoru" byl předán dál. Později

jsem si uvědomoval,že hmota a prostor jsou neoddělitelné, že ro
zeznáváme trojrozměrný fyzický prostor a vícerozměrné matematic
ké prostory. Neznáme žádný prostor mimo předměty a naopak.' Vytvá

řet prostor znamená vytvářet předměty.
Myslíte, že někdy v budoucnu dojde ke znovuvzkříšení klasic

kého figurálního sochařství?
Domnívám se, že ne! Figurální plastika prochází novou zkuše

ností a ta bude ovlivňovat další vývoj. Návrat asi není možný.

Bylo v dějinách mění určité období, které vás fascinovalo?
Italská renesance. Hlavně Donatello pro jeho lidskost, ti
chost a magickou duchovnost. Sv. Jiří mne fascinuje dodnes. Počát
ky moderního mění jsou nádherné s Pauley Cézannem jako klíčovou

osobností. Ze sochařů bych rád jmenoval mou studentskou lásku

Chhrlese Despiaua, z novodobého výtvarného mění to jsou především
plastiky Pabla Picmssa, Constantina Brancusiho a Alberta Giacomettiho.

Dvacáté století dostatečně ukázalo na meze tradičního figurál

ního sochařství. V čem vidíte jeho další možnosti?

Co je to sochařství? Co je to socha a kdo je sochař? Vincenc
Makovský o sobě prohlašoval:"Já nejsem sochař, já jsem plastik".
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Přidáte-li k tomu ještě název "objekt" /surrealistický a konstruk

tivistický/ začne vznikat vážné nedorozumění. V češtině chybí
přesné názvosloví. Všemu co je plastické, trojrozměrné v oboru

výtvarném se říká socha. To není přesné. Tímto problémem se za
býval Zdeněk Paler ve spise z r.1982 "Giacomettiho postřeh". Je

škoda, že nemůže dojít k diskusi na toto téma.

Proč jste si zvolil v konstruktivních dílech z konce šedesá
tých let jako výchozí modul kouli? Rozhodoval při volbě její

absolutně plastický charakter?
Když jsem počátkem šedesátých let začal kulovité prvky chro
movat^ vznikly tak konvexní zrcadla. Reliéfy, které jsem v té době

dělal, nebyly založeny jen na určitém členění, ale hlavně na tom,

že jejich povrch odrážel okolní prostor se všemi věcmi v interi
éru. Objevovaly se nové prostorové otázky. Chtěl jsem tehdy, aby

se divák stal nedílnou součástí mých realizací, které bez něj by
ly nemyslitelné. Divák byl vtažen do iluzivního prostoru. Při

pohledu na mé práce měl zapomenout na umění; zval jsem ho k účasti.

Zrcadlový, kulovitý tvar mi pro tyto účely nejvíce vyhovoval.

Šlo vám v akcích v krajině o antisochařskou aktivitu?
Chtěl jste se zbavit racionálního komposičního uspořádání díla?

Myslíte můj experiment rozmístění velkých koulfse zrcadlovým
povrchem v krajině? Šlo mi o určitý symbol a fyzickou realitu.

Konvexní zrcadla zmenšují a přesně^kreslí všechny předměty kolem.
Toto poznání už jsem měl z interiérové instalace. V roce 1968
jsem cítil nutnost opustit městský ateliér a vstoupit do krajiny.

Když jsem rozmístil velké chromované koule na rozmohlou cestu
a rozorané pole, tak se na zrcadlovém povrchu koulí objevila ob
laka, krajina, stromy, horizont - to vše bylo počtem koulí náso

beno. Bylo to úžasné. Byla to pro mne nová zkušenost.

Pochopitelně, že zde nešlo o žádné kompoziční uspořádání před

mětů v krajině, šlo tu zase o problematiku prostoru.
Modely z let 1976-1982 se odlišují od vašeho předcházejícího

období z konce šedesátých let. Nepociťujete, že v nedávné době
došlo nejen u vás, ale i v práci několika dalších umělců k po

kusu o vyslovení nového obsahu?

Začátkem 70. let se rauělci méně a méně stávají účastníky velkých
uměleckých směrů nebo hnutí. Opouštějí programy, stávají se více

nezávislými osobnostmi. Začínají pracovat spíše s vlastní zkušeností

než s ideologií.
Po roce 1974 jsem měl takový bláznivý nápad. Co by se stalo,

kdybych ze své tvorby vyloučil vše rozumové a držel se jenom své

ho pocitu. Měl jsem v té době za sebou hezkou řádku

konstruktivních

reliéfů a objektů. A ne zrovna bez úspěchu. Ale nechtělo se mi už
dál vytvářet věci pro krásné prostředí. Začínal jsem být více pře
svědčen, že umění je živeno věcmi běžnými a obyčejnými. Chtěl jsem

se vydat jiným směrem. Hlad po obsahu začal převažovat. Vzpomínám
si při prvních pokusech, že jsem uvažoval co to vlastně je - to co

teá dělám a co mne k tomu nutí. Nerozuměl jsem tomu. Svoboda je bá
ječná věc. Bylo to vzrušující. Rozumem jsem si uvědomoval, že opou
štím něco co důvěrně znám - americký malíř De Kooning prý kdysi řekl:

"Umělci jsou bez domova".

Myslíte, že v modelech popíráte tradiční sochařství, nebo že
mu otevíráte další možnosti?
Vymodelovat si krajinu s oblaky a stínem, nebo zeS se žebříkem

a hromadou písku s kusem prostředí, všechno umístit do prostoru
a tento zvláštní svět uzavřít plexisklem, to je přece báječné.
Nejsou to'taodeiy něčeho, co by se mělo později realizovat ani to
není*taodel" něčeho co tady je. Modeluji tradičně, sle z hlediska

tradice neúčelné.

Měl jste při tvorbě modelů určitou představu, která by je
vnitřně sjednocovala?
Začátky prvních pokusů s "modelem’’jsou asi z let 1974-75.

Od r.1976 do r. 1982 jsem se výhradně zabýval tímto problémem.
Za tu dobu jsem vytvořil přibližně 32 modelů. Velkou část jsem zničil.
Zbylo jich patnáct. Moje snaha byla, aby vznikl uzavřený celek, kte

rý by měl vnitřní jednotu.
Mají, alespoň některé z nich.pro vás osobní symbolické význai

my?

Ve všech modelech se vyskytuje zvláštní tichost, tichost opuš
těného prostoru. Jeden můj přítel básník mi při jedné návštěvě řekl,

že na něj modely působí jako "příběh".
Možná, že má pravdu.

Proč jste je umistoval do plexisklových krabic?

Model má svůj prostor vědomě vymezený autorem, uzavřený ple
xisklem. Model si prostor nese sebou - je jeho nedílnou součástí.

Tím je model do jisté míry nezávislý na svém okolí. Tento prostor
/v modelu/ má stejný význam jako pomlka mezi mluveným slovem. Mezi

pomlkou a slovem vzniká jisté napětí...

S délkou pomlky lze pracovat a ovlivňovat slovo, které násle
duje* Pomlka je neméně důležitá jako slovo.
Odpovídáte si někdy na to, proč právě nyní došlo k aktualizaci

modelu jako takového? /Vždyt způsob jak je dnes používán nemá

v předcházejících dějinách umění obdoby./

Název "model" se převážně vyskytuje

ve sféře mimoumělecké.

Slouží jako určitá pomůcka, ověřovací maketa, nebo jako mezistupeň
výrobní realizace, 0 tento druh "modelu" mi pochopitelně nejde.

Nabízejí se zde jisté asociace z dětství, kouzelných modelů, růz

ných barevných krajin, plastických map, ten zvláštní svět, kterému

nelze upřít poezii. Podivné modely nerealizovaných fantastických
přístrojů, strojů a konstrukcí a inženýrských projektů. Je to

zvláštní vysněný svět.
Byla vtom pouze technická omezení, že jste před několika lety

přestal používat plexisklových krabic?

Také, ale především jsem se chtěl vzdálit komorní velikosti
modelu. Navíc model umístěný pod plexisklem působil měkce; ubylo
to způsobeno mj. lomením světle přes organické sklo. Chtěl jsem
se zbavit měkké, kultivované modelace. V r. 1983 jsem záměrně opus

til sádru a udělal několik modelů výhradně ze dřeva /Cyklus "Místo"/.

Obstaral jsme si staré dřevěné lísky na ovoce a z těchto skládal
model. Byla to pro mne cenná zkušenost. Při práci s tímto mate

riálem musíte prkénka uříznout, přilepit, přibít hřebíkem, a to je

vše. Tím, že jsem opustil kryt z plexiskle,mohl jsem výrazně zvětšit
i

velikost modelu. Dřevěné modely mi pomohly jít dál.

Proč jste se před nedávném vrátil ke krychli, tvaru, který byl
tolik příznačný pro druhou polovinu šedesátých let?

Základní geometrické tvary mou tvorbu provází od začátku šede
sátých let. V první polovině šedesátých let vznikají "uvězněné

plastiky", které byly uzavřeny’ v ocelových krychlových krabicích.
Ve druhé polovině šedesátých let to byly krychle z barevného or

ganického skla v různých sestavách.
V letech 1973-1975 jsem udělal průhledné plexisklové krychle.•

do kterých jsem umisťoval modelované plastické figurky.

Mé práce z větší části byly vždy založeny na geometrických tvarech.
Proč tomu tak je, nevím.

/1984-1986/

Na následujících stránkách:
1. Místo, 1985 /16 x 129 z 164/; dřevo, sádra.
2. Krychle, 1985 /85 z 35 z 85/; dřevo, sádra.

ARCHITEKTURA

VILA TUGENDHAT REKONSTRUOVANÁ

Tento rok je rokem výročí velké osobnosti epochy, architekta
Ludwigs Mies van der Rohe. Po dilematech světové architektury
posledních let, po rozpacích i vážných zatraceních jeho díla,
pociťovaných především na východním pobřeží Spojených států,
je k jeho práci opět upřena pozornost. Hledáme ztracenou
"stavebnost" architektury střádanou po generace a Mies je jedním
z těch, kteří mohou poskytnout zprostředkování, ať to zní
jakkoli paradoxně. Velmi jasně se k němu v poslední době přihlásili
i mnozí důležití tvůrčí architekti, např. Aldo Rossi v roz
hovoru pro časopis "Japan Architect' na počátku loňského roku.
Není ovšem dobře' zapírat, že pro řadu lidí bude Mies stále cizím
a chladným zjevem, který by nabylo vhodné následovat a kte rý
je jednoznačně odpověden za řadu "hrůzných* Sinů architektury
posledních 3Oäz let. Zanícení Miesovým dílem není tedy věcí
výročí, ale je živou skutečností problému stavění.
Ludwig Mies ven der Rohe se Šechů dotýká velmi bez
prostředně, nejen proto, že je vzeÁ# z národa, se kterým nás pojí
těsná dějinná střetnutí s společná pouť, ale zejména proto, že na
našem území vzniklo Jeho neJvýznamnější dílo - vila Tugendhat v
Brně.
Zjev vily Tugendhat v Srně, přijat zprvu českou kulturní
veřejností velmi ostýchavě, se později stal
důležitým,?
stálým článkem spojení se světovou architektonickou kulturou,
neboť je dostatečným důvodem k osobním setkáním. Minulý rok
byle dokončena rekonstrukce domu, pohleáme tedy nakolik nám
umožňuje poznat původní myšlenku aitora a práci českých lidí,
kteří jí část po části dali hmotnou podobu.
Od let 1959, 1968, kdy ve Spojených státech a Západním
Berlíně vyšly sborníky celoživotního průřezu Miesovým dílem

