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Výstava má za úkol jen naznačit ve sledu jedenácti
uměleckých pozicí dějiny malířství v NSR,aniž by si
dělala nárok na úplnost.
Vybrané pozice jsou zároveň příbuzné odpovídají
cím pozicím internacionální západní umělecké scéry.
V těchto obecných trendech mají své míst o,avšak mluví
vlastní řečí.
Až do počátku 60.let dominující abstraktní umění
bylo chápáno jako internacionální. V katalogu dokumen
te 2, v r.1959 píše Werner Haftmann: "Ale člověk také
nepřehlédne,že moderní umění se dnes stalo nosným zá
kladem mezilidských vztahů v celosvětovém rámci.
V posledním desetiletí to bylo právě ono,které založi
lo přes všechny brzdící zvláštnosti řeči,mravů,dě jin,
cítění rasy a fdkloru jedno lidské vědomí. Jeho výra
zové formy a způsoby prožívání daly poprvé od romantismu světlé ideji světové kultury jistou realitu.”
Odvolávání se na romantismus a zatížení malířství
moralitou bylo považováno na druhé straně Atlantiku
vždy za specielně evropskou a zvláště německou zále
žitost. Typický pragmatismus amerického uzení vyjad
řuje Dtellova věta: ” What you see is xhat you see.”
ITaproti tomu v Femecku bylo moderní umění od svých
počátků spojeno s renesancí romantismu. Expresionis
mus skupiny "Die Brůcke" a val
"Blanen Reiter"
viděli v umění nejen pohýb a barvu, nýbrž i humpn"<
utopie a uřikládáli mu morální kompetenci.

To trvalo i po 2 .světové válce. Lial dri jako Baumeis
ter a Nay pomáhali stavět mosty od klasické moderny k
novému pohybu abstrakce a zprostředkovali podstatné
elementy starých ideálů. Umění zůstalo rovnou měrou
mediem sebeuskutečnění i poselství.
Osvícenství,na něm založená pochybnost a kritické
myšlení,nemohlo svou optimistickou utopii ani v klidu
zformulovat, na tož uskutečnit. Na r ozumu a kritice sn. lo
žený individualismus byl zhroucením měš tans tví a jeho
světa,fašismem a dvěma světovými válkami tak otřesen#
zej se člověk spíše znovu přiklonil k romantismu.
■ Fašismus a 2.světová válka proměnily hluboce kul
turní krajinu v Evropě. Zrodilo se americké "action
painting", vyvíjela se informální malba v poválečné
Paříži a skupina "Cobra" je příkladem názoru,který od
porem k abstrakci předjímal expresívni malířství nové
vlny konce 70. a poč. 80.let.
První dvě umělecké pozice výstavy zastoupené jmé
ny“ Willi Baumeister (1839-1355) a Ernst Wilhelm Nay
(1902-1368) souvisí s tímto poválečným vývojem,tvoří
ce zároveň v německém malířství mosty mezi předváleč
nou klasickou abstrakcí a novým vývojem. Jej ich umění
je ještě zatíženo silným morálním nárokem. Pro Baumei
sters je abstrakce prostředkem jak přejít z vnějšku
do nitra,k vlastním představám,jak opustit jev před
mětu a zachytit vnitřní pohyby, které určují malíře
v jeho pobývání na světě. Baumeister: "Je sporné,
zda příroda vůbec má vzhled, nebo zda si člověk jen
nevytváří něco takového,co s ní nemá co dělat. Pak by
bylo důležitější zkoumat své individuální pohybové
důvody a ptát se tak dlouho,až člověk dojde k obrazu
sebeprodúkující vize." Sebevytváření obrazu z vnitřku,
osvobozené od vazeb na způsoby jevení,bylo vůdčí i lnií
v diskusích té doby.
Ernst Wilhelm Nay chápe své umění jako projev du
cha doby,aniž by obětoval svou uměleckou autonomii.
"Právě proto,že chce své malířství vymanit a odlišit
od relativismu světa,maluje abstraktně. Redukována na
dva základní elementy: plochu a barvu, má jeho malba

nadosobní charakter."(Peter-Klaus Schuster). Kay chápe
svá níla jako bezprostřední odpoveď na krizi moderního
nacházení se na světě. Porozumění přítomnosti ztratilo
trojdimenzionální uchopitelnou skutečnost. Uchopitelné
skutečnosti a perspektivní obraz světa už nenůže dále
existovat,tvrdí s odvoláním na přírodní vědy a zejména
na Einsteinovu teorii relativity. Mluví o uvrženosti
člověka do neurčitě nepře drnětného. May se dotýká nervu
abstrakce a zároveň navazuje na názor předválečné ab
strakce, stejně reagující na přírodovědecké proměnění
věcného svě^i^a na atomární proces výměry energie. May
se hlásí k radikálnímu individualism,zároveň jeho umě—
ní míří v teorii barvy a plochy k nadindividuální grema. tice řeči,a nad tuto řeč k celku,který se v umění sám
zobrazuje ale uniká každému pojmovému popsání nemluvě
o analyzování.
Takto pyšné nabyly naděje a teorie mladší malířské
generace,která čerpala z vlivu poválečného vývoje ab
strakce v Americe a v Paříži z action peinting,tašismu,
ínformálního malířství. Na výstavě zastupuje tuto pozi
ci Emil Schumacher,který patřil ke skupině "junger westen”. Dále sem patří Karl G8tz,Bernard Schulze,GerhardHoehme ,K.H.H.Sonderborg,?red Thieler. Hledělo se od po
čátku na duchovní i na formální dimenzi. Umělci byli
antiformalisticky a konsekventně k tomu také antiideologicky áněřeni. Utopiím klasické moderny nechtěli vě
novat ani vzpomínku, na tož citaci. V uměleckém boji o
novou budoucnost se člověk vší silou bránil účasti na
rest auraci ro zbit ého.
V existencializmu našli vysloveno mnoho z toho o
čem přemýšleli a co chtěli : zdrženlivost ke každému
upevnění,pepření objektivní definice světa,ale také
možnost nové zkušenosti skrze já,jako jednající sub
jekt. Začali tehdy s absolutním odsouzením všech ide
ologií,což znamenalo žít bez jistoty. Toto ’’žití bez
jistoty” však neznamená jen výchozí bod,který je tře
ba a možno co nejrychleji překonat. Platí jako prin
cip až dodnes. Vyznačuje porozumění umění a světu,
které bylo poznamenáno zhroucením a nutností h7 = dpi

novou identitu. Obraz,který je právě hotový,se stává
popudem pro další,protože všechno je v proudu,nic ne
může být řečeno s konečnou platností.
Život bez jistoty tyl a je základní podmínkou dy
namiky tohoto mlířství. Na počátku nestojí patetické
gesto,nebo gesto čerpající z přeplněnosti duše,nýbrž
*jáýkteré je v obraze gestisky aktivní bojem o novou
mal irskou existenci. Automatické psaní surrealismu tu
má své pokračování,ale s tím rozdílen,že nový obrazový kosmos není tvořen automaticky, cílem není sestup do pod
vědomí,nýbrž podnícení vidění a založení nové osobnízkušenosti radikálním zpochybněním všeho dosud obvyk
lého a zdánlivě nezvratitelného.
Rozhodující podněty dávala pařížská umelecká scé- na: Pautrier,Dubuffet ,Wcls ,Hiopelle ,ale specifické pod
mínky v nově se formulující společnosti tyly právě takpodnětné. K specifice tohoto mlířství patří,že umělec
ké zkušenosti nebyly odděleny od společenských. Přemýš
lení o umění zahrnovalo úvahy o mezích vlastní existen
ce a vyžadovalo dát vlastní existenci do hry. To tylo
pociťováno tehdejšími malíři jako specifikum odlišující
jejich tvorbu od francouzských vzorů.
Umělci se sice cítili svým uměním povinováni společ
nosti,ale právě ta vystupovala svým neporozuměním proti
nim. Tehdejší hodnocení informálu podává Bernard Schulze
(v r.1962,tedy v době nastupujícího úspěchu): nTím,že
jsem ve společnosti cizincem a přece jsem nucen k účasti
na ní,vytváří se téměř nepřekonatelná bariéra,za kterou
žiji,která mě udržuje v rozporném pocitu úzkosti a na
druhé straně ve mně probouzí jisté agrese. Přirozeně
také umělec je dnes manipulován... já jsem manipulován
a pokouším se bránit. Ale z působ, jak se bráním, je už
manipulací předznamenán. To stáhnutí se zpět,ta role
cizince,je také už předem zakalkulovaná: pak jsou vše
chna východiska uzavřena."
Také Schumacherovo zdůvodnění osamělosti umělce je
ilustrativní. "Bxistuje vždycky rozpor mezi občanem a
umělcem; jeden chce to dosažené zachovat,ten druhý
(umělec) to chce změnit,vzdát se ho ve prospěch no^é-