a kdy byly v *ejich částech věnovaných vile Tugendhat učiněny
poznámky: badly damaged,Šla světem zvěst o tom, jak strašně js dům
poničen. Jsem toho názoru, že tomu tak vskutku nebylo e Že
tento soud o stavu domu tyl silně podmíněn zkušeností eut-'r-A
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kteří byli Američané (a nebyli zvyklí na údržbu či spíše neúdržbu domů, jež byla ve střední Evropě řadu let po válce
normální), nebo se k nim zpráva dostala složitou cestou. Je
ještě třeba dodat, že i v Brně na epřelomu 50. a 60. let (snad
zpětně) panpval tento názor. Stejná představa zevšeobecněla.
Nyní vlastně poprvé předkládám odlišné mínění.
Není třeba pochybovat o tom, že dům zasáhly od doby,
kdy byl původním stavebníkem opuštěn až do konce 50» 1st
četné, především ale vně patrné změny. Nicméně věci více
znalý a snad i méně zaujatý*pozcrovatel nemohl tyto změny hodnotit
označením:"značně poškozeno". Jistěže dům měl v oné době
zpuchřelou, šedožlutou, bachratou omítku, pokřivenou atiku,
skleněná stěna byle dělena dc menších ploch, průhled domem *
na špilberk byl zezděn,rovněž jako obvodová stěna vnitřního
schodiště. To však podstatu domu narušovalo pramálo. Do jeho
dispozice ani do většinyvnitřních zařízení nebylo mnoho za
saženo. Doba už byla taková. Soudila památku podle prvotního
smyslového dojmu.
K jakým změnám, zejména ve válečných letech na domě
opravdu došlo a jakým dílem byl změněn původní stav. Nebudeme
přemítat o nábytku, ten byl ze války rozptýlen, .ne ovšem
na věky ztracen . Uvažujme o stavbě,o jejích vlastních,nepohybärých (-no přeny e t i .o Inýeh}- částech. Dům byl skutečně v
čase války narušen některými pracemi a zásahy (jak už to
ve válce bývá) a podílely se na nich všechny moci zúčastněné v bojích.
Stavební práce ovšem z domu pramálo ubraly, zpravidla přidaly,
a přidané mohlo být později snadno odstraněno..
Fašistická správa okupovaného Sesk©slovenského státu
(jako židovský majetek byl dům zabaven ve prospěch Německé říše),
anglo-americké bombardování v listopadu 1944, přístup místního
obyvatelstva do opuštěného domu v zimě 1944/45 a posléze přechod
fronty na jaře 1945, přítomnost sovětských jednotek prvního
sledu, poškodily dům dle mého odhadu ne více jak z patnácti
procent.Dům pozbyl zakřivené opálová skla ve stěně okolo vnitřního
schodiště, ele zámečnické konstrukce byla v cihelné stěně

+ Podotýkám, že zaujatost byla dána dobovým názorem nikoliv
osobami pozorovatelů, byli to Phillip Johnson a James Speyer.
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zachována. Byly rozbity velké skleněné tabule při výbuchu bomby.
Nacisté také vestavěli pokoj do průhledu na špilberk. Na konci
roku 1944 někdo neznámý z domu odvezl půlkruhovou ebenovou stěnu*
Koně sovětských vojáků ještě rozrušili choulostivou krémovou podlahu
ž linolea. Nějaký voják spálil pár polic z knihovny a to bylo
vše. Krátký Sas po válce dům ještě chátral vlivem počasí®
Asi/až do roku 1947 nebylo jasné, komu dům vlastně patří a byl
sveden boj několika zájemců. Nakonec jej získala majitelka
soukromé baletní školy Karla Hladká, která nechala provést
některé práce, ne z bytné k tomu aby dům mohl být používán. Nechala
zhotovit nový povtoch podlahy v hlavní hale a dodatěčnou konstrukci
okenních rámů, které mohly nést menší tabule skla. Nic z toho
nezasáhlo původní části. Karla Hladká udržovala dům ve slušném
stavu. V roce 1955 byl cdae- rozhodnutím úřádů kraje přidělen
Fakultní dětské nemocnici jáco místo pro léčebný tělocvik
(náprava vad páteře). S výjimkou vybourání jednoho menšího okna
v suterénu také tento správce žádným vážným způsobem do
stavební části domu nezasáhl. Počátkem šedesátých 1st podnítil
architekt Kali voda myšlenky na rekonstrukci domu. Tehdy ještě
ona šedivá omítka děsila natolik, že František Kalivoda a jeho
spolupracovníci považovali dům také za velmi narušený. Rád bych
přirovnal onen stav domu ke stavu cyklistického závodníka, ktexý
ztratí při jízdě vládu nad svým strojem a odře si mnohé
ťňouloustivé části svého polonahého těla ve velkých plochách,
aniž ty si způsobil vážnější zranění vnitřní. Také on děsí
svým vzezřením ty, kteří jeho neštěstí pozorovali. Předposlední
majitel dpmu Tugendhat - Krajský ústav národního zdraví - o áéť?'
°1
"teteíC
pečoval velmi svědomitě. Bylo to v letech 1955-1980.
Počátkem 80. let nadešla doba, kdy mohly být na opravu
donu uvolněny značné prostřed)^. Tehdy připadl brněnské obci,
byl přiřčen kultum^hostilelské potřebě města. Dříve, níž bylo
k rekonstrukci přistoupeno, byly soustředěny poměrně podrobné
vědomosti o jeho původním stavu. Pojetí rekonstrukce bylo ovšem
takové: budou odstraněny všechny dodatečné přístavby a vestavby
vzniklé v letech 1939-1946. Pak bylo rozhodnuto, že bude do
původního stavu uvedena silueta, to jest snesen komín a upravena
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atika, stejně jako odstranění vestavby v průhledu a dům byl
opět opatřen omítkou bílé barvy. Původnímu výrazu měla být také
připodobněné slavná hlavní hala. Zámečnické detaily venkovních
dveří a oken měly být opraveny. Padesát let staré technické
zařízení domu (to jest topení, rozvod elektřiny a vody) mělo
být rozebráno a nahrazeno zcela novým, jiným, výkonějším.
Sanitární a hospodářská zázemí (koupelny, kuchyně, prádelna)
zmodernizována a upravena k novému provozu a použití. Opraveny,
vlastně na hrazeny
novými, měly být všechny venkovní
části budovy, vystavené vlivu počasí. Nejrozsáhlejší prací
tohoto druhu bylo nahrazení popraskaných travertínových bloků
zahradního schodiště novými, dosti podobnými, nicméiž jinými,
podobně jako dlaždice vrchní terasy, Zešedlé kamenné články měly
být přebroušeny.
^ak se také stalo a již od ja. ra 1986 se mů^gme s domem
setkat v takové podobě, jako ty pyl dostavěn toho-roku. Bílá,
dnes v Brně velmi nezvyklá vápenná omítka, upozorňuje ne dům
již z větší vzdálenosti. Zděná stěna,od příchodu nacistů
svírající vřetenové schodiště,byla rozebrána a do zachované
zámečnické konstrukce byly prozatím vsazeny desky z umělé hmoty,
neboť opálové sklo nebylo ještě k dispozici, ^aké velké tabule
skla, ze stěny, která ohraničuje hlavní halu nebylo možno v
původní kvalitě opatřit. Dnes by byla výroba broušených skel,
které zde byly původně,drahá a je to technologie v Evropě;
dnes velmi vzácná*. Proto tyly pomocné rámy, které byly po
válce do hlavních připevněny, vyjmuty, do č ' starých byly vsazeny
vždy dvě nové tabule uprostřed svisle spojeny kaučukovým tmelem,
V hlavní hale byla znovu postavena, nově vyrobená, půlkruhová
ebenová stěna. Na zem bylo položeno PVC podobné barvy jakou
měla podlaha původní. Povrchy stěn v koupelnách a záchodech stejně jako
příslušná zařízení těchto místností byly provedeny novým způsobem.
Po dlouhých letech můžeme tedy zažít pohled skrze dům na vedutu
města a pocítit bělost lapidárních těles. Postup událostí
domu bohužel odňal mnohé původní detaily, na kterých se již nebudeme
moci poučit o práci řemeslníků, kteří byli našimi předchůdci.
’ že provedená rekonstrukce přínesle vide nového než
uchovale a obnovila původního.
Jan Sapák

KINO

Matějská v domě u Hybernů.
"Umění u nás není mrtvé. Můžeme se o tom kdykoliv pře
svědčit v pondělních frontách u pražských divadel nebo ve

čtvrtečních u knihkuoectví" , uvádí ve svém článku Lenka
Hašková. Podobného názoru je i Jindřich Santar, autor přehlíd

ky "40 let československého znárodněného filmu". V jednom
rozhovoru uvádí, že "smysl expozice potvrzuje pulsující- proud
návštěvníků"^.

7 oředmluvě' ke scénáři ořehlídky a v již. zmíněném rozho
voru pak vyoovídá, že si za téma zvolil "novou éru sepětí
filmového umění s vývojem společnosti"^. Přehlídka, která

má o této skutečnosti vypovědět, není podle něho něco, s čím

si člověk může hrát nebo co by ho měln.vychovávat . Je to
škála výrazových orostredx^, jimiž ci.:® působit na city di

váků a vyvolat v nich pocit radosti a pýchy z dosažených vý

sledků. Také chce diváky seznámit s vývojem českého a slo
venského filmu. To vše chce dosáhnout nečekanými dojmy, ne
čekanými poznatky, dosud neznámou krásou věcí, na kterou pak

divák nemůže zapomenout, s správně odhadnutou "úměrou složky
“emotivní a racionální"^, která spočívá výhradně v rukou au
tora. Je také ořesvědčen, že každá taková přehlídka by měla
obsahovat nejrůznější hodnoty: estetické i mimoestetické ,

tj. sociální, etické, intelektuální a politické. Protože bu
de ořehlídka posuzována z těchto hledisek, měla by být
všechna ořítomna.

Nejprve se vyslovíme k samotné nřehlídce, která je od
ledna přístupna veřejnosti, a potom ukážeme, jak jsou v ní

realizovány autorovy myšlenky.
Při prohlídce expozice, která je umístěna ve dvou podla
žích,

je divák zahlcován množstvím exponátů, informací nej

různějšího druhu, všude lze něco vidět, každý kousek prosto
ru je využit tak, aby si návštěv nik ani na chvíli neodpoči-

nul. Prý nro lepší orientaci je expozice rozdělena do jedno
tlivých monotematických celků. Tak například v přízemí mů
žeme narazit na "historii našeho filmu" a na "vývoj technikv",

které svým obsahem období posledních čtyřiceti let •'■řesahují.
Proč došlo :< takovému ořesahu, není nikde vysvětleno. Dílčí ■

celky -ředstavují soíse obecná seznámení se s filmem a s je

ho společensío-politicsým využitím,- Loje “'Kronika našeho

života ve filmu", "Film v boji za mír" nebo "Filmexport-kopro-

dukce" ničím nepřekvapí, podle slov autora však nesou estetickou a politickou hodnotu. "Hudba ve filmu", "Organizace

československého filmu" nebo "Filmový úsatv a filmové škol
ství" vjoří doplnění, bez kterého by Santarova přehlídka po

strádala kýženou úplnost. Protože tyto celky nesou hlavně
intelektuální hodnoty, méně již estetické, a nedosáhlý by
patřičného emotivního působení, jsou zastrčené a divák je

může i přehlédnout, naopak solitérní exponáty, jako postava
«olema, auto z filmu "Upír z Feratu" nebo motýl z "Arabely”
mají výraznou estetickou hodnotu a proto jsou vystaveny tak,

aby je nebylo možno přehlédnout.Santar se domnívá, že každý
si najde něco, co ho zaujme. Někoho zaujme koutek pro děti,
jiného podpis prezidenta oeneše na kopii dekretu prezidenta

republiky 0 opatřeních v oblasti filmu ze dne 11.8. 1945,
nebo zápisy v knize návštěvníků, jako :__"Golem a Gott jsou

největší hvězdy", či množství cen vystavených za polopropustným zrcadlem, v kterých se nikdo nemůže vyznat. U celku
"kronika našeho života ve filmu" zaujme inscenování tématu
SNP. Vylepené partyzánské mapy mají zakreslenou dálnici brno-

-oratislava 8 východní část našeho území již neobsahuje Pod
karpatskou Rus.
První poschodí má jistou vnější jednotu, vytvořenou iluzí
atelieru. Strop je potažen černým plátnem a v přilehlých kó
jích jsou inscenovány filmové dílny, kostymérna, rekvizitárna
a oddělení triků. Přehlídka využívá triku, že čím víc je

předvedeno, tím víc může zůstat neukázáno. Celky "Film a te

levize", "Loutkový film", či "Proces výroby filmu" tvoří opět
doplňující části struktury filmové tvorby; v "kresleném fil
mu" nabízejí známí výtvarníci své výtvory. Živá vystoupení

ne pódiu filmového atelieru se střídají s promítáním filmů
v inscenovaném kině, kde první řada je obsazena různými figu

rínami, od neandrtálce až po kosmonauta, Aby byl soubor úplný,
měl by v řadě sedět také autor.
Filmovou tvorbu pojímá autor nesmírně široce, a proto roz

děluje sepětí filmového umění s vývojem společnosti do nepře

hledného množství celků. Nezáleží na tom, zde půjdeme od Jed
noho k druhému nebo od druhého k prvnímu, nebo jestli některý

z celků či exponátů zůstane nepovšimnut. Nezáleží ani na tom,

že se tyto jednotlivé celky, které mají, tvořit "kamínky barev
né a vkusné mozaiky"*', a celá přehlídka rozpadají na jednotli

vosti bez vzájemné hlubší souvislosti. Nedostatek vzájemné
hlubší souvislosti je důslekem autorova pojetí celku jako
souboru a ne jako jednoty. Rauubuě "odkryti neznámé krásy věoí"^

neznamená odkrytí krásy, která byla u přítomné věci zakryta,
ale krásy, která je odkrytá a s kterou jsme se dosud nesetkali,

protože

nebyla přítomna v našem okolí. Snaha o připomenutí

informací, které jsou běžnému návštěvníkovi kina neznámé, se

redukuje na statistiku nejnavštěvovanějších filmů, za posled
ních čtyřicet let /Pyšná princezna, Byl jednou jeden král,

Princezna se zlatou hvězdou na čele, atd./ a na kroniku výz
namných filmových událostí, kterou autor ve scénáři nazývá le

topisem, s vlastní logikou výběru oceněných filmů. Chtěl-li

autor diváky seznámit také s vývojem českého a slovenského

filmu, pak vzniká dojem, že se na Slovensku začal film točit
až v polovině sedmdesátých let.
iMyní i autorově přesvědčení, že přehlídka by měla obsahovat
všechny jím zmíněné hodnoty, protože může být z jejich hle

diska posuzována. Při prohlídce expozice si nemůžeme nevšim

nout, že mezi vystavenými cenami chybí ceny z mezinárodních
festivalů za filmy Jasného, Nemce, Juráčka, Jakubiska, Krejčíka, Formana, **enzlův ^skar, některé ceny ^-ac hyn o vy a dokonce
ceny Otakary Vávry, který ale chodí se sovětskými generály

na oběd... Podobně mezi vystavenými fotografiemi nejúspěšněj
ších herců, které jsou umístěny v mezipatře, nenajdeme foto

grafie Chramostové, Pucholta, Třísky, fandovského, Kořínkové

e z technických důvodů po jistou dobu dokonce i fotografii
předsedy organizace KSČ v ND. iMa desce se jmény režisérů

československého filmu 1945-85 pak chybí Jasný, Němec, Kadár-

-dlouholetý spolupracovník a přítel jednoho ze spolutvůrců
přehlídky Klose- ale také bývalý Formanův spoluprácovm'k Fasser
a slovenský režiser Hanák. Nechybí zde však jméno Miloše For-

mna, který si loni upravil poměr s naším státem, -ezi doku-

mentaristy pak vyčnívá nepřítomnost Vachka. ~etopis filmových
událostí neuvádí v šedesátých

letech žádné oceněné filmy.

Tak můžeme pokračovat a ooukazovat na výběr filmů promítaných

v prvním patře nebo filmů oceněných v přízemí.

Tyto skutečnosti, které nejsou na přehlídce ani zaznamenány,

ani k vidění, rozhodně ne pro fragmentárnost, která "bývá
nutným údělem takových ořehlídek"^, jsou ořeš vědomé či ne
vědomé utajení autora přítomny. Na základě jakých hledisek
pak budou posuzovaný?

i'iakonec ještě poznámka k tomu, že "smysl expozice je potvr
zován proudem návštěvníků",

ejde rozhodně o smysl, který

nám /námi/ může být odkryt, ale o smysl daný jistým počtem

diváků, kterých se dostaví tím více'■'bude působivějších expo
nátů. Můžeme se jen ptát,tproč autor nerealizoval přehlídku

ve větších prostorách, třeba v PKOJF, kde by mohl umístit
celý garrandov i s krátkým filmem. Sdpověď je jednoduchá: pro
daný termín se v tamějších uzavřených prostorách ani venku
netopí a pak se podle známého vtipu muselo dbát na to, aby

se komedianti nepomíchali.

1/ Lenka Hašková: Ve front ěj. RP 7.11

1986.

2/ F 40, wdáno pro přehlídku "40 let československého znárod

něného filmu".
3/ Scénář přehlídky "4o let československého znárodněného

filmu" ve výstavním domě u Hybernů.

Scénář: Jindřich.Santar
Spolupráce : M. Deyl

E. Klos
Dr. Z. Štábla
D. Zborník
Výtvarník: T. Pištěk

Spolupráce: Z. Ziegler

Architekt: J. Goetz
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Pavučina

Zanedlouho by se měl v kinech objevit nový čes
ký film Pavučina. Natočil ho absolvent FÁMU Zdenek
Zaoral /nar. 1945/. Z dob jeho studií se dochovaly
snad jen dva jeho filmy /o Martě Kubišové a o Haně
Hegerové/. Po škole /absolvoval 1971/ nastoupil do
Filmového studia Barrandov, ale k samostatné práci
na celovečerním filmu se oficiálně dosud nedostal.
Pavučina je jeho debutem, ale vznikla -převážně v
podmínkách amatérských, v soukromé produkci za sou
kromé peníze.
Zaoral se dosud věnoval převážně kritické
a teoretické práci. Ve Filmu a době publikoval sta
tě jako Filmové žánry, Systémová poetika, Umění
a médium, Umění jako sdělování, Tři obsahové rovi
ny ve Felliniho díle, Matematické modely a film
a další, v nichž se zabýval složitými otázkami ta
xonomie a axiologie filmového umění, teorií odra
zu, teorií média, ale i problematikou poněkud odtažitou: jeho jménem je podepsána i první část stu
die Kapitoly z filmové poetiky - Aristotelova teo
rie dramatu, která udivuje erudovaností, solidnos
tí a hloubkou záběru. Zaoralovy teoretické články
vyvolávaly řadu polemik /spíš ústních než tiště
ných/, ale Zaoral jako scénárista a režisér se Pa
vučinou stal jedním z nejvýraznějších talentů, jed
nou z nejslibnějších perspektiv českého filmu. Po
dlouhé době tu je průkazný talent, vyhraněná umě
lecká osobnost.
Pavučina je rozhodně mimořádný film. Nejen
svými uměleckými hodnotami, ale i způsobem vzniku.
Byla natáčena v letech 1950 - 1982 profesionály v
amatérských podmínkách. Až vloni, když našel úto
čiště v gottwaldovském snudiu, natočil Zaoral ješ
tě asi 20 /á metráže výsledného tvaru. V Gottwal
dově film sestříhal /ze l;0 na 9- minut/, a tak mu
dal definitivní podobu.

Pavučina .je u nás od r. 1945 snad jediným fil
mem tzv. nezávislé produkce, který je určen k ve
řejnému promítání v kinech. Toto tvrzení je třeba
brát s jistou dávkou tolerance. A mimo to: těžko
bychom hledali přímé souvislosti např. s americkým
nezávislým filmem. Zaoralova Pavučina a způsob, ja
kým byla vyrobena, však do jisté míry připomínají
tu část amerického nezávislého Jilmu, která působí
bez přímé závislosti na některé/velkých hollywood
ských společností, ale zejména v souvislosti s di
stribucí musí do této závislosti přejít. Klást rov
nítko mezi hollywoodský a barrandovský systém je
sice přinejmenším pošetilé, ale pokud jde o někte
ré principy vlivu a závislosti, můžeme si to dovo
lit. Pavučina tedy vznikala ve vlastní produkci,
ale Zaoralova nezávislost byla subjektivně a objek
tivně omezena. Je obdivuhodné, jak dokázal - coby
profesionál školením i schopnostmi - využít poloamatérských nebo amatérských podmínek. Koupil si
16mm kameru a materiál /převážně ORWO/ a s herci
i neherci natáčeli na vlastní pěst, nevědouce, zda
se film vůbec někdy dostane k divákům. Slo tedy o
nezávislost na zkora^ělém barrandovském dramatur
gicko - censcrském systému, nezávislost na plánu
a úřadem přidělených penězích apod.
Naše podmínky dovolují točit "nezávisle" /na
16mm film naštěstí nemá stát monopol/, ale nezáviS"
£le jen do určité míry. A to je právě to omezení:
chtějí-li tvůrci, aby se jejich film dostal do kin,
nemohou překročit hranice materiální nezávislosti
směrem k nezávislosti ideové, neřku-li ideologické.
Jakmile chtějí, aby se jejich dílu dostalo širší
publicity, musí respektovat pravidla klasické /ten
tokrát distribučně - censcrské/ závislosti. Tento
postoj a postup ze strany filmových institucí není
nijak zvláštní. Už jsme si jaksi zvykli. -_le je
přímo burcující, že prokazatelně schopný, talento
vaný režisér je "profesionály'’ tak dlouho odrážen,
že se musí uchýlit do amatérských podmínek. '’Pro
fesionálové" se nakonec jeho díla zmocní a t~~ur-