ho. Občan chce trvalost,umělec neklid. Dnešní umělec je
v základu své existence osamocen,neboí jeho myšlení a
jednání je bez účelu a tím stojí v opozici většině sou
časníků,kteří pokládají účel za jediné oprávnění všech
vydání.” Avšak společnost obnovy v celé západní Evropě
nechtěla mrhat energií a nechtěla nic slyšet o krizi •
identity a o nové osobní zkušenosti. Důsledky této ne
všímavosti se projevily až na .konci 60.let.studentský
mi nepokoji.
Toto nepopisuje nic nového. Od té doby,kdy se umění
s počátkem moderny osvobodilo od nutnosti reprodukovat
skutečnost,aí už realisticky nebo idealizujícím způso
bem, od té doby,kdy zahlédlo v abstrakci široký proud
své nové svobody a přísahalo na své vlastní zákony,
od té doby,co odtud odvodilo vlastní zkušenosti a ja
ko avantgarda dokonce věřilo,že jimi předchází vše
ostatní,od té doby se propast mezi uměleckými inova
cemi a porozuměním obyvatelstva stále zvětšovala.
Zatímco formální i informální abstrakce na póčátku 60.let konečně pronikla do veřejného vědomí a i
když nebyla pochopena,byla alespoň uznána jako umění,
započal nový vývoj,který stávající pozici v jejích in
tencích. a v jejím sebevýkladu zpochybnil. Začal mnoho
stranný průlom z "chrámu",ústup z elitářského umělec-kého hájemství,jehož klasické cesty vedly,pod vylouče
ním veře-jnosti,mezi ateliéry a muzei.
Byl to mezinárodní pohyb s dalekosáhlými důsledky
také pro estetické koncepce,které se ohlížely po Dadastejně jako po konstruktivismu a Bauhausu s jejich ma
ximy o umění,které se rovná životu. Umělec nechtěl na
dále reflektovat status cizince,rozhodl se ofensivně
překonat bariery dělící ho od společnosti. Vystoupení
z obrazu,později pak v radikálnější podobě rozloučení
se s uměleckým produktem ve prospěch uměleckého pro če
šu,to nebyly pojmy odpírání,nýbrž pozitivní,! když ide
alistické, pokud se týká společenského přijetí této umě
lecké strategie. Vývoj směřoval k integrování publika
do procesu tvorby - v happeningu,! překročení všech

hráni n mezi uměním a životem,s cílem aby život sám se
stal uměním(jak žádal už Mondrian ve 20.letech).
Tento širokoobjímájící a mnohostranný pohyb je zde
jen v hlavních rysech zmíněn a to proto,aby bylo zřej
mé jakým výzvám a svodům bylo malost ví v 60. a pak
v 70.letech vystaveno. Malířství ve své klasické defi
nici jako produkce závěsného obrazu těmito vývojovými
tendencemi utrpělo,ale také získalo. Na jedné straně
bylo radikál ně otřeseno ve svém sebevědomí a ve svých
šancích pro budoucnost. Na druhé straně prostřednictvím
frontálního útoku se vrátilo k vlastním zásadám,začalo argumentovat základnějším způsobem - nebo vyvinulo zce
la nový způsob existence barvy,obraz se stal .prostorem
a tělesem zároveň. Tři pozice západoněmeckého malířství,
z těch jedenácti,které jsou zde předvedeny, tuto situa
ci malířství dokumentují. Tyto tři pozice představují
Gtinther Uecker,Haimund Girke a Gotthard Graubner.
Uecker byl spolu s Mackem a Pienem od poč.60.1et
členem skupiny "Zero”,která představuje "objektivizujú
ci” světelné umění vůči stále subjektivnějšímu zaměře
ní informální malby. Malířské gesto,na kterém informal
budoval,se prokázalo,čím dále tím jasněji,jako ne nut
ně spontánní a bezprostřední,nýbrž jako docela dobře
vykalkulovatelné,což umožnilo epigonům vykrádat zákla
dy informální tvorby. "Zero" znamená vystoupení z obra
zu e jeho tradičních podmínek. Formální a světelné pod
mínky obrazu nemá tvořit nanášená barva svou vlastní
materialitou a především vzájemně působícími kontrasty.
Samo optické světlo je chytáno,aby se v rastrech nebo
na hřebících lámalo a vytvářelo tak rozdílně osvětlené
a strukturované obrazové scény.
Ueckercva pozice je pro německé malířství v jistém
smyslu křižovatkou. Na jedné straně tudy vede cesta od
malířství k objektu. Na druhé straně tudy vede kolmá
linie zpět k malířství,která přenáší na něj zkušenosti
s čistým světlem ve spojení s reálným,nenamalovaným
předmětem a barvou. K tomu přistupuje ještě nový proži
tek více reálných rovin událostí v Ueckerově hřebíko
vém obraze,které,když se pak přenesou do plochy, jak je

7

tomu v obrazech Girkových,a v ploše jsou znovu spolu
slity,vedou k vytvoření nového způsobu místně neurči
telné prost orovosti na obrazové ploše.
Cirke se vyhýbá každému náznaku překračování pojmu
obraz. Dovedl však malířství svými redukcemi až na sám
okraj možností.
A konečně Graubner zjednává svými "ParbraumkBrpern"
(jakési ’’žíněnky” napité barvou) barvě novou,dosud nedosaženou formu existence. Ta malířství neruší,nýbrž
dává mu novou dimenzi svobody.
Vývoj umění ve Spolkové republice není oddělitel
ný od obecného vývoje západních krajin. To platí zejmé
na o 60.letech,kdy se komunikační proudy přes.národní
hranice prudce rozšířily. V těchto letech vznikly
s "Kunsthallen" nové inst ituce ,vedle galerií,uměleckých
spolků a museí,které pořádaly především representativ
ní, část o tematické výstavy současného mezinár odního
umění. Tak vznikla nová kvalita internacionality. Co
se dnes narodilo v N.Y.,na americkém západním pobřeží
nebo v Japonsku,bylo v krátkém čase známo na celé zá
padní umělecké scéně,dokládajíc tak svou životnost a
avantgardu o st.
Malířství se na tomto rozvoji podílelo dlouho
skromně. Obraz žil dlouho spíše soukromým než veřej
ným životem. Jeho konečný nástup k dosažení obecného
zájmu měl americký,ne evropský původ. Jednak k němu
přispěly mimořádné,v Evropě dosud neobvyklé rozměry
obrazů,jednak bestarostnost,s kterou Pop-art ovládl
umovou situaci konsumu. nikdy nebyl obraz uměleckého
života pestřejší než v době pop-artu. Sotva kčý žili
umělci v takové shodě s obraly pokroku a krásy jako
uprostřed 60.let a až k poč. 70. Nyní byl citát lahve
Coca-Coly,podle vlastních prohlášení amerických uměl
ců nemíněný kriticky, zdrojem dvojitého zalíbení :
jako symbol konsumní společnosti a jako umělecký ob
jekt. Umění převzalo metaforu konsumu,i když s ra
diální reflexí, to zn. odebralo ji konsumní každoden
nosti a citovalo ji jako umělecký obraz. Dosud nikdy
nebyly identifikace s uměleckými obsahy tak rychlé,