fálně dokazují, jak je zo vlastně dobře, že mu vše
tak dlouho zakazovali, že to nakonec natočil sou
kromě.
Rozhodně nechci tvrdit, že profesionální pod
mínky jsou zárukou vyšší umělecké a myšlenkové kva
lity. Kdo zná tvorbu nejprogresivnější skupiny na
šich amatérských filmařů, kterou lze charakterizo
vat jako "truly independent“, by mohl jen s velmi
mírným přeháněním dokonce tvrdit opak. Ale vratme
se k Pavučině: na scénáři /ukázky viz Film a doba
86/7/ začal Zdenek Zaoral pracovat před více než
des^i lety. Ve třech časových rovinách, které se
vesměs asociativně prolínají, se odehrává příběh
dívky z rozvrácené rodiny, která začne pod vlivem
party fetovat a je umístěna do léčebny. Dotýká se
tedy problému, který je u nás dnes už relativně otevřeně přiznáván, ale v době, kdy Zaoral začal na
scénáři pracovat, byla situace docela jiná. Snad
proto zůstala ve filmu řada nedostatků koncepčního
rázu. Jedním z nich je otázka viny a motivace. Roz
vrácená rodina a tzv. parta, jako příčiny morálním
ho a společenského pádu dívky, nejsou ničím jiným
než sociologickou polopravdou, únikovým klišé. Pro
blém viny není hlouběji analyzován, ba ani důrazně
vysloven. Film od prvního záběru sugeruje, že nelže,
a tak se zneužitá klišé zvěrohodňují. Jen velmi ne
určitě a zdálky jsou naznačeny širší sociální sou
vislosti.
Vysokou odbornou profesionalitu, bohatou di
váckou i teoretickou zkušenost tvůrce prozrazuje
výrazná strukturální výstavba sujetu. Je to mozai
ka kompaktních bloků flash-backů, evokací a asocia
cí hrdinky, stmelená aktuální časovou rovinou. Vý
pověď je tak zákonitě fragmentárni, ale to jí nic
neubírá na sugestivitě, která je jedním z nejvý
znamnějších kladů filmu. Autor jí dosahuje subjek
tivitou a stylizací. Subjektivitou jak v nazírání
fabule a jejích dílčích motivů, tak subjektivitou
"technickou" /práce kamery/. Stylizace se projevu

je rovněž dvojitě: zaprvé jako stylizace dramaturg
gická - vytvářená postavy jako syntézy racionální,
emocionální a biologické substruktury, což se od
ráží i ve fabuli, resp. v soustředění na konkrétní
motivy. Zadruhé jako stylizace výtvarná a zvuková.
Výtvarná stylizace je postavena na barevném ladění
záběrů a jednotlivých časových rovin /z nekvalitní
ho, někdy prošlého materiálu se stala přednost/,
na dynamičnosti a subjektivitě kamery a na quasidokumentárnosti snímání. Zvuková stylizace je vy-*v
tvářena imaginativním kombinováním hudebních a sty
lizovaných prvků s okamžiky významotvorného ticha.
Jednoduše a přesvědčivě, bez popisnosti nebo ilustrativnosti charakterizuje vnitřní stav hrdinky.
Svou expresívností je ale na poněkud vyšším stupni
stylizace než obrazová složka, která působí silně
autenticky.
Zaoralovi se podařilo natočit film bez zušlech
ťování a didaktičnosti, bez demagogie'a zastírání
konfliktů, ale jeho závěr vyvolává pochybnosti. Je
zdee jakoby naznačen happy-end. Ne nějak jednoznač
ný a přehnaně optimistický, ale v^zhledem k celému
filmu a jeho atmosféře působí nepřirozeně a nepře
svědčivě. Autor chtěl, jak sám řekl, naznačit, že
hrdinka ”má šanci”, že se osvobodila od existenci
álni beznaděje a pasivity. Ale film vyvolává ▼ ze
jména svými spodními tóny a sděleními mezi řádky v divácích spíš skepsi, než naději na zdárný a smír
ný vývoj.
Přes tuto výhradu patří Pavučina, jako film
nesoucí znaky jisté nezávislosti, k tomu nejzají
mavějšímu a nejperspektivnějšímu, co v českém pro
fesionálním /?/ filmu za poslední léta vzniklo.
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Dnešní sémiologie se buduje podie modelu
znaku a jeho korelátů: "k o m u n i k ac e"
a "struktur y". Jaké jsou "logocentrické" a etnocentrické meze tohoto modelu
a do jaké míry nsnůže být základem notace,
která by chtěla uniknout metafyzioe ?
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Zde je každé gesto nevyhnutelně mnohoznačné. Předpo-

kládáme-li, že bychom jednou mohli metafyzioe prostě

uniknout, čemuž ovšem sám nevěřím,bude pojem znaku v tom

to-sny slu snamanAt jak překážku,tak pokrok. Neboť je-li
tento pojem jak svými kořeny tak i svými implikacemi me

tafyzicky jakož i systematicky napojen na stoickou a

středověkou theologii,měla práce s ním a posuny,jež sa
kes 11 - a jichž byl též kupodivu nástrojem -,d e - 1 icitující účinky; to umožnilo kritizovat metafy
zickou příslušnost pojmu znaku, vyznačovat

(parquer} i

rozbíjet Cďesserrer) meze systému,

v němž se tento pojem zrodil a stal potřebným,a takto

jej do jisté míry vytrhnout z jeho vlastní půdy.Tuto
práci je třeba dovést co možná nejdál,ale musíme počí

tat s tím,že v určité chvíli narazíme na "log o cen trio
vé" a "etnocentrické" meze tohoto modelu. V tankové
chvíli by patrně bylo třeba se tohoto modelu vzdát.Ale

takový okamžik se dá jen velmi obtížně určit a nikdy

není. čistý. Je zapotřebí vyčerpat všechny heuristické
28

a kritické rezervy pojmu znaku,a to ve všech oblastech

2

a ve všech, kontextech. Vývojové odlišnosti (a je ne mož

né,aby tu nebyly) a nezbytnost určitých kontextů však
způsobují,že je stále strategicky nepostrádat elné opí

rat se o model, o němž víme,že v dosud nepoznaných ba dás

ních bude představovat překážku.
Hohli bychom ukázat,abychom uvedli alespoň jeden

příklad,že sémiologie saussurovského typu vlastně se
hrála dvojí úlohu. NA JEDNÉ STRANĚ absolutně rozhodují

cí úlohu kritickou:

1) Proti tradici ukázala,že označované(le signifie)
je neoddělitelné od označujícíhoQlu signifiant) ,že o-

značováné a označující jsou dvě stránky stejné produk
ce (production). Sám Saussure výslovně odmítal ztotožňo

vat tuto opozici či tuto "dvoustrannou jednotu" se vzta

hem duše a těla,jak se vždy činilo. "Často se tato dvou
stranná jednota srovnávala s jednotou lidské osoby slo

žené z těla a duše. Toto srovnání je však naprosto ne
dostatečné" (Kurs obecné lingvistiky,str.145).

2) Saussure klade důraz na
formální

diferenční

a

charakter sémiologické funkcionality

(du fonctionnement sémiologique); ukazuje, že "je nemož
né,aby zvuk, tento materiál ní element, sám náležel k ja^y-

kuQĹangue)"; že "(lingvistické označující) svou podsta
tou nemá zvukový charakter" (str. 164); desubstancializu-

je jak označovaný obsah tak "substanci výrazu" - která
není ani povýtce ani výhradně zvuk - a z jazykovědy nako
nec činí prostě součást obecné sémiologie (str.33). Tíi^

vším Saussure významně přispěl k obrácení pojmu zrmkn

proti metafyzické tradici,z níž tento pojem sám převzal.
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A přece se Saussure nemohl vyhnout tomu,aby tuto tra

3

dici sám ne upevňoval, - potud, pokud i sám používá pojem

znaku; ani tento ani žádný jiný pojem nelze totiž použí
vat absolutně nově ani absolutně konvencionálně. Jsme nu

ceni nekriticky přejímat přinejmenším zčásti ty implikace,
které jsou do jeho systému vepsány. Alespoň v jednom bodě

musí Sanssure oři mí tnout důsledky své vlastní kritické prá
ce a nikoli náhodou je to právě ten moment,kdy se z nedo

statku nějakého lepšího slova přece jen rozhoduje pro pou
žívání výrazu "znak". Ospravedlniv zavedení slov "označo
vané" a "označující", Saussure píše: "Spokojujeme-li se
s výrazem 'znak*,pak proto,že nevíme,jakým jiným výrazem

jej nahradit,nebol běžný jazyk nám žádný lepší výraz nepo
skytuje" (str.99-100). Vskutku není zřejmé,jak odsunout

znak, jestliže jsme na začátku zavedli opozici označo
vané/označuj ící •
Nuže,"běžný jazyk” není sni nevinný ani neutrální.

Je jazykem západní metafyziky a přenáší v sobě nejen znač
né množství všemožných předsudků,nýbrž i neoddělitelné

předpoklady,které se při bližším pohledu ukazují jako
spolu systematicky navzájem spjaté. Jejich vliv na Saussurův diskurz je prokazatelný,proto NA ĽRUHŽ STRANĚ :
1) Podržování přísné - podstatné a juristické - distink

ce mezi

signans

signatum

a

signatum, ztotožnění

a pojmu (str.99)

otevírá cestu pro

1/ Tj. intelligibile. Diference mezi označujícím a ozna
čovaným vždy pouze zrcadlí diferenci sensibilního a
inteligibilního. Ve IX.stol, stejně jako na počátku
u stoiků. "Jasně to vyslovilo moderní štrukturalistic
ké nyšlení: řeč je systém znaků, jaxykoveda je inte
grální součástí nauky o znacích, sé^miotiky
(anebo Saussurovými pojmy řečeno: sémiologie).

4

možnost nyslet
bě

označovaný

pojem

o

so

v jeho prosté přítomnosti v nyšlení,v jeho nezávis

losti vzhledem k jazyku, tj. vzhledem k systému označují

cích. Protože nechal otevřenu tuto možnost - která ovšem

tkví v samém principu opozice ozre čujíc í/označ ovane, tzn»
znaku

popřel Saussure právě ty kritické výsledky,

o nichž právě byla řeč. Podrobuje se klasické potřebě
toho,cc navrhuji nazvat "transcendentálním označovaným”,
které by v sobě^ve své vlastní esenci neodkazovalo k žád
nému označujícímu,překračovalo by řetězec znaků a v jis

tém okamžiku by již nemělo označující funkci (et ne fon-

ctionnerait plus lui-meme, a un certain moment, comme
signifianť)• Avšak od chvíle,kdy naopak možnost takového

transcendentálního označovaného zpochybníme ,kdy si uvědo
míme,že každé označované je zároveň v pozici "označují, 2/
crho”
,stane se dife rance mezi označovaným a označují

cím problematickou u samých svých kořenů. Zajisté je ovšem
třeba provádět něco takového velice obezřetně, neboť

a) tato operace musí absolvovat nesnadnou dek ons trakci
veškerých dějin metafyziky,jež sémiologii vnutila a usta-

Středověká definice — aliquid stat pro aliquo -,kte
rou naše doba znovu probudila k životu,se ukazuje
jako stále cenná a plodná. Konstitutivní charakte
ristika každého znaku vůbec a zvláště znaku lingvis
tického tkví v jeho dvojím charakteru: každá lingvis
tická jednotka je dvojstranná a obsahuje v době dva
aspekty: sensibilní a inteligibilní,na jedné straně
s i g n a n s (Saus surovo označuj í c í ) a
na druhé signatumí označované )”
(R. Jakobson,Essais de linguisticue générale, Ed. de
Mirait 1963, str. 162).
2/ De la grammatologie, str. 106-108.

5
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vičně vnucuje toto hledání "transcendent álního označo
vaného" a pojmu nezávislého na jazyku; toto hledání není
vnuceno zvnějšku nějakou "filosofií",nýbrž vším tím,čím

je náš jazyk,naše kul tura,náš "systém myšlení" svázán

s dějinami a systémem metafyziky;

b) nejde o to,na všech

rovinách jednoduše ztotožnit označující a označované.Tře

baže tato opozice či tato diference nemůže být radikální
a absolutní,nebrání to ještě tomu,aby v jistých - a dos

ti širokých - mezích nebyla funkční a dokonce nepostra

datelná. Např.by bez ní nebyl možný žádný překlad.Téma
transcendentálního označovaného se také právě protó kon

stituovalo v horizontu absolutně čisté,transparentní a

jednoznačné překladatelů os ti. V mezích své možnosti či

alespoň v mezích své

zdánlivé

možnosti uvádí

překlad v praxi diferenci mezi označovaným a označujícím.
Ale není-li tato diference nikdy čistá,ne ní čistý ani

překlad a místo pojmu překladu bychom spíše měli zavést
pojem

transformace, řízené transformace

jednoho jazyka jiným,jednoho textu jiným textem.Nikdy ne

budeme a ani jsme ve skutečnosti nikdy neměli co dělat

s nějakým "přenášením" čistých označovaných,která by
tento nástroj či "nositel" označování ponechával od jed

noho jazyka k druhému anebo uvnitř jednoho a téhož jazy
ka netknutá a nedotčená.

2)

Ačkoli si byl Saussure vědom toho,že zvukovou sub

stanci je nutno uzávorkovat ("To jae jpodstatnější, na ja
zyce nemá,jak ještě uvidíme,nic společného se zvukovým

charakterem lingvistického znaku," str.21;"/lingvistic
ké označující/ v podstatě nemá zvukový charakter," str.
164),byl z podstatných a podstatně metafyzických důvodů

6

nucen privilegovat promluvu,všechno to,co váže znak
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k FÓNĚ. Mluví též o "přirozeném svazku" mezi nyšlenkou
a

hlasem, smyslem a zvukem (str. 46). Mluví dokonce o

"myšlence-zvuku" (str.156). Jinde jsem se pokusil ukázat,
co bylo na tomto gestu tradičního a jakým nutnostem se

podrobovalo. V každém případě je Saussurovým cílem v rozporu s nej zajímavějším kritickým motivem Kursu -

nastolit lingvistiku jako regulativní model, "patrona"

obecné sémiologie,jejímž bude smět být právem i teore
ticky pouze částí. Téma arbitrérnosti je tak odvedeno

od svého slibného směřování (formalizace) k hierarchizující teleologii. "Můžeme tedy říci,že naprosto arbit
rárni znaky lépe než jiné naplňují ideál sémiologick ého
procesu; proto je také jazyk,ne jsiožitéjší a nejrozší
řenější ze systému výrazu,též ze všech nejcharakteris

tičtější; v tomto smyslu se jazykověda muže stát vše

obecným

patronem

obecné

sémi

ologie, ačkoli jazyk je pouze jedním systémem vedle

jiných" (str.101). Přesně stejné gesto a stejné pojmy

najdeme i u Hegela. Rozpor mezi těmito dvěma momenty
Kursu se také projevuje tím,co tvrdí Saussure jinde,to

tiž že "člověku není přirozená mluvená řeč,nýbrž schop

nost konstituovat jazyk,tj.systém distinktivníčh znaků
•.. "tzn.možnost

kódu

a

artikulace

ne

závislá na substanci, např, na zvukové substanci.
3)

Pojem znaku (označující/označovené) s sebou nese

nutnost privilegovat zvukovou substanci a povýšit ling

vistiku na "patrona" sémiologie. FÓNĚ je substance ozna

čování (substance signifdante},která se sama
vědomí

nabízí

jako nej těsněji spjatá s myšlením označova-

7
ného pojmu.Z tohoto pohledu je hlas samo vědémí. Jakmi

le promlouvám,nejenže mám vědomí přítomnosti u toho,so

myslím,nýbrž i vědomí toho,že označující je maximálně

33

blízké mé myšlence či "pojmu”,že se ode mne toto označu

jící neodlučuje a nevyprcháva do světa,že je slyším,oka

mžitě jakmile je pronáším,že se tedy zdá záviset pouze
na mé čisté a svobodné spontaneitě,ne vyžadujíc používá
ní žádného nástroje,žádné rekvizity a žádné síly pochá
zející ze světa. Nejenže se označující a označované kry

jí,ale v tomto překrývání jako by označující dokonce za

nikalo či zprůsvitnovalo,aby se pojem mohl prezentovat
sám jako to, čím je st ,ne odkazuje k ničemu jinému vyjma

své přítomnosti. Exteriorita označujícího se zdá být re
dukována. Přirozeně je tato zkušenost klam,avšak je to

klam,na jehož nevyhnutelnosti je vybudována celá jedna
struktura či celá jedna epocha; na základě této epochy

se konstituovala sémiologie,jejíž pojmy i základní před
poklady lze velice přesně vykázat od Platóna přes Ar is
tôt ela,Rousseaua,Hegela atd. až k Husserlcvi.
4)

Redukovat exterioritu označujícího znamená vylučo

vat všechno to,co v sémiologLcké praxi není psychického.

Přitom však Saussurův výrok,podle kterého "lingvistický
znak je tedy

psychickou

entitou s dvojí tvá

ří" (str.99)8 může autorizovat jedině privilegium připi
sované fonetickému a lingvistickému znaku. Předpokládá-

me-li že tento výrok v sobě nese nějaký přísný smysl,

pak není jasné,jak bychom jej mohli rozšířit na každý
znak,aí f one tick o-lingvistický či jiný. Není tedy vůbec
jasné,jak vepsat obecnou sémiolcgii do psychologie,neu-

činíme-li právě lingvistický znak "patronem" veškerých

8
znaků vůbec. A to právě Saussure činí: "Je tedy možno

koncipovat vědu,která zkoumá život znaků v životě společ
nosti; tato věda by byla součástí speciální psychologie,
a tedy obecné psychologie. Tuto vědu budeme nazývat sé-
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miologií (z řec. SÉMEION, *znak *)• Poučí nás o tom,z čeho
jsou tvořeny znaky a jakými zákony se řídí. Poněvadž je

ště neexistuje,nemůžeme říci,jak bude vypadat,avšak má

právo na existenci,její místo je vymezeno předem. Ling

vistika je pouze částí této obecné vědy,zákony,které od
halí sémiologie,budou platit i v lingvistice a jazykověda

bude takto náležet k oblasti,jej2z místo v celkovém rám-

ci lidských činností bude přesně definováno. Vymezit
exaktně místo sémiologie je věcí psychologie" (str.33).
Moderní lingvisté a sémiotici se přirozeně nezasta

vili u Saussura, u tohoto saussurovského "psychologismu".
Kodanská škola i celá americká jazykověda jej explicitně

kritizovaly. Ale jestliže jsem kladl takový důraz na
Saussura,pak nejen proto,že jej i jeho kritici uznávají

za zakladatele obecné sémiologie a čerpají z něj většinu
svých pojmů,nýbrž především proto,že nelze jen kritizovat

"psychologistioké" používání pojmu znaku; psycholog!smus
nezáleží v chybném používání správného pojmu,nýbrž je
vepsán a předepsán v samém pojmu znaku,a to oním dvoj

značným způsobem,© kterém jsem hovořil na počat ku. Tato
dvojznačnost,kterou je model znaku poznamenán,ovšem zatě

žuje i sám "sémiologický" projekt včetně organické tota
lity všech jeho pojmů, zvláště pojmu
který ve skutečnosti implikuje

věřenou

k

přenášet

subjektu

komunikace,

transmisi
od

identitu

po

subjektu
označova-

9
neho

objektu, smyslu

či

po j m u,které

lze odloučit od procesu přenášení a od operace označova
ní (la transmission chargé de faire passer, d*un sujet

a 1'autre, 1'identite ďun objet signifié, d'un sens ou
ďun concept en droit séparables du processus de passage
et de 1'operation signifiantíQ. Komunikace předpokládá
subjekty (jejichž identita i přítomnost jsou konstituo
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vány před operací označování) a objekty (označované poj
my, myšlený smysl, jež komunikační přenos nesmí ani usta

vovat ani transformovat). A sděluje (komunikuje) B něja
kému C. Vysílač komunikuje prostřednictvím znaku něco
přijímači atdr
Pojem

struktury, který také připomínáte,

je ovšem ještě mnohoznačnější. Všechno závisí na tom,
jakou práci mu připisujeme. Podobně jako pojem znaku -

a pojem sémiologie - je i on s to potvrzovat i podrý
vat logocentrické a etnocentrické jistoty. Nemusíme

tyto pojmy zavrhovat a ostatně k tomu ani nemáme pro
středky, Je nepochybně třeba tyto pojmy uvnitř sémio

logie přetvářet,přesouvat (déplacer),obracet je proti
jejich předpokladům,přepisovat je do jiných kontextů

Q.es ré-inscrire dans ďautres cžalnes), postupně modi

fikovat pracovní pole a vytvářet tak nové konfigurace.
Nevěřím na rozhodný přelom,na . jedinečnost "epistemolo-

gického přelomu" (poupure épistémologique}, jak se
dnes často říká. Zlom;.- se nevyhnutelně pokaždé vepisu

jí opět do staré osnovy,kterou je napořád třeba usta

vičně uvolňovat. Tato ne ukonči t eln os t není případek či
nahodilost - je bytostná, systematická a teoretická.
Což ale nijak nezastírá nutnost a relativní význam ur-
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čitých zlomu,vyjevování a definování nových struktur...

Co je GRAMMĚ jako nová struktura ”ne-přítčin
nosti"? Co je písmo jako "d i f er ä n c e" (difféxanceO? čím se tyto pojmy
radikálně rozcházejí s klíčovými pojmy sé
miologie; znak (fonetický) a struk
tura? Jakým způsobem nahrazuje v grama tologii pojem textu lingvistický a sémiologický pojem výpovědi (enoc€)?
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Redukce písma (de 1 *écriture) — jako re dukce exterio
rity označujícího - souvisela s fonologismem a etnooent-

rismem. Víme,jak v souladu s tradiční operací (stejnou,
jakou prováděl i Platón,Aristoteles,Rousseau,He^l,Husserl
etc.) Saussure vyloučil písmo (ecriture) z pole lingvisti

ky - z pole jazyka a promluvy - jakožto fenomén vnější,
stejně neužitečné jako nebezpečné reprezentace: "Předmě
tem jazykovědy se nerozumí kombinace psaného a mluveného

slova; jejím jediným předmětem je slovo mluvené (str.45);
"vnitřnímu systému /jazyka/ je písmo cizí" (str.44) ^’pís

mo zastírá vývoj jazyka: není jeho šatem,nýbrž převlekem"
(str.51). Svazek písma s jazykem je "povrchní","umělý".
Pouhou "bizarní náhodou" "uzurpuje písmo,které by mělo

být pouhým

obrazem " "principiální úlohu" a "přirozený

vztah" je takto "převrácen" (str.47). Písmo je"past",

jeho počiny jsou "zvráceié" a "tyranské", škody jím způ
sobované jsou monsřrozity, jsou to "teratologické přípa

dy", "ty má jazykověda zkoumat ve zvláštním oddíle"
(str.54) atd. Přirozeně je toto reprezentativistické
pojetí písma ("Reč a písmo jsou dva systény odlišných

znaků, jediným důvodem existence druhého je

r e p re-
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z e n t ovát

prvý", str.45) spjato s praxí fonetic-

ko-abecedníko písma,na které podle vlastního doznání
"omezuje" Saussure své zkoumání (str.48). Abecední pís

mo vskutku jako by prezentovalo promluvu a současně před
ní mizelo. Nicméně by však bylo možné ukázat (o což jsem
se také pokusil), že čistě fenologické písmo vlastně ne
existuje a že fonologismus není ani tak důsledkem abeced
ní praxe v určité kultuře jako spíše důsledkem určité před

stavy,určité etické či axiologické
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této praxe. Písmo by

mělo

zkušenosti

zaniknout před plností

živé promluvy,která je dokonale reprezentována v průhled

nosti svého zápisu a je dokonale prézentní subjektu, jen ž

ji pronáší,! tomu,kdo vnímá její snysl,obsah,hodnotu.
Nuže,přestaneme-li se omezovat na model fonetického
písma,které privilegujeme pouze díky etnocentrismu, a

vyvodíme-li také důsledky z faktu,že čistě fonetické pís

mo neexistuje (důvodem je např, nutné prostorové rozmís
tění (espacemenQ znaků,interpunkce,intervaly,diference

nepostradatelné k funkci grafémů atd,),pak se veškerá
fonologistická či logocentristická logika stane proble
matickou. Pole její legitimity se zúží a zplení, A přes

to je tato de-limitace Qé-limitation) nevyhnutelná,
máme-li se důsledně držet principu diference,na který

klade důraz i sám Saussure. Tento princip nám velí ne

jen nedávat přednost žádné substanci - zde např,substan
ci zvukové, tzv, tenporální -, nýbrž chápat každý proces
označování (tout procés de signifies ti orQ jako formální
hru diferencí. A to znamená stop.