aby se umělecké formy staly základem celé kulturní mody.
Typická pro tuto situaci jsou slova Eduarda Beaucampa,
který se v ohlédnutí na konci 70.let loučí s avantgar
dou: "Dosud posledním velkým vrcholem byl americký pop-art,který prorazil tehdy,když v Evropě byla evidentní krize. Americký příklad působil tak fascinujícím způso
bem a tak vykupitelsky,protože s evropskou avantgardní
mentalitou a její ironickou inteligencí dosáhl znovudo
bytí ztracené skutečnosti."
Dominance amerického umění na západní umělecké scé
ně byla rozhodující. Zdálo se,jako by teprve američtí
umělci opět nalezli osvobozený pohled na předmětnou
obrazovost. V této situaci snadno ušlo poz ornosti,že
se ve Spolkové republice, výrazně ji než jinde v západ
ní Evropě,rozvijelo od konce 5O.let předmětně oriento
vané umění. Ha výstavě ho zastupují Horst Antes a Kon
rad Klapheck. Antes byl jeden z rozhodujících umělců,
který prokázal,že tělo a figura hraje v malířství ješ
tě roli,nejen jako míra obrazu,ale také jako téma.
Uicméně Antesovi nejde o opakování tradičního syžetu
a nevěří na další možnost zobrazování člověka v jeho
sociálním kontextu,jak se to dělo v portrétu. Antes si vytvořil základní figuru,která ve- svém stálém opa
kování v obrazech dává najevo,že pokud jde o hledání
individuality, jedná se jen o prázdnou formuli. Vpří
tomnosti těchto "Kopffliiplers",jak své figury nazývá,
je zobrazeno lidské ve své nejvšeobecnější formě,ote
vřené pro všechno a zároveň všechno postrádající: tedy
malířství,které jistě není po^snenáno někdejší disku
zí o obrazu člověka. Pluralistické sebe porozumění zá
padních průmyslových zemí se už nemůže shodnout v ob
raze člověka, ha jeho místo přicházejí šifry,které
může každý vlastními slovy zatížit nebo vyprázdnit.
Antes reflektuje ve své formalin ováné, dokonce téměř
standardizované hlavě tuto si^tuacijdává ale zároveň
najevo prostřednictvím malířského kontextu,do kterého
je figura zasazena,že tu jde o elei&tární lidské jed
nání,ne o malířské fixování stavu "ve spodních regio
nech smrti" (Branz Kafka). "Osamocená figura je nega-
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tivní formou,je stigmatem,přijímá barvu, šrafuru,myšlenku,
citát,čas,dějiny a spor s rozmary přítomnosti,je zásob
nice,která přijímá a vydává, (Antes,1963)
Klapheckovy obrazy strojů poukazují malířsky k tra
dici surrealismu,ale i na tradici nové věcnosti a ma
gického realismu. Zde malířsky pojednávané problémy
jsou dále radikalizovány. Nemají už fantastickými průhle
dy oživovat podvědomí. Jejich poezie je chladná. Slapheck
se zdržuje toho aby zasahoval do formy viditelnou stopou
malířského rukopisu. Tato přísná distance k vlastní osob
ní situaci Činí jeho řeč tak neúprosnou,tak precizní,že
jí nelze uniknout. A přesto je,jak K. sám prohlašuje,
osvětlena rysy humoru,který vysvítá z obrazových situací,
když zobrazené aparáty ve svém bytí na plátně začínají
vlastní život a při tom sdělují více o lidských podmín
kách než mnohé vyprávěcí obrazové nápady. Potud tu KLapheck nepředstavuje jen formální pozici,ale zároveň ta
ké jeden z mnohých pokusů jak malíř dnes bojuje o umění
a život,aniž by usiloval o jejich identitu.
Naopak: zaalířství-a význačným způsobem malířství
Spolkové re publiky-výslovně tematizuje ne identitu uměn í
a života e staví na tom svou samostatnost. To začalo už
v 6O.letech jako od pověd na happening, poznamenalo to
pak hlavně následující desetiletí. Graubner a Gizke na
tom měli svoji účast, jak popsáno. Polke a Šichter ' předstarují další dvě pozice,které je třeba pojednat v této
souvislosti. Začali v 60.letech,v dalším desetiletí cyli již známí na světové scéně. Jeden čas spoluprác ováli
pod ironickým heslem ’’kapitalistický realismus”. To bylo
míněno jako agresivní replika na vzmáhající se všudypří
tomný konzumní fetiši srn us v jeho obrazové a obsahové vyprázdněnosti (viz Polkeho Der ~urstesser) ,ale také jako
demonštratívni narážka na příliš povrchní realismus,
který se usídlil v blízkosti pop-artu jako jeho významově neujasněná alternativa. Oba autoři neměli co činit
s pop-ar tem, spíše jejich,jinak zcela samostatné cesty,
lze vysvětlit z problémového okruhu,který otevřela výstava documenta 5 v r. 1972 téci: "Obraz skutečnosti" a
"skutečnost obrazu”. Dokumente 6 v r.lí’“? téma tohoto
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dotazování ještě rozšířila tím,že chápala skutečnost obra
zu nejen jako estetický,ale také jako mediální problém.
Umění 70.let,ne už jen formální,nýbrž i mediální podni
kání se v protikladu umění óO.let nezakládalo na překra
čování svých hranic. Malířství tu hrálo důležitou roli,
mnohdy více didakticky než umělecky,až k f otorealismu,
který přenášel fotografie značně zvětšené ale s fotogra
fickou precizností barvami na plátno. Tím malířství ne
vysvětlovalo jen hranice fotografie,nýbrž demonstrovalo
i své vlastní možnosti. Fotografie totiž přenesena na
plátno,ztrácí zbytek iluzionismu. To je podmíněno mediál
ně,ne obsahově ,neboí vnějškově se nic v namalovaném obra
ze proti fotografii nezměnilo. A přece se zdá,jako by
v každém jednotlivém detailu namalovaného obrazu se mo
ment, zachycený ve fotografii rozepjal k časovému úseku,
který vyžadovalo malířské přenesení. Obraz tak dostal
vlastní pojem času,který nemá fotografie.
Jen proto,že Bichter užíval fotografii jako obrazo
vou předlohu, ne může být řazen k f otorealismu, ani jako
jeho předchůdce. Bichterovy obrazy rozostřených fotogra
fií nesouvisí s pop-artem,ani nejsou kritikou medií,
která by chtěla malířskými prostředky odhalit iluzivní
charakter fotografováného světa. Bichter kladl,podle
M.Schreckenburgera, důraz "jedině na schopnost fotogra
fie být nepopiratelně dokumentární: na zobrazovací me
todu. Fotografie,které Bichter užívá neinterpretují,
nýbrž citují v mechanické neutralitě. Bichter to vyhro
cuje až k paradoxu: nemaluje obraz podle fotografie,
nýbrž maluje fotografie. K tématu neostrosti je citován
autor: "Co vidíme jako neostrost je nepřesností,nějakým jiným způsobem bytí,ve srovnání se zobrazovaným
předmětem. Ale,protože obrazy nejsou malovány proto,aby
byly srovnávány s realit cu, nemohou být neostré,nebo ne
pře sně, či něco podobného."
Tím je Bichter ova pozice v pod statnych rysecn po
psána. 7 obrazech je íť^ivi duál ní,npn?něnitelná,v za
měření problému však obecná: ne identita umělí a živo
ta,dokonce nesrovnatelnost malířství a reality,refle
xe prostředků a tím reflexe vlastního média.
íř-

s tví jako malířství a zároveň malířství o malířství.
Není nikoho,kdo by to jako Richter demonstroval ve
všech možných syžetech: od předmětného malířství až
po abstrakci je pravdivé a platné jen to,co muže být
formulováno barvou. Jeho malířství je obrazové pře
mýšlení o problémovém okruhu malířství. Ovšem,tento
problémový okruh není u Richtera ani u ostatních malí
řů 70.let probádán a vykládán filosoficky (to neplatí
pro 80.léta,v nichž malířství v široké frontě usiluje
opět o novou obsažnost),nýbrž v předvedení různých
způsobů a možností malířství. Neplatí tu,že "medium
je poselství”,nýbrž v užití medií je poselství zaha
leno.
Do tohoto kontextu patří také Polka,i když šel
jinou cestou a jeho pozice je obsahovější. Nicméně
v užívání médií odkryl celou šíři malíř st ví, které
však pro něho není polem formálních vzorů,které je
třeba prosklonovat,ale spíše neznámé území čekající
na kolonizaci. Všechny otázky,technické,látkové ,obsa
hové i formální jsou stejně důležité. Určení jedné
uvolňuje teprve možnost jiné. Volba průmyslově potiš
těné látky tvoří i obsahově jiné předpoklady než mno
honásobné vrstvy laku na plátně. Polke reflektuje
stále znovu vy sloveně,ale i mlčící dějiny umění;
vědomí,které se vtělilo do obrazů tak,až upadlo v ne
bezpečí,že obrazy samy budou pokládány za skutečnost.
S touto úmluvou Polke nesouhlasí. Pojímá při tom
nejrůznější oblasti reality,vtělené často do obrazu
v různých materiálech. Ale neopatruje jim pouze
druhou realitu přenesením do obrazové skutečnosti,
nýbrž váže je v nový malířský kontext. Je to refle
xivní stejně jako asociativní postup. I náhoda tu
má svou roli,ale ne v přehnaném zdůraznění; nebot
Polkeho malířské zaměření není naivně důvěřivé,spí
še optimistické,co se týče možností malířství. Ve
vývoji jeho malířství se odráží kus obecných dějin
problémů,že reflexe medií,prováděná s ohledem na
prostředky,vede nakonec k divákovi a k promyšlení

jeho možností a šancí: "Fantazie diváka musí nalézt své
vlastní způsoby čtení a tem důvěřovat,musí uznat obraz
jako otevřené poselství., Klade-li se pro raná Polková
díla otázka po koncepci tvorby,pak se nyní změní v otáz
ku po způsobu divákova vnímání. Jak se může stát divák
jako "čtoucí" součástí obrazu ? Co určuje jeho asociace
a prožitky ? Obrazy vyznačují k tomu,meziprostor,v sobě
vágní a vzdor často užívané přímosti obrazového citátu,
neurčený. "
Neurčený ve smyslu obecném,ne epizodickém: Polkeho
obrazy vedou více a více k nějakému zvláštnímu kosmu,
který v citátech,ještě rozpoznatelných,dosvědčuje iro
nickou distanci,zároven ji však ruší,protože naníní
minul ost,která tam září,ale spíše budoucnost,je jimiž
stopami,dosahujíčími do tohoto místa a času,jsou ony
citáty a jejich volné asociace. Vyrovnávání s minulos
tí se u Polkeho děje především v instanci dějin umění.
Ne ale jako dialog s jejich aurou,s jejich znaky a mýty.
Zatímco se umění v 70.letech zabývalo převážně es
tetickými a mediálními otázkami,nabývá zároveň na vý
znamu dialog s minulostí. Není to malířské vypracování
dějin,nýbrž další pohled zpět k předdějinným dobám*
Je to pohled porušeného člověka v porušeném okolí do ne
porušené arkádie,z které nám zbyly jen pověsti a známky
mýtu. Centrální místo,také v mezinárodní rovině,v tomto
novém uměleckém myšlení,které si osvojuje filosofii,ba
dokonce se staví na její míst o,zastává Joseph Beuys.
Ten,jako sochař a kreslíř,nebyl zařazen do této vý
stavy malířství. Nicméně se zde o něm musí mluvit.
Také Beuys začal uměním,které,rovno životu,musí do ně
ho vplynout. Avšak nechce toho dosáhnout jako třeba
v happeningu,zrcadlením každodennosti v povýšených di
vadelních situacích,nýbrž prostřednictvím mýtu přiklo
něného zapřísahání alternativní budoucnosti. To se.
děje silou emocí a v nich ukryté kreativity. Sám o
sobě Beuys říká: "Jsem vysilač,vyzařuji.” Tím ale ne
myslí jen sebe; nebot každý je možným vysilačem,který
může vyzařovat. Umění ho k tomu má aktivovat.
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Beuys ohlašuje překonání veku filosofie uměním. To
pro něho znamená dějinný obrat,totiž zřeknutí se racio
nalismu a osvícenství. Vědy,jak říká Beuys,a jak se
skutečně v této renesanci romantismu děje,selhávají
ve svém výhradním založení na rozumu,čas dozrává pro
nový zlom a smíření ducha a přírody. Pojem osvícenství
se zasazuje o rozumový akt zkoušení,rozdílu,definicí,
rozděl ení. Ten dal podle Beuyse člověku pochybný po
krok, totiž v rozmnožení vědění,ztrátě jednoty,odcize
ní, osamocení, chaosu až na pokraj smrti.
Krize doby tkví tedy především v jednostranném
užívání rozumu,v pozitivistickém rozvoji věd a v jimi
zaviněným potlačením svobodného rozvoje lidské’ krea
tivity toho místa,kde "člověk je svobodnou bytostí".
Hebot tento člověk je podle Beuyse přírodní bytost na
nejnižší rovině,nebou je společenskou bytostí a nadto
je ještě svobodnou bytostí. (Werkstattgesprech WDR,
1.7.69) Ke společenské bytosti patří oblast rozumu
s jejím celým vědeckým aparátem. Ha nejvyšším stupni
svobodné bytosti překračuje kreativní člověk hranice
čistého rozumu a dosahuje objímajících náhledů,proniká
k souvislostem,které mu musí,na rovině rozumu s jeho
myšlenkovými operacemi,zůstat zakryty. Umění působí do
jisté míry jako transfer od člověka rozumového k svo
bodně kreativní bytosti. Při hledání uměleckých meta
for,které mají vyjádřit novou jednotu,o kterou se
usiluje,padne do očí předdějinná doba s jej ími znaky
a mýty,ne jako reakční zaříkávání zdravého světa,
nýbrž jako reklamace chybějícího. Dávno ztratily
znaky a mýty svoji sílu a závaznost,ale mohou ještě
jako prázdné formy vyvolat tušení o jiné budoucnosti,
dokonce se tyto prázdné formy nabízejí k naplnění
novým obsahem, Lžůže se to nazývat obrácenou utopií.
V rámci umění chce Beuys takřka rituálně uskutečnit,
co ve skutečném životě,na základě čistého funkcio
nalismu není možné,totiž znovuzrození romantické ma
niny,že vše je v jednom a jedno ve všem. Když se

umění a život více a více blíží,pak se také v životě pro
sadí a stane se principem to,co v umění v přítomné době
může být uskutečňováno jen jako příklad.
■ Beuys ovlivnil umění a jeho duchovní prostředí a
dokonce jeho sebeporozumění trvale. Břežářil ovšem umě
leckou -scénu 70.let a nejen ve spolkové republice tak
si 1 ně - a to také díky obeznámenému zacházení s médii —
že příbuzné,nebo jen jeho chápáním umění povzbuzené sna
hy na umělecké scéně byly zaznamenány jen nedostatečně.
Baselitz a Lůpertz jsou takovými příklady. Kiefer je na
tétp výstavě zastoupen,neboň se významným způsobem vy
pořádává s mýtickým. Ovšem jeho malířství není žádným
zaříkáváním původního,nýbrž emotivní a intelektuální
vyrovnávání se s mýtem dějin a mýtem v dějinách — ne
jako útěk do bezčasovosti,ani libovolnost domnělých
pravzorů, jaké jsou rády užívány v "nové" malbě 80.let.
Kiefer maluje přes obrazy mýtů,tedy v kontextu dějin
a ve vypořádávání se s nimi,s otázkou po síle nebo vyčic^ilosti starých představ a obrazů. Toto Kiefer více
než kdo jiný tematizuje a příom v malbě činí zřejmým,
že emoce a reflexe se navzájem nevylučují,nýbrž,např.
v zacházení s mýtickými obrazy se spolu slučují,v při
jetí jejich účinku i ve vůli nevydat se mu bezezbytku.
Kiefer a jiní jsou často jmenováni jako předchůdci
mladé malířské generace 80.let,která se ve Spolkové
republice nazývá zavádějícím způsobem "neue Wilde".
Je to však jen podmíněně správné. Kieferova pozice je
daleko vzdálena tomu osvojovat si čistě mytické nebo
mýtu podobné obrazové znaky a užívat jich k ilustraci
vlastní situovanosti. To se ale právě od počátku 80.
let často děje,téměř pozvednuto jako program umění,
které jako alternativu k hlavě cení jen břicho a ne
chává příslušet příliš velký význam vlastní situova
nosti. Tato nová malba ve Spolkové republice,která
brzy získala internacionální uznání a pak bohaté ná
sledování ,napodobování a pokračování,ovládla v l.pol.SO.
let uměleckou scénu a obchod .Rozhodu jící pozici jako
je Kieferova tu zatím nelze nalézt. To letech prudké
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produkce začíná nyní první vrstvení. Po několika letech
se i zde vytvoří pozice a tato výstava bude muset nit
své pokračování.
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Poznámky k výstavě malířství Německé spolkové republiky,
k jeho interpretaci a k charakteru avantgardní subjekti
vity.