Proč stop a jakým právem znovu zavádět grama ti čn o ve
chvíli,kdy jsme jakoby neutralize vel i každou substanci,
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ať zvukovou,grafickou či jinou? Přirozeně nejde o to,
navrátit se ke stejnému pojetí písma a prostě obrátit

zproblematizovanou disymetrii. Jde o to, vy tvořit nové
pojetí písma. Mohli bychom je nazvat GHAMMŽ anebo

d i-

f e r ä n c e (différanc£). Hra diferencí vlastně před
pokládá syntézy a poukazy, jež ne dovolují, aby v'ně jakém

okamžiku,v nějakém snyslu tyl nějaký element prostě

přítomen
38

sám v sobě a poukazoval pouze k sobě.

Ani v řádu mluveného,ani v řádu psaného projevu Qis-

cours) nemize žádný element fungovat jako znak,aniž by

nepoukazoval k jinému elementu,který sám není jednoduše
přítomný. Toto provázání £énchálnemenť) působí, že každý

"element” - foném anebo grafém — je konstituován ze sto
py jiných .elementů této řady či tohoto systému,kterou

nese v sobě. Toto provázáníCenchainemenť},tato osnova
(tissu) je

text, který se vytváří pouze transforma

cí jiného textu. Nic,ani v elementech ani v systému,ni

kdy a nikde není prostě přítomné či nepřítomné. Všude
jsou jen diference a stopy stop. GRAMMÉ je tedy nej

obecnějším pojmem sémiologie (která se takto stává gra-

matologií) a náleží nejen k oblasti písna v užším a

klasickém smyslu,nýbrž k oblasti lingvistiky vůbec.
Výhodou tohoto pojmu — je-li ovšem obtočen určitým in

terpretačním kontextem,neboť stejně jako kažcý jiný

pojmový element sám nic neoznačuje a sám si nedostaču
je - je to,že principiálně neutralizuje fenologické

tíhnutí "znaku" a fakticky je

vyrovnává

osvo

bozením celého vědeckého pole "grafické substance" (dě
jiny a systémy písma mimo areál Evropy), jehož význam je
nemalý,třebaže až dosud bylo ve stínu či v nemilosti.
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Grammé jakožto diferänce (ďifférance) je te dy struk
tura a pohyb,které nelze myslet z opozice přítomnost/ne-

přítomnost. Diferänce Gliíférance) je systematická hra
diferencí,stop diferencí,onoho rozmistovávání (espace-

meniQpíky němuž se elementy vztahují k sobě navzájem.Rozmístění je zároveň aktivní i pasivní (*a* ve slově *diffé-

rance * naznačuje takto nerozhodnut ost mezi aktivitou a

pasivitou,to,co nelze touto opozicí ovládnout a distri
buovat), je tvorbou intervalů,be z nichž by ’’plné” termíny

neoznačovaly ani nefungovaly. A je to také specializace
(le devenir-espace) promluvového řetězce - o kterém se
říká,že je temporální a lineární; specializace (devenir-

espao^,která jediná umožňuje písmo,každou korespondenci
mezi promluvou i písmem a každý přechod od jednoho k dru

hému.
Aktivita či produktivita konnotováná tímto *a*ve
slově diferänce (différance) poukazuje na generative í
pohyb ve hře diferencí. Diference nespadly z nebe a ne
jsou jednou provždy vepsány v nějakém uzavřeném systému,

ve statické struktuře,kterou by mohla vyčerpat nějaká
synchronická a taxonomieká operace. Diference jsou vý
sledky (les effets) transformací; z tohoto hlediska je

tedy téma differänce GliííérancO neslučitelné se st atic

kým, synchr onickým, taxonomickým,ahist orickým at d.motivem

pojmu

struktury. Je ovšem samozře jmé,že struk

tura není definována jen tímto motivem a že vytváření

diferencí (la production des différance^,diferänce(di
ffer ano 0 není astrukturáluí: diferänce (difference} pro
dukuje systematické a uspořádané transformace,které do

jisté míry připouštějí strukturální vědu, Rojem diferän-
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ce (différanc J dokonce rozvíjí nejlegitimnější zásadní
požadavky

"s t r u k t u r a 1 i s m u".

Jazyk a obecně každý sémioticlsý kód - v Saussurově

definici, "klasifikace" - jsou tedy výsledky(les effets},

avšak jejich příčinou není subjekt,substance anebo jsouc
no nějak přítomné a vymykající se pohybu diferänce(diffe

rence). Poněvadž vně systému a před systémem sémiologické diferänce(différano0 není přítomnosti,lze na systém
znaků vůbec rozšířit to,co Saussure říká o jazyce :
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"Jazyk je nutný,má-li být promluva srozumitelná a plnit
svůj účel; avšak promluva je nezbytná k tomu,aby se ustavil
jazyk; historicky fakt promluvy vždy předchází." Máme tu

před sebou kruh,neboť rozlišíme-li přísně jazyk a promlu
vu,kod a zprávu,schéma a použití atd. a chceme-li dostát

oběma těmto postulátům,pak nevíme,čím začít,ba ani to ne,
jak může něco takového,ať jazyk či promluva,mít vůbec po

čátek.Musíme tedy před každým rozdělováním na jazyk/pro-

mluvUjkod/Správu atd.(a se vším,co s tím souvisí) předpo

kládat systematickou produkci diferencí, produkci
systému diferencí - diferenci (différanc0 -,z jejíhož

účinkování lze případně abstrakcí a vzhledem k determi
novaným motivacím vydělovat lingvistiku jazyka a lingvis
tiku promluvy atd.

Nic tedy - žádné přítomné a in-diferentní jsoucno nepředchází diferenci (difféznncQ a rozmístění (espace-

menť). Neexistuje subjekt,který by byl jednatelem,původ

cem a pánem diferänce(différance) a který by tato diférSnce(différance^ případně a empiricky následovala.

Subjektivita - obdobně jako objektivity- je výsledkem
diferfince(différance), výsledkem vepsaným do systému di-
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ferfinc e (difference). Proto také 'a* ve slově diferänce

(difference) připomíná, že rozmístění(ěspacemen-0 je
temporizace ^emporisatio^ , oklika(détour) ,

odklad(délai),jímž jsou názor, vněm, vyplnění,zkrátka
vztah, k přítomnosti,reference k přítomné realitě, ke

jsoucnu

vždy už

odsunuty (differed.

Odsunuty právě na základě principu diference,podle kte

rého žádný element nefunguje a neoznačuje,nepřijímá a
nedává "smysl",neodkazuj e-li v ekonomii stop k jinému,

ať minul ému nebo budoucímu. Tento ekonomický aspekt
diferänce(difference},jímž do silového pole vstupuje
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určitý - nikoli vědomý - kalkul,nelze oddělovat od sémiotického aspektu v užším smyslu. Jím je potvrzeno,že

subjekt,a především subjekt vědomý a promlouvající zá
visí na systému diferencí a na pohybu diferänce(diffe

rence) ; že nikdy není přítomný či přítomný sobě (present
a sc£} před diferäncí(différanc£),že se konstituuje tím,

že se člení,rozmisťuje,"odkládá",tzn. rozčleňuje a od

souvá (en se divisant,en sespacant,en "temporisant",

en se different; a že,jak již řekl Saussure, "jazyk

/který se skládá výhradně z diferencí/ není funkcí pro.mlouvajícího subjektu."

Jakmile vstupuje do hry pojem

diferänce(difference) a řetězec s ním spojený,tehdy vše

chny pojmové opozice metafyziky,pokud mají svou poslední
referenci přítomnost přítomného (např.f crmcu identity
subjektu přítomného všem svým operacím, přítomného ve
všech svých příhodách a udá los těch, přítomném o sobě ve

své "živé promluvě",ve svých výpovědích a vypovídáních,
v předmětech anebo aktech přítomných v jelo řeči atd.),

tehdy všechny tyto metafyzické opozice (označujíoí/czna-
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č ovane , srnys love/ int eligib ilní, písmo/promluva, pro mluva /
jazyk,diachronie/synchr onie,prost or/čas,pasivita/akti

vita atd.J přestávají být jakkoli relevantní. V té či

oné chvíli všechny tyto opozice znamenají podřízení po
hybu diferänce (différance} přítomnosti nějaké hodnoty
či

smyslu, který by ji měl předcházet,měl by být

původnější,přesahovat ji a nakonec ji i ovládat. To je

však stále přítomnost toho,co jsme výše nazvali "trans-

cendentálním označovaným”.

42

Tvrdí se,že pojem "smyslu” se v sémiologii značně liší od fenomenologického
pojmu smyslu. V čem jsou však přesto
příbuzné a do jaké míry setrvává i
sémiologický projekt v mezích meta
fyziky ?
Je pravda,že extenze fenomenologického pojmu ’’sryslu”

připadá na první pohled širší a méně určitá. Je dokonce
nesnadné stanovit její hranice. Všechna zkušenost je

zkušenost ’’smyslu" (Sinn). Všechno,co se zjevuje vědomí,

všechno,co je pro nějaké vědomí vůbec, je

smysl.