Pro návštěvníka ze socialistické země,který zná
západní umění jen z časopisů,působila výstava na první
pohled mohutným dojmem. Překvapila rozmanitostí jasných
osobně vyhraněných výtvarných názorů realizovaných pro
nás s nezvyklou velkorysostí,která se neprojevuje jen •
velikostí formátů. Obrazy mluví jasnou řečí zralých do
spělých lidí zdravě sebevědomých,kteří si nemusí nic
dokazovat a kteří vědí co chtějí. Navíc je návštěvník
při vstupu příjemně naladěn prvními obrazy Willi Baumeistera,abstrakcemi z 50olet,které působí velmi svěže,
jak se později ukáže asi nejsvěžeji z celé výstavy,což je paradoxní vzhledem k tomu,že vývoj reflektoval ideologienost klasické moderny a měl by tedy vystupňovat
osvobození individua. Pigurální kompozice Ante sovy ze
70. a 80.let mi zůstaly v paměti jako mimořádný záži
tek. U Klaphecka,star ého známého z 60.let,se člověk
podiví jak je možno malovat tak dlouho stejný obsah.
Všechna ostatní díla se při delším pobývání na výstavě
slévají v podivně homogenní výpověd o čemsi důstojném,
ale nepříliš vzrušujícím. Ne ze by se ztratil osobitý
charakter jednotlivých pozicí či bohatství nápadů že
by se snad proměnilo v efektní čarování,nic takového
avšak na dně marně pátráme po nějakém pr ožit ku, po ně
čem živém. Celek vnucuje dojem,že tu jsou předvedeny
výsledky nějakého velkého dobře dotovaného výzkumného
úkolu prováděného vynikajícími odborníky. I Polkeho
obrazy jsou v tomto kontextu "ošklivé",ironické,oso
bité a sdělné neosobním oficiálním způsobem. Teprve
v posledním sále tři Kieferova díla poněkud vybočují ■
z převažujícího dojmu a lámou • chladný krunýř objekti
vity,! když je to výrazněji patrné v dílech reprodu
kovaných v katalogu nežli v těch vystavených. Když
jsem si pak přečetl v nádherném katalogi o 222 stra-

nach s dokonalými barevnými reprodukcemi nejen všech
vystavených děl, ale i mnoha dalších,ne vystavených,
úvodní stal z pera autora výstavy Lothara Romaina,
ledacos z mého bezprostředního dojmu se mi objasailo.
Onen "výzkumný úkol" je zde výslovně formulováno Je
jím malířství samo,které se stává v 70„letech svým
vlastním předmětem. Tento specielní výtvarný obor tu,
v období,kdy se umění chápe jako mediální problém,
zkoumá své vlastní možnosti a vlastní specifikum v
rámci širší mediální struktury. Rozdíl mezi mým vlast
ním dojmem a oficiální interpretací je tedy jen v cel
kovém hodnocení. To,co autor pokládá za vysokou hodno
tu onoho šíastného vývojového období,ve kterém-se vy
manilo z "osobních nýtů" poválečné moderny a předtím
už z ideologičnosti klasické moderny předválečné a
dosud neupadlo do pasti přehnané situovanosti "břicha",
to se mi zdálo poněkud nudné,samoúčelné a zbytečné.
Pokusím se sledovat hlavní argumenty Romaína a v po
lemice s nimi svůj dojem zdůvodnit.
1. vlna zastoupená Baumeisterem a Nayem je určena
snahou "...opustit jev předmětu a zachytit vnitřní po
hyby,které určují malíře v jeho pobývání na světě."
Tedy překročení od "vnějšího" vykazatelného a tedy
manipulovatelného vztahu k věci jako prvku nějakého
systému,který je k dispozici v již hotových konvencích
k "vnitřnímu" vztahu,k prožívání,k osobní,konvqičními
znaky nevyjádřitelné evidenci obsahů,které určují cha
rakter existence samotného prožívajícího,jsou jakoby
na jeho straně, je jich pochopením a ukázáním není dobý
váno žádné nové území,nýbrž objasňuje se jimi vlastní
povaha a hlubší zákonitost světa,v němž je prožívající
zařazen. Tyto vnitřní struktury byly implicitně chápá
ny jako harmonické a pravé,byly spojovány s možností
reálného sociálně spravedlivého světa.
"Takto pyšné nebyly naděje a teorie mladší ml ir
ské generace,která čerpala z vlivu poválečného vývoje
abstrakce v Americe a v Paříži." konstatuje L.R. a
dále zdůrazňuje: "V exist encional ismu našli vysloveno
mnoho z toho,o čem přemýšleli a co chtěli: zdrženli—
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vost ke každému upevnění,popření objektívmi definice
světa,ale také možnost nové zkušenosti skrze já jako
jednající subjekt.” Poukazuje na vědomý ráz budované
a budující zkušenosti (oproti surrealismu). Důležitým
motivem jeho výkladu,který mu bude důvodem dalšího vý
vojového kroku malíř st ví, je fakt,že umělecká zkušenost
tu je neoddělitelná od společenské. Toto principielní
ztotožnění umění a života bylo učiněno reálným vývojem
umění počínaje pop-artem,tedy uměním vyvíjejícím se
v ideologicky mnohem svobodnějším prostředí USA. Umění
překonalo do značné míry diferenci ke sp olečnost i,znovudobylo skutečnost, vstoupil o do života,stalo se svě
tonázorovou silou.
.
Jak však z tohoto vrcholu dál ? Kam se může ubírat
další vývoj ? Autor tu využívá toho,že mluví na okraj
výstavy malířských děl a učiní z malířství subjekt vý
voje. Otázka pak zní: "...jakým výzvám a svodům bylo
malířství v 60. a pak v 70.let ech vystaveno. "Konsta
tuje, že: "malířství ve své klasické definici,jako pro
dukce závěsných obrazů těmito tendencemi utrpělo,ale i
získalo." Tak se dostáváme k onomu pokladu,k podstatě a
předmětu malířství v interpretaci Lothara Romaina,která
je nepochybně správná,a tedy ke kriteriu,které vymezuje
vlastně charakter celé výstavy. Je to malířství, jek o
formálně vymezená činnost (produkce závěsných obrazů),
která se stává podmínkou,ale také cílem a kritériem
malířské tvorby. Tak, jako už v r.1977 na výstavě "dokumenta 6", dominuje i zde "mediální" charakter obrazů.
Nejde o nový lart pour 1'art, zdůrazňuje Romain v textu
katalogu d.6. Předmětem malířství je malířství ne ve
svých estetických,nýbrž existentních a reálně komuni
kativních podmínkách a možnostech. Zkoumání svých vlast
ních podmínek a možností není spekulativní a teoretic
ké,nýbrž praktické,malířské,uskutečňuje se výhradně ma
lováním. K tomuto předmětu se malířství uchýlilo na zá
kladě logiky vývoje,v němž úsilím po ztotožnění umění
a života právě existence a smysl malířství a všech jeho
prostředků vymizely. Zároveň tím malířství reagovalo
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n?, stále přetrvávající ideologičnost a univerzální nárok
obsahů umění 60.let.
ITejen logické důvody pro vznik této slohové fáze,nýbrž
i význam pro otevírání nových vývojových možiostí daleko
sáhle opravňují a zdůvodňují toto sebepochopení malířství.
Avšak právě chlad a ne životnost, vyprázněnost smyslu,ne
přítomnost všech lidských pocitů mne přesvědčuje,že se
tu malířství,v interpretaci Lothara Romaina, vy mezilo pří
liš úzce. Je to patrné také v další části Romainova testu,
kde se toto pojetí vymezuje proti následující generační
vlně.
Před interpretaci poslední - Kieferovy pozice zařa
dil autor připomínku díla Josepha Beuyse. Důvodem je
fakt,že Beuys,podle autora,překročilve svém osobním
vývoji ztotožnění umění se životem nalezením mýtu jako
prostředků ukázání alternativní budoucnosti. Tento vý
klad jsem nepochopil a nenašel jsem Beuysově díle něja
kou takovou oblast oddělenou od života,která by byla
adekvátní autonomii malířství. Spíše se mi zdá,že inter
pretace Beuysova díla prostřednictvím velmi povrchně chá
paného mýtu má být předpolím pro interpretaci Kieferovy
malby,interpretaci,která ovšem postrádá adekvátnost vý
kladů předcházejících pozicí. Výklad těchto obrazů jako
příkladů mediálního přístupu k mýtu dějin a mýtu v ději
nách, tj. jako pokusů zkoumat obsahovou nosnost těchto
prvků autonomního malířského podnikání,je syslím násil
ný a zužující. Romain chce tímto výkladem zachránit ma
líře před propadnutím hříchu další umělecké generace,
která se odvrátila od rozumného úkolu na společném
lánu malířství k potřebám úplně soukromého "břicha".
Bylo by chybou nevidět,jak věcné a střízlivé jsou sou
vislosti Romainova výkladu. Jestliže však nás takovéto
střízlivé sebepochopení malířství dovede až na sám po
kraj jeho smyslu a oprávnění,k střízlivosti sebevyprazdnování,je třeba sebepochopení uměleckého vývoje založit
přece jen poněkud šíře ji,i přes to,že některé souvislos
ti se stanou spekulativní,hypotetické a pouze principi
ální.
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V 60.letech dosah*)n umění jednoho ze svých vrcholů.
Jaký slohový úsek tu vrcholí ? Je to nepochybně vývoj na
vazující na americkou akční malbu. Ale i v textu katalo
gu naší výstavy jsou zmíněna nepochybná bezprostřední
pouta tohoto vývoje ke klasické předválečné moderně.
Přesto,že tento vývoj byl dynamický a plný vnitřních
reakcí,myslím,že v něm můžeme zachytit jednu konstantu. Je jí různým způsobem uvědoměné já jakožto centrum plat
ných smyslů,významů a obsahů. Toto sebevědomí provází
celé evropské dějiny. V souvislosti vývoje filosofie
má svůj vyabst rabovaný koncept. U Descartesá, Kanta,
Hegela, Husserla a Heideggera bylo vypracováno do po
doly které byly přímo nebo zprostředkovaně spoluurčující
ve vývoji moderního umění. Má též nepochybné souvislos
ti s vývojem sociální třídy měšťanstva.
V moderním umění,téměř od počátku století až dodnes
prodělalo vědomí já svůj vývoj. Dlouho jsme se domníva
li, že můžeme tento vývoj charakterizovat stupňujícím
se opouštěním obecnosti a pokračující konkretizací to
hoto sebevědomí. Teprve sebepochopení posledního dese
tiletí nám umožňuje uvidět,že šlo většinou jen o pro
měnu podoby obecnosti,do které se sebechápajíc í ?já'
stylizovalo a ukrývalo, Ha počátku vývoje moderny se
já pochopilo v konkrétních kulturních,sociálních a po
litických souvislostech jako to,co v abstraktní formě
formuloval již Kant: jako centrum kladoucí smysl, a ve
své odpovědnosti za pravdu smyslu ne odkázané pouze na
vnější konvencionální danosti. Toto ’já’ mělo už od
počátku všechny možnosti v rukou. Bylo místem,kde se
rodí smysl. Jeho upřímným,nezaujatým a bedlivým pozo
rováním se blížíme k prameni pravdy. Zároveň se ale
ukazuje ,v jaké obecnosti bylo ponořeno teto sebevědo
mí. Revoluční pohyb,jehož bylo toto já subjektem a
v západní Evropě zároveň i dějištěm,byl ve všech svých
fázích bojem světů . • Já prvních avantgardních hnutí
bylo kolektivní já . 3 této kolektivity bralo sílu
ke svým provoláním. Jeho dílo,ač bylo realizací stále
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se osvobozující individuality,zakládalo svou sílu v pře
svědčení, že skrze jeho,od starých dogmat osvobozenou in
venci přichází ke slovu nový svět,který je už hotov,
s celou spravedlivou sociální strukturou připraven za
dveřmi. Stačilo uvolnit tyto dveře,tak,jako surrealisté
uvolňovali brány podvědomí, oné rovněž nadosobní o sobě
zdravé struktury. Jestli se někomu zdá,že tato zapletenost konkrétnosti a obecnosti ve struktuře avantgardní
ho sebevědomí je zanedbatelná a její přetřásání štípá
ním vlasů,mohl by pochopit její reálný význam na základě
dosti neblahých důsledků,které dnes žijeme,
^Každopádně v 60.letech,na konci tohoto vývoje, st ojí
*já*podestatně jiné. Své největší iluze si v bolestech
otlouklo. Tuší,že vše to,o čem naivně předpokládalo,že
k němu,jakožto osvobozenému,přirozeně pa tří, je třeba te
prve udělat. Já*už není podepřeno iluzemi obecných před
stav o světě.. Už netrčí v prázdnu iluzorního světa konsti
tuovaného jako ideální opozice špatného reálného měštáckéhd světa. Radikální konkretizace sebevědomí žijícího
bez iluzí,nachází v této konkrétnosti novou sílu. Toto
*já*je zařazeno reálně ve světě,vidí všechna svá pouta
a vidí své konkrétní možnosti. Vidí prost or, čas, ze mi,
nebe, své tělo jako živel reálné zařazenosti a situovanosti. Tato jeho konkrétní každodenní zařazen o st se same.
stává tématem a obsahem,pokladem,který má být vynesen na
světlo. Už není jen projevem předpokládaného pravého
světa,nýbrž je sama realitou.
Ukázat' samu existenci a její tajemství konkrétní
jednoty receptivity a spontaneity lze těžko konsekventně
provést nějakými referujícími prostředky, a proto vyústě
ní vývoje umění v body-ar tu, happeningu a konceptu álním
umění je logické. Tento formální vývoj lze těžko pře
kročit a také si těžko představit další radikalizaci
sebevědomí nad představu konkrétního tělesného *já*
sebechápajícího se uprostřed své každodenní existence.
Téze o zrušení umění tím,že se jeho principy vtělí
do samého života společnosti slyšíme sice jak od Rod-
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Senka,tak od Beuyse. Uicméně je tu ohromný rozdíl.
V počátcích avantgardy žila tato myšlenka v podobě zář
né ideje jaksi samoč-fnně uskutečnitelné v budoucnosti.
Ha konci žije myšlenka překročení rámu obrazu v konkrét
ních předvedeních,ne spekulativně,nýbrž názorně,ne prin
cipielně,nýbrž konkrétně,jako nevysvětlitelné vždy jedi
nečné konkrétní faktum uskutečňující se před očima divá
ků v připravené,leč skutečné situaci.
A přece, přes tento ohromný rozdíl zůstává podáata
avantgardní subjektivity stejná. Je stále určena vírou,
že existuje kdesi v hloubce skutečnost,nebo možná na
jejím povrchu jediná absolutní pravda,ke které lze dojít
nebo se jí přiblížit. Absolutní míra proniká konkrétnost
díla. Uprostřed konkrétní události happeningu vyrůstá no
vý rám,pevnější než ten dřevěný. Aktem ukázání, postavením
před oči,buduje aktivní *já kolem sebe a všech účastníků
rám,staví se na vysoký sokl. *Já se tu chápe jako dyna
mický princip rodící smysl v konkrétní každodennosti a
zároveň zastavuje svou dynamiku,vyřazuje se z dění udá
lostí,mění se ve faktum vyskytující se v jakémsi neurči
tém ideálním světě. Konkrétní událost získává svou závaž
nost postavením před oči. Takto ukázána,ta událost,včetně
bohaté perspektivy,náhle JE. He kvůli nečemu,nýbrž kvůli
sobě. Tímto oka^ikem se bytí,které nám obvykle proklouzává mezi prsty, jakoby probouzí a ozařuje náš život .Avšak
konkrétní udál osti, které se tu ukazují před našima očima,
jsou celou svou povahou a svou podstatou událostmi kon
tingentními, částečnými, jsou určeny svou pro střede čností,
svým 'kvůli čemu*, jsou z osobní zaujaté vůle a z náhod
ných podmínek. Zaměřením pohledu na ně ,pohledu,který je
staví do rámu,se tato dynamická struktura zastavuje a
hypostazuje k zdánlivě substanciální struktuře. Jakkoli
je nepatrné,reálné a konkrétní to,co stojí na místě prav
dy, zůstává tu stále stejný model platný od počátku avant
gardy : pravdu jako takovou lze postavit před oči svobod
ného člověka. Představa zjevující se pravdy tu ^jGwple u a
do dějící se události absolutní míru. Konkrétní a absolut
ní hledisko je znovu nerozdělitelně szíscno. Konkrétní
okamžik je případem nadčasového absolutna,každé účastnící