Smysl je fenomenalita fenoménu. V Logických bádáních
Husserl odmítl Fregovo rozlišení smyslu a významu (Sinn

a Bedeutung). Později se mu teto rozlišení zdálo užiteč

né,nikoli ovšem v té podobě ,kterou mu dal Frege,nýbrž
protože chtěl vyznačit rozdíl mezi smyslem v nejobec

nějším rozsahu (Sinn) a siry šlem. jako objektem logické
či lingvistické výpovědi (Bedeutung). Zde se tedy může

ukazovat příbuznost, kterou naznačujete. Např.:
1/ Chce-li Husserl izolovat smysl (Sinn anebo Be
deutung) výpovědi nebo intenci značení(T *intention de
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la signification),která ’’oživuje" výpověd,musí přísně

rozlišovat mezi stránkou označují čího (sny šlovou) (be-

deutungstragende Seite),jejíž původnost sice uznává,
avšak ze své logickogramtické problematiky ji vylučuje,

a stránkou označovaného smyslu (inteligibilního,ideál
ního, "spirituálního") ■ Bude snad lépe citovat z 1.svaz
ku jeho Idejí: "Naším východiskem bude známé rozlišení

mezi smyslovou a takříkajíc tělesnou stránkou výrazu na

jedné straně a ne-smyslovou, "duchovní" na druhé. Nemů
žeme se zde zabývat důkladnou diskusí této první stránky
ani způsobem, jímž jsou oba tyto aspekty spolu spojeny.
Je samo zřejmé,že jsme takto vymezili tematiku fenomeno

logických problémů,které nejsou nevýznamné. Omezujeme se
výslovně na označování ^edeuten} a význam (Bedeutun^.
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Zpočátku se tato slova vztahují pouze na jazykovou ob

last,na oblast vyjadřování Qes Ausdrůckens). Stěží se

však můžeme vyhnout tomu - a tc je zároveň důležitý po
krok v poznání -, abychom význam těchto slov nerozšířili

a nemodifikovali je určitým způsobem, který umcžnuje pře
nést je cele na noeticko-noematickou oblast, tzn, na

všechny akty,ať jsou spjaty s aktem výrazu či nikoli.
Tak jsme také v případě všech intencionálních prožitků

mluvili stále o "smyslu",což je slovo,které je obecně
vzato ekvivalentní s "významem". Kvůli přesnosti však

chceme slovo

v ý z n a m (Bedeutung^ rezervovat pro

starý pojem,především ve složeném výrazu "logický" či

"expresívni" význam. Slova "smysl" budeme nadále použí

vat v jeho nej širším významu. "Smysl" - ať je či není
’’označený" či "vyjádřený", ať je či není "svázán" s pro

cesem označování - je tedy

idealita ,inteligi-
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Tri lni či spirituální, která se případně sice může spojit
se smyslovou stránkou nějakého označujícího,avšak o sobě

to nemá zapotřebí. Její přítomnost,její smysl,či podsta

ta jejího smyslu jsou myslitelné i mimo tuto vazbu,neboť
fenomenolog stejně jako sémiotik tvrdí,že se vztahuje
k čisté jednotce (a une unité pur£),k zcela přesně iden

tifikovatelné stránce smyslu či označovaného.

2/ Tato vrstva smyslu či čistého označovaného u Husser
ls explicitně a implicitně v sémiotické praxi je položena
na vrstvu pře dlingvistic kého či předsémiotického (předex-
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presivního podle Husserla) smyslu,jehož přítomnost by

byla myslitelná i vně práce diferänce (differsnce) a před

ní,vně procesu či systému označování a před ním. Označo
vání (signification) by pouze vyjevovalo smysl,předkládalo

jej a přenášelo, sděl oválo, ztělesňovalo, vyjadřovalo atd.
Takový smysl - který je tedy v obou případech smyslem
fenomenologickým a nakonec spadá vjedno se vším tím,co

se v perceptivním názoru dává originálně názoru - by tedy
na počátku hry nebyl v postavení označujícího vepsaného

do relační a diferenční osnovy,která ty z něj učinila pou
kaz, st opu, GRÁľžľá, rozmístění. Lze ukázat,že metafyzika se
neustále snažila vytrhnout přítomnost smyslu,ať pod tím

to jménem nebo nějakým jiným,z diferänce(ďifférance);

kdykoli někdo chce vyčleňovat anebo striktně izolovat
oblast či vrstvu čistého smyslu anebo čistého označované

ho,běží pokaždé c stejné gesto. A jak by se sémiotika ja
ko taková mohla prostě vyhnout jakémukoli exkurzu k iden

titě označovaného ? Ze vztahu mezi smyslem a znakem ane

bo-mezi označujícím a označovaným se proto dělá vztah

exteriority, lépe řečeno: znak (např. u Hu—
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sserla) se stává zvněj snováním (exteriorizací, Ausserun^p anebo výrazem (Ausďruck) smyslu. Řeč je vymezena

jako vyjadřování (exprese) - zvnějšnění niterné intimi
ty - a zde pak narážíme na všechny ony nesnáze a předpo

klady, o nichž jsme již hovořili v

případě Saussura.

Jinde jsem se pokusil naznačit důsledky,které každou

fenomenologii svazují s tímto privilegiem

výrazu

(de la expresion), s vyloučením poukazu (indication)

vně sféry čisté řeči (vně "logicity” řeči),s privile

giem nutně
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připisovaným hlasu atd.,a to již od Logic

kých bádání,od tohoto pozoruhodného projektu "čistě lo

gické gramatiky”,který je přesto mnohem významnější a
rigoróznější,než všechny rozvrhy "obecné a racionální

gramatiky” 17.a 18.století ve Francii,jichž se dnes ur
čití moderní jazykovědci dovolávají.

Je-li řeč vždy "výraz" a lze-li tedy mlu
vit o jejím uzavření(cloturQ,do jaké míry
a jakým typem praxe lze pak tuto expresi
vitu překrač ovát ? Do jaké míry by non-expresivita byla nositelem signifikace
(bans quelle mesure la non expresivite
serait-elle si gnif iant e) ? ’Tebyla by gramatologie non—expresívni sémiologií spíše
na základe logickomat ©matických notací než
lingvistických ?
Pokusil bych se odpovědět zdánlivým protimluvem.

ITa

jedné

straně

není tento expresivismus

nikdy jednoduše překročitelný,protože je nemožné reduko

vat onen účinek diferänce(difference),jímž je pros-á
opozice vnitřku/vně jšku,a onen účinek řeči,který ji nutí,

abv se sama reprezentovala jako ex-presivní re-prezenta-
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c e, jako vynášení ven ně čeho, co se konstituovalo uvnitř.
Reprezentace řeči jako "exprese” není nahodilý předsu
dek,nýbrž cosi jako strukturální omyl,to,co by Kant na

zval transcendentálni iluzí. Mění se podle dané řeči,
epochy a kultury. Západní metafyzika bezpochyby zname

ná její mohutnou systesizaci,myslím si však,že by bylo

příliš neopatrné připisovat jí nějakou výlučnost. N a
druhé

vismus není
d y

straně
prostě

a naopak: řekl bych,že expresi-

a

jednou

provž-

překonatelný,že expresivita je vždy už překročena

- ať chceme či ne chceme,ať o tom víme či nikoli. Pokud

je to,co nazýváme "sryslem" (který je třeba "exprimovat ”),
vždy už cele konstituováno osnovou diferencí (d*un tissu

de différances),pokud je tu již nějaký t e x t, síť textuálních odkazů k
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jiným

textům, textuální transform

mace,v níž každý údajně "prostý termín" je již ■ pozname

nán stopou jiného,potud již na předpokládanou interioritu smyslu působí její vlastní vnějšek (l*interiorité pre-

sumée du sens est deja travaillée par son propre dehor^.
Vždy už vystupuje vně sebe (Lile se porte tou jours deja

hors de so:Q, Před každým aktem výrazu je již (do sebe)
odlišená (|lle est deja differante (de soi) event tout

acte d expression)o A jedině za těchto podmínek může vy
tvářet nějaké syntagma či text,jedině za těchto podmínek

může být "označující” (signifiant^. Z tohoto hlediska
patrně r.er.í ani třeba klást otázku,do jaké míry může

non-expresivita "označovat” Qerait signifianté). Ozna
čující (zignifiant0 může být totiž právě jer non-expre-

sivita,nebot přísné vzato je označovaní (signification)

—t-om.kde

e svr t eza • s'-m tarma, di f eržnc°

if f ér? n cé"č
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a text.A pojetí textu se všemi svými implikacemi je
neslučitelné s jednoznačným pojmem výrazu (^expre

ssion)* Síkame-li však,že pouze text je označující
(šignifianť) , zajisté jsme již transformovali hodnotu

označování (šignifiance) a znaku. Chápeme-li totiž
znak v jeho ne jprisnejsim klasickém uzavřeni ^ans sa
cloture classique la plus severe),museli bychom říci
pravý opak: označování je výraz; text,který nic ne vy

jadřuje,nic neznačí(est insignií“iant) atd. Gramatologie

jako věda o textualitě “by tedy byla ncn-expresivní "sé-

miolcgií" jen tehdy,pokud by transformovala pojem znaku
a vytrhla jej z jeho kongenitálního expresivismu.

Poslední část vaší otázky je ještě obtížnější. Je
zřejmé,že zdrženlivost,ba odpor k logickomtematické
notaci byl vždy signaturou logocentrismu a fonologismu

dominujícím metafyzice i sémiologickým projektům. a kla
sické jazykovědě. Rousseauovu,Hegelovu atd. kritiku ne-

fonetického matematického písma (např.leibnizovského
projektu "charakteristiky") ne náhodou, shledáváme i u

Saussura,u něhož jde ruku v ruce s deklarovaným prefe
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rováním přirozených jazyků (Kurs,str.57). C-ramatologie.
která by skoncovala z tímto systémem předsudků,by vskut

ku musela otevřít cestu, k matematizaci řeči a zároveň
konstatovat, že "praxe vědy ve skutečnosti neustále po

pírala imperialismus logu,upozorňujíc například - ode
dávna a stále naléhavěji - ne nefonetické písmo" (De la

grammatologie,str. 12). ’k tematika,jejíž vývoj je napros

to solidární z praxí non-f one tie ké notace, vždy znamenala
omezení toho,co svařovalo LOGOS s Pu'ľť. Tento "gramato-

logický" princip i cíl je,jak se domníváme,ne nechybný.
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Avšak rozšíření matematické notace a vůbec formaliza

ce písma musí být prováděny zvolna a nesmírně opatrně,
chceme-li se vskutku

účinně

zmocnit těch oblas

tí,které se jim až dosud vymykaly. Tuto formalizaci by

podle mne mělo připravovat a provázet kritické zamyšle
ní nad. "přirozenými" jazyky pomocí "přirozených" jazy
ků,naprostá vnitřní transformace klasických notací a

systematická směnná praxe mezi "přirozenými" jazyky

a písmy. Což je nekonečný úkol,neboť z podstatných dů

vodů bude vždy nemožné absolutně redukovat přirozené
jazyky a ne—matematické zápisy. A je také třeba mít
se na pozoru před "naivním" aspektem formalismu a ma
tena tismu,neboť nesmíme zapomínat,že v metafyzioe tylo

jednou z jejích sekundárních funkcí doplňovat a potvr

zovat právě tu 1 egocentrickou theologii,kterou byly
na druhé straně schopny popírat. Tak např.u Leibnize
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je rozvrh matematické a ne»fonetické univerzální cha

rakteristiky neoddělitelný od metafyziky jednoduchého

Qu simple),tzn. od existence božského poznání, beč šiké
ho LOGOS. 3/ .

Faktický pokrok matematické notace souvisí tedy

3/ "Zatím stačí poznamenat, že základ mé charakteristiky
je rovněž základem důkazu boží existence; nebot jed
noduché zyllenky jsou prvkyj3.es elements^ charakte
ristiky a jednoduché formyQľes formes simples) jsou
prameny věcí. Tvrdím,ře všechny jednoduché formy
jsou navzájem slučitelné. To je ovšem tvrzení,které
nemohu dokázat,aniž cych nemusel široce •vykládat zá
klady charakteristiky, Pokud ji však přijmeme, pak
z ní vyplývá,že boží rřirozenost zahrnující veškeré
jednoduché formy jakožto absolutní je možná. Výše
jsme dokázali,žě Bůh existuje,je-li možný, Tedy
Bůh existuje. QED,’* (list princ.Alžbětě, 1673)
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s dekonstrukcí metafyziky,s hlubokou obnovou samé ma

tematiky a pojmu vědy,jejímž vždy byla modelem.