se *já*je případem nadihividuální subjektivity,každá- kon
krétní věc je svým vlastním typem,svou ideou. Z pravdy
či přesněji z víry v možnost ukázání pravdy dostává
každý moment události svou sílu.
Tak se dovršuje v této evidentně krajní poloze,
v níž smysl zakládající sebevědomí ukazuje v díle samo
sebe při díle,avantgardní slohové období. Jeho charakteri
zujícím rysem je víra v existenci pravého ideálního světa
v popředí,v pozadí,či na okraji toho prvního zlého,v exi
stenci absolutní míry na dně osvobozeného sebevědomí.
Avantgardní umělec je ten,který k němu našel cestu a
ušel po ní dále než druzí. Každý avantgardní umělec vy
stavuje skrze svá díla sám sebe jako význačné ä jedinečné
místo,jímž dochází k zjevu jediná pravá pravda. Odtud
známá dualita avantgardní osobnosti,která usiluje záro
veň o krajní individualitu i o totální potlačení veške
ré své individuality. Obrat avantgardní osobnosti, od
vnějšího světa k sobě není jistě povrchním egocentrismem.
(Hicméně farizeus se také jen
.u sebe modlil a děkoval
Bohu.." za to,že v sobě našel jistotu. Luk. 18,11).
Avantgardní subjekt se neobrací k sobě kvůli sobě,nýbrž
kvůli světu,který v sobě nachází. Ten se ukazuje v po
době hlubokých odkázaností,nevyslovitelných pochopení
a opakovanou zkušeností odhalených souvislostí. *Já
tak v sobě nachází obecnou strukturu. Ve svém nitru od
haluje vnějšek. Hitro a vnějšek jsou smíšeny. Jistota
vyznačující individuální závěry se vztahuje na jednotu
na dně já odhaleného světa. Každý konkrétní avantgard- ní umělec pochopitelně ví^své nedokonalosti,nicméně sbli
žování konkrétního a absolutního já je jedinou mírou
a principem avantgardní tvorby a cílem duchovního živo
ta. Odtud se otevírá možnost radikálního obratu ve vzta
hu ke světu. Taková,v níž se*já vztahuje ke světu,ve kte
rém je,ne ke světu,který je v já . Takové já 'může
být teprve sebou samým,zbaveným vší obecnosti,kterou
cele přesouvá na stranu vnějšího světa.
Jestliže se tedy na počátku avantgardní fáze vývoje já osvobodilo od daného konvencionálního světa struk
turovaného v elementy se sebou totožné a umožňující var-