Protože pr oblematizace znaku znamená též
problematizac i vědeckost i,do jaké míry
pak gramatologie je anebo není vědou ?
LJyslíte si,že se některé sémiotické prá
ce sbližují s projektem gramatologie a
pokud ano, jaké ?
Úkolem gramatologie je dekonstrukce všeho toho,

co pojem a normy vědeckosti svazuje s ontotheologií,

logocentrismem a fonologismem. To je nesmírná a neko

nečná práce,která se neustále musí vyhýbat tomu,aby
překračování klasického projektu vědy znovi neupadalo
do predvedeckého empirismu. V gramat o logické praxi to

dvojí

předpokládá jakýsi
Je

rejstřík

:

třeba zároveň překonávat pozitiv!smus či metafy

zický scientismus a akcentovat to,co ve faktické prá
49

ci vědy přispívá k jejímu osvobozování od metafyzických

hypotéz,jimiž je od počátku zatížena jak definice vedy,

tak i její pohyb. Je třeba vyhledávat a utvrzovat to,

co ve vědecké praxi vždy již počalo překračovat logooentric-ké uzavření (ía cl&ture logocentrique(). Protc

nelze jednoduše zodpovědět otázku,zda je gramatologie
"věda’’. Stručně bych řekl toto: Gramatologie vědu

vepisuje
et dé-limite};

a

de-limituje

Qnscrit

měla by se snažit o to,aby v jejím

vlastním písmu mohly svobodně a př ísně fungovat vě de oké normy (elle dcit faire librement et řigoureusement

fonctionner dans sa propre écriture les normes de la
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science^, anebo jinak :

a současně

vyznačuje (marque)

rozbij í (ďesserrcQ meze uzavírající

pole klasické vědeckosti.

Proto také neexistuje žádná

vědecká

sémio—

tická práce,která by nemohla být prospěšná gramatolo-

gii. A grams-tOl.ogické motivy,které produkuje věda,
lze vždy obracet proti metafyzickým předpokladům sé—
miotického diskurzu. Tak např. z formalistického a

diferenčního motivu,který je přítomen v Saussurově

Kursu,lze kritizovat psychologismus,fonologismus a
vyloučení písma,jež jsou tu rovněž přítomné. A stejně
tak v hjelmslevovské glosséma_tice by - dotaženy do
důsledků - kritika saussurovského psychologismu,

neutralizace substance výrazu (a tzn.fonologismu),
"strukturalismus", "imanent ismus" ,krit ika met afysiky
a tématizace hry musely nakonec vyloučit všechnu nai
vně používanou metafyzickou konceptualitu (dvojice

výraz/obsah v tradici dvojice označující/označované;
opozice forma/subs tance aplikovaná na všechny před

chozí termíny; ’’empirický princip” atd.)
A priori možno říci, že v každém tvrzení sémiologie,

v každém systému sémiotických bádání - nej novější
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příklady byste spíše mohla uvést vy než já - koexis

tují metafyzické předsudky s kritickými motivy :
prostě proto,že do jistého bodu obývají stejnou řeč
(langagíQ či spíše týž jazyk (league). A gramatologie
by se spíše než nějakou další vědou,novou disciplí

nou s novým obsahem a nov cu, vymezenou oblastí bádání

4/ De la gramatologie, str. 3Sn.
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měla stát bdělou praxí tohoto textového členění (la
pratique vigilante de ce partage textuel).

/Přeloženo podle

J. Derrida,

Positions,

Éd. de Minuit, Collection "Critique” 1972. Poprvé pub
likováno in: Informations sur les sciences sociales
VII - 3.VI.1968./

VÝSTAVY

Některé výstavy v červenci, srpnu, září, říjnu
a listopadu 1986 _____________________
Červenec

Sochařské setkání. Generace 1941-51.
GHMP. Vojanovy sady, Praha 1. Červenec - září.
Eduard Ovčáček.
Ruční papíry, koláže, plastiky.
Atrium, Praha 3. 8.7.-28.7. Katalog. Text J. Kříž.
Ilja Sainaer.
24 kreseb z cyklu Bioprostory.
Artotéka, obvodní knihovna, Praha 4. Červenec.
Rudolf Němec.
Výběr z díla.
OG Liberec. 10.7.-31.8. Katalog. Text N. Řeháková.

Marcela Vrzalové. Obrazy.
Galérie mladých, Brno. 10.7.-5.8. Katalog. Text F. Brttstl.
Bohuslava Olešová. Malby.
Nádvoří KS, Brno. 14.7.-27.7. Katalog. Text I. Zhoř.
Eva Kmentová. Sochy.
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice n. Bečvou.

12.7.-20.9.
Zdeněk Sýkora.
Quadrat, Moderne Galerie im Stadtgarten, Bottrop.
6.7.-24.8. Katalog. Text U. Schumacher a V. Čapek.

Ladislav Novák. L*alchimista delicato.
Galleria Ferrari, Verona. J+J. Donguy, Paříž, Studio
Morra, Neapol. Katalog. Text Flavia Pešci.

Srpen
Andrej Bělocvetov. Obrazy.
Galérie bratří Čapků. Praha2. 14.8.-21.9.
Marie Blabolilová. Grafika 1980-86.
Miroslava Zychová. Obrazy 1978-86.
Galérie d, Praha 5. Srpen-říjen. Katalog. Text J. Brabcová.

V. sochařské sympózium.
Opukový los, Přední kopanina. Srpen.
Účastníci: J. Bylas, M. Kačerové, J. Kačer, P. Mika,
J. Seifert, J. Vašica, R. Vavruša, R. Wenzel, M. Zet.
Juraj Bartusz. Akce, kresby.
Nádvoří KS S.K. Neumanna, Brno. 15,-31.8. Katalog.
Text J. Valoch.

Miloš 5ejn. Jeskyně.
KS Blansko. 25.8.-19.9. Katalog. Text J. Valoch.
Ladislav Novák. Alchimagen, froisagen, fumagen 1963-86.
Jiří kolář. Chiasmagen, collagen, rollagen 1962-84.
Edition Hundertmark, Kolín n. R. 30.8.-4.10.
Září

Ellen Jilemnická. Plastiky.
Staroměstská radnice, GHMP, Praha 1. 18.9. - 19.11.
Katalog. Tert M. Halířová.
Josef Klimeš. Plastiky.
Nová síň, Praha 1. 18.9.-26.10. Katalog.
Josef Hampl. Grafika, linořezy a perforáže 1982-85.
Junior klub Na chmelnici, Praha 3. 18.9.-11.10.
Katalog. Text J. Machalický.

Václav Boštík.
KS Opátov, Praha 4. Září. Katalog. Text V. Boštík.
V čase.
Galerie 4, Cheb. Září, říjen. Katalog. Text A. Dufek.
Olbram Zoubek. Výběr z díla 1958-86.
GU Karlovy Vary, lethrádek Ostrov n. Ohří. 13.9.-2.11.
Katalog. 7- - r
•

Boštík - Paler - Podhrázský - Zoubek.
Galerie Josefa Matičky, Litomyšl. 5--28-°- Katalog.
Text J. Kapusta a J. Zemina.
Jaroleava Severová. Grafika,
fixxžxkzx OG. Liberec. Září, říjen. Katalog. Text
N. Řeháková.

Petr Bittner. Kresby.
Galérie mladých, Brno. 5.9*-30.9.
Jan Steklík.
Desider Toth.
Nádvoří MKS S. K. Neumanna,Brno. Září. Katalog. Tex^
J. Valoch*

Domalovávané fotografie Karla Šlacha /J. Bružeňák, V. Kokolia,
R. Pospí Sil, K. Rossi, J. Stehlík/-.
Nádvoří MKS S.K. Neumanna, Brno. 22.9.-26.9*

Říjen

Jaroslav šerých. Grafické listy a měděné plotny.

Galérie Zlatá lilie. Praha 1. 23.10.-6.11.
Otis Laubert.
Junior klub Na chmelnici, Praha 3* 25.10.-16.11.
Zahájení: 0. Laubert , T. Roller.
Jiří Sozanský.
KS Opátov, Praha 4. Říjen. Katalog. Text J. Kříž.

Václav Stratil. Perokresby tuší.
KS Slatiny, Praha 6. 2310.- 12.11. Zahajovací slovo
I. Janoušek.
Václav Benda. Obrazy.
Malá výstavní sin OKS Liberec. Říjen. Katalog. Text
N. Řeháková.
Leonid Ochrymčuk. Obrazy a vystřihovánky.
Dům pánů z Kunštátu. Brno. 7.10.-2.11. Zahajovací slovo
Z.Zhoř.

Kládí
B.
R.
VŠ

brněnští výtvarníci /D. Chatrná, B. Jirků, P. Kvičala,
Olešová, V. Sedláková, J. Sobotka, J. Steklík, J. Šimek,
Vavruša, P. Veselý, R. Wenzel/.
klub Gorkého ul, Brno. Říjen. Katalog.

Josef Mžyk. Obrazy, kresby, grafika.
OGVU Olomouc. 9.10.-23.11* Zahajovací slovo P. Zatloukal.

Jitka Svobodová. Kresby.
Těšínské divadlo, Český Těšín. 11.10.-15.11.
Zahajovací slovo J. Mátl.

Konfrontace V.
Setkání studentů a absolventů AVU, VŠ UPM a dalších.
Svárov, 10.10. - 12.10.
Účastníci : E.Bomová, M.BotLzak,L.Bradáček,T.Císařovský, J.David, JUDavidová, S.Divis, J.Ěurivová,
M.Fidra, M. Gabriel, V .Kafka, R.Konvička, M. Kotrba,
J.Kovanda, V.Krčmář, P.Iysáček, A.Najbrt, M.Němec,
P.Nikl, K.0pltová, P.Otto, O.Placht, P.Pouba, M.>ajnišová, M.Riedlbauchová, F.Skála, V.Skrepl, P.Sládek,
L.Sorokáč, A.Střížek, M. Suchánková, M.Ševčíková,
K.Štencová, 0.Tichý, J.Vágner, V.Vejražka, E.Vejraž
ková.

Listopad
Jiří Sopko. Obrazy, krešby 1986.
Staroměstská radnice,GHMP, Praha 1. 27.ll.-2.il.
Zahajovací slovo. V. Skrepl.
V čase.
Fotochema, Praha 1. 19.11.-7.12. Koncepce výstavy
a zahajovací slovo A.Dufek, realizace k výstavě
I.Kafka. Účastníci: V.Ambrož, P.Balíček, LÍ Ďurček,
Jf Hrnilm, V,Havlík, P.Hečko, I.Hoffman, I.Kafka,
V.Kordoš, J.Křižík, J.Mlčoch, J.Rich.tr, R.Sikora,
K.Slach, D. Slivka, L.* Stač ho, V. Stanko, T. Stano,
M.Šejn, J.Špicner, P.Štacha, M.Švolík, J.Tichý,

D.Toth, J.Valoch, J.Wojnar.
Karel Malieh.
ÚKDŽ, Praha. 2.

...
6.11.-30.11. Katalog. Text M.Pánková.

Vladimír Novák.
KS Opátov, Praha 4. Listopad. Katalog. Text R.Prahl.

Jiří Dostál. Obrazy.
Jindřich Plíva. Objekty.
Atrium, Praha 3. 7.11.-30.11.
Věra Janoušková. Hlavy a těla.
Ústav rsakromolekulami chemie, Praha 6. 17.11.-27.11
Katalog. Text J.Šetlík.

Ivan Chatrný. Kresby a grafika.
Dům pánů z Kunětátu, Brno. 11.11.-7.12,
Zahajovací slovo J. Valoch.
Marie Kratochvílová.
Dům pánů z Kunštátu, Brno. 11.11.-7.12.
Zahajovací slovo J. Vránová.