pul a ci,pak na konci stojí tváří v tvář jiné obecnosti,
která ho poutá stejně pevně. Obě se ovšem podstatně
liší, řrvní je člověkem udělaná (pochopitelně špatně),
druhá je spíše božská (alespoň se za takovou pokládá),
není poruče ani nabíledni. Jestliže však i tato druhá
obecnost je schopna být ukázána, může-li být v umělec
kém díle postavena před oči,je-li ji možno myslet,pak
rozdíl mezi nimi není asi tak veliký,jak by se na první
pohled zdálo. Umožňuje-li první ovládání člověkem,pak
to ještě nemusí být její handicap. Alespoň v těch náboženstvíchjkteré určily evropskou kulturu,ne bývalo,po
kud vím,ovládání,řízení,hospodaření nikdy hříchem.
Zato jím vždy bylo důvěrné obcování s jednotnou univer
zální mírou, a sebejistota a pýcha s tím spojená. Ani
v křestanství nebylo stopy po osedlání si jednotné mí
ry,alespoň do té doby ne,dokud patrně pod vlivem pla
tónské jednoty a z ní vyplývající duality ducha a
těla,se nestalo méně citlivým pro hříchy ducha,pro
různé způsoby pýchy,míšení víry a vůle atd. Není totiž
asi žádný pod statný rozdíl mezi iluzí,že skrze diskurhní rozum máme pravdu v ruce a iluzí,že jsme do
sáhli osobního pochopení způsobu,jímž má pravda nás.
Avantgardní představy autentické existence,jediného
měřítka hodnoty,originality a další podobné představy
jsou výsledkem iluze,že člověk má v sobě nástroj umož
ňující důvěrný kontakt s jedinou absolutní pravdou,
což zřejmě zůstává iluzí,aí tento nástroj umístíme do
kteréhokoli způsobu člověkovy duchovní aktivity.
Nové umění nám otevírá oči pro pochopení našich
dosavadních iluzí. Způsob existence avantgardního uměn <
mi dnes,po porozumění novému,připomíná model soustředě
ného výzkumu mořských hlubin. Jednotlivé osobnosti se
noří do stále hlubších a temnějších vrstev,stále pevně
ji uzavřeny do svých batiskařů. Výsledky výzkumu jsou
ohromující. I divák je vtahován do hlubiny,kde mu září
vstříc svitla poznání. I on se tu musí uzavřít do bezpe
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Mám však jisté pochybnost i,ne sice o velikost i,ale
o povaze a charakteru nálezů,o jejich patrně jen zdán
livě obecné povazeo Nikdo přece nemůže a nechce popřít,
kolik práce a úsilí vyžaduje dlouholeté tříbení zkuše
nosti avantgardní umělecké osobnosti. Víme-li o aktiv- ním rázu našeho porozumění, jak to,že se pak taková osob
nost cítí oprávněna stát před skutečností jakoby s práz
dnýma rukama ? Neprobíhá tu spíše než sestup ke kořenům
výstavba vznosné stavby ? Není jistota,která v jisté
chvíli na této cestě přichází,sice s nevykázatelnou,nic
méně přesvědčivou evidencí,jistotou vyplývající z pro
cesu kultivace cesty,po které se naučíme kráčet ? Není
iluží domnívat se,že tato jistota má ně-co společného
s otázkou kam cesta vede, popřípadě je-li to cesta sprá
vná ? Skutečnost,že cesta vede obyčejně k jednoduchost^
svědčí patrně jen o systematizujícím charakteru každé
lidské kultivace,nikoliv o tom,že cesta vede k nějaké
mu pravému cíli.
jNoví umělci mi připadají naopak jako ti,kteří se
vynořili na povrch a plují v chatrných loďkách na věč
ně proměnlivé hladině nabízející místo jistoty vždy
jen proměnlivost třpytu,klam stínů a odlesků slunce.
I zde na hladině je přítomná hloubka,avšak jen tak,
jak dosahuje k plavci v loďce: barevným tónem hladi
ny,úzkostí i jistotou,kterou nese loď. "Extrémně situ
ované" já nového umění je sice v jistém snyslu pokra
čováním sebevědomí subjektu,jak se vyvíjí v evropských
dějinách,avšak pokračováním,které se uskutečňuje radi
kálním obratem: nepokračuje do hloubky,nýbrž vrací
se na hladinu. Nalezlo-li avantgardní sebevědomí ne
pravdu na konci cesty k pravdě,pak nové *já*hledá
pravdu cestou k nepravdě a nepravdou. Uvědomuje si sta
rou,nicméně překvapující skutečnost, že obraz není prav
da. Má s pravdou společného jen to,co mají společného
dva protější břehy. To mu ovšem dává ohromná možnosti,
uvolňujíc ho z klamné iluze pohledu na jedinou pravdu.
Nejen pohled na stíny věcí je klamný. Ani pohled do
slunce,na věci samy nemůže být ničím jiným než dějinně
a osobně podmíněným zakládáním smyslu, (řřipustíme-li.
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že po odhození okovů, jsou-li to okovy poutající nás
ke světu,může ještě existovat vůbec nějaký smysl.)
Když umělec pochopil,že každé zaměření pohledu na
pravdu ji zaplaší,sfoukne ji jak plamen svíčky,pak mu
nezbývá,než upírat pohled do prázdna,vymyslit hrdiny a
příběhy,kteří zahrají příběh o pravdě,frašku beze smy
slu a bez cíle.
°kutečnost,že ”extrémně situované” sebevědomí ne
reflektuje v prvé řadě svou svobodu,nezpůsobuje nutně
ztrátu osobitosti, *já*se proto nerozplývá v objektiv
ní struktuře,nestává se nutně kolečkem mechanismu.
I toto ’’neautentické” já -je reflektujícím sebevědomím,
avšak reflektuje sebe jen ve své obrácenosti ven,k tomu,
co ho zvnějšku poutá,reflektuje své poutání vnějškem a vnějšek sám o sobě není přece žádným mechanismem.
"Extrén^ně situované * já reflektuje jako plavec na hla
dině. Hestojí pevně na vlastních nohou,nýbrž je unášen
proudem,spolu se vším,co ho obklopuje. Hledá jistotu
stejně jako autentické *já*, možná ještě naléhavěji,
neboí každá nová vlna mu ji vyrazí opět z ruky, proto
že to nikdy není jistota jednou provždy, získaná útě
kem pod hladinu. Svou jistotu nebuduje proto,aby se při
blížil pokladu na dně,nýbrž proto,aby neutonul. Buduje
ji z nepravdy,z klamu,z iluzí,z touhy,ze strachu,z blíz
kosti druhého,jeho úsměvu či bolesti,z uznání své prá
ce a z radosti,kterou působí,z okouzlení možností doro
zumění, z plátna, bare v, z výrazové a významotvorné moci
malířských prostředků,prostě ze všeho,co se mu naskýtá
a co ho obklopuje,aniž by předem prováděl třídění hod
not,nebo si osvojil platnou hodnotovou škálu. Svou jis
totu buduje také třeba z cizích obrazů,ale ne proto,že
by jako příslušník pozdní dekadentní fáze vývoje neměl
možnost vlastní tvůrčí síly,nýbrž proto,že,konsekv^tně
k jeho situaci na proměnlivé hladině,mu nejde o origi
nální čin na absolutní stupnici světové umělecké scény,
nýbrž o přítomné sdělení. Absolutní hodnotová -rúra,vynesena z klidu hloubky na hladinu se roztříštila v stru
kturu znaků s příslušnými významovými odkazy,které uvol
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něny ze svých hodnotových pout na stupnici hloubky jsou
volně k dispozici.
Pozitivní stránky tohoto stanoviska nevidím jen v tom,
že boří,jako každý nový postoj,tradiční principy,které se ukázaly v nové situaci jako neaktuální. Hej důle šitěj
ší se mi zdá,že postoj ’’extrémně situovaného" *já*odvaluje kámen z cesty ke skuté čnosti, kterou lze z dobrých
důvodů nazvat lidskou. Tímto kamenem nebyl obrazový rám,
objektivní pojem,nýbrž představa jedné univerzální míry,
aí je dosažitelná postupem pozitivistických věd,neb o ces
tou osobně jedinečné zkušenosti a emotivního vzepětí. Představa možného vztahu k jediné pravdě,k té modle za
stupující boha na zemi,aí je to ta kterou máme- v ruce,
nebo ta,o které tvrdíme,že má nás,bude vždy zakládat
duplicitu světa,provizornost tohoto našeho,otvírat mož
nost duchovního světa,míst a,kam je možno se utéci,místa
pro spravedlivé,možnost soudu před zločinem.
’’Extrémní situovanost" poukazuje ke skuté čnosti,která
má principiálně jinou strukturu. Svou obráceností ven,
svou závislostí na vnějšku zakládá společný svět (ne
svět v 'já*, nýbrž svět,v němž je *já*), svět hladiny,
jako jedinou pravou skutečnost. V něm je možno se set
kat, rozhodnout se,mýlit se,žasnout,zkrátka žít. Teprve
tento svět je opravdu dějinný,jak si ho přála mít avant
garda, ne bot já tu ne předvádí svou aktivitu zarámovanou
v obrazovém rámu,nýbrž dávno už jedná,protože na roz
bouřené hladině nikdy nemělo jinou možnost. Otevřenost,
aktivita,individualita,svoboda a další momenty avant
gardního myšlení tu jsou skutečností a proto nejsou
tématy.
Sebevědomí tu nemá,na rozdíl od své avantgardní po
doby, přimíšenu v sobě absolutní míru. Veškerá obecnost
a vlastně i realita je ve světě, vně *já*, by v by to
byla realita,kterou já myslí či sní, i ta je vždy sou
částí vnějšího světa,ne soukromého světa na dně vlastní
duše,který je pravý a obecný nějakými zvláštními v hloub
ce skrytými pouty0
Tím,že cílen není jediná pravda ukrytá v hloubce,
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tento svět jak koruna stromu.
Směrem vzhůru není růst omezen,neboí slunce je dále
než mořské dno. Rroto se do něho vejde nekonečně mno
ho nesmyslů,které svědčí alespoň o tom,že svět je ži
vý. Je tu však dost místa nejenom pro nesmysly. Také
pro hluboké smysluplnost i, pro objektivní pravdy, stejně
jako pro pohádky,pro soustředěný výzkum hlubin i pro
jednotu,kterou člověk ve svém životě tak nutně potřebu
je. Vejde se sem zkrátka vše,pokud nepřijde někdo udě
lat jednou provždy pořádek,pokud něco z tohoto světa
nepozvedne k jediné absolutní míře ,podle které ostříhá
bující výhonky do předepsaného tvaru.
Vraíme se k problému hodnocení německého malířství
70.let,jak bylo prezentováno na výstavě "Positionen”
a interpretováno v katalogu. Pokud je něco pravdy na
předcházejících tézích o principech vývoje avantgard
ního umění (přičemž abstrakce k principům nutně zjed
nodušuje a znásilňuje skutečný obsah děl i konkrétních
názorových stanovisek, čemuž se neumím vyhnout,chci-li
zachytit širší souvislosti a vytknout názorové opozice),
pak návrat malířství k sobě samému, jako k autonomní
oblasti oddělené od života^návrat,který je stěžejním
bodem na němž je pojetí výstavy založeno,je nejen evi
dentním faktem vývoje,ale i principiálně pochopitelným
krokem. Nejde tu jen o skromnost,© ztrátu odvahy,či
iluze o možných výbojích,ani o nostalgický návrat k
opuštěným hodnotám. Myslím, že v tomto obratu je impli
citně obsažena stará zkušenost o zrnu,jež musí zahy
nout ,má-li vydat plod. 0 tom, že já nalezne cestu
k sobě samému spíše sebevzdáním,rozptýlením se ve
vnějšku,nežli zaměřením k s o bě, zkounáním světa na dně
své duše. Tento nutný vnějšek poskytuje onomu evrop
skému já , hledajícímu v obrazech sebe a amp., ml st y-T,
To,jako od života oddělená oblast,přiznávájící otevře
ně jen mediální charakter existence,umožňuje umělci
vyjít ze sebe ven,uskutečnit prostřednictvím iluzivní
řeči ze. 1 irských prostředků reálný kontakt s vnějším
světem,s lidským společenstvím. Na takto autonomní
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půdě vytváří umění strukturu znaků obdařených významy,
od skutečnosti oddělených konvencionálních forem,zaklá
dá oblast fikce,v které se život osvobodil k nevyčerpa
telnému bohatství možných reakcí,opuštění,návratů,prostě
k nespoutané kombinatorické hře v rámci svébytné znakové
soustavy.
Avšak,je-li takto osvobozené malířství podmínkou,
která dává avantgardnímu sebevědomí novou možnost roz
ptýlení se ve vnějšku,setkání se sebou prostřednictvím
vnějšku,pak,takto chápáno,je vymezeno příliš široce.
Může v něm být zahrnuto příliš mnoho,nebo příliš málo,,
Bud; se takováto autonomní oblast stane opravdu od člo
věka oddělenou,zcela neosobní strukturou obecných vý
znamů, jak je tomu v německém malířství předvedeném na
výstavě "Bositionen”. *Já* tu překonalo svou avantgard
ní fázi jednoduše tím,že vyklidilo pole, (Zmizelo tak
nejen *já*kunsthistorické,nýbrž i umělecké a nadále je
ochotno přebírat snad jen pocty,nikoli však rizika.)
Sebe naopak může být konstituována autonomní oblast ma
lířství,aniž by přitom došlo k nějaké proměně avantgard
ní podoby *já*. Malířství se tu chápe jako svébytná ob
last výrazových prostředků,jimž přísluší určité významy
přičemž je oboje vydobyto dlouhou soustředěně tříbenou
reflexí stále téže osobní zkušenost i,reflexí uskutečňu
jící se spekulativně i prakticky a s vírou,že tato osob
ní výtvarná reflexe je v samozřejmém implicitním spojení
s podstatnými obecnými duchovními obsahy. Toto pojetí
je spíše naším domácím specifikem a je myslím výsledkem
dlouhodobé uzavřenosti před světem,uzavřenosti,která
má za důsledek mnohem radikálnější dobrovolnou uzavře
nost umělců do svého nitra a do svých ateliérů. (Často
slyšíme tvrzení: ”Já nepotřebuji nikoho a nic.’1) Tento
umělecký postoj bývá spojován s naší národní tradicí,
což asi už bude pomelu pravda. Je to však charakteris
tika, které je spíše třeba se obávat ,než se z ní těšit.
17a premise pravého světa na dně soukromé osoby a zpochyb
není společného, bude sotva kdy možno vybudovat nějaký
životaschopný národ. Touto cestou lze jistě jít stále
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a vytvářet na ní obdivuhodná díla - což se u nás také
děje - ale malířství tu nehraje onu roli nutného vnějš
ku, prostřednictvím něhož se sebevědomí může setkat se
sebou pravdivě ji,než v přímém zaměření k sobě.
Osvobození malířství je jen podmínkou obratu,který
uskutečnilo nové umění. Obrat sám je proměnou sebevědo
mí. Je onou extrémní situovaností ve vnějšku. Nové sebe
vědomí potřebuje malířství. Ne však jako uzavřenou ob
last svébytných významů,nýbrž jako jeviště,jako studnu
plnou barev, světla a radost i, plnou všech reálných i
nereálných výrazových prostředků,jimiž se člověk může
setkat s druhými lidmi a nakoneťfôám'se sebou. Ukázat
"to co jest” nemusí znamenat ukázat to,co ’’vpravdě"
jest,to,co je za věcmi nebo ve věcech jako jejich pra
vá podstata. Může to znamenat : ukázat to co je přítom
né,před tváří upoutaného ,upoutaného vně jškem,byt ím,kte
rému nerozumí/uchvácením přítomným dnem, který není jen
opakováním včerejšího.
Domnívám se tedy,že o Kieférově díle platí pravý
opak toho,co tvrdí v katalogu Lothar Romain: "Kieferova pozice je daleko vzdálena tomu,osvojovat si čistě
mýtické nebo mýtu podobné obrazové znaky a užívat jich
k ilustraci vlastní situovanosti,jak se právě od počát
ku SO.let často děje,téměř pozvednuto jako program umě
ní,které jako alternativu k hlavě cení jen břicho a
nechává příslušet příliš velký význam vlastní situova
nosti. " Myslím,že není podstatné,že se Kiefer zabývá
nýty,nýbrž to jak se jimi zabývá. To,že od skutečnosti
odstupuje právě jen tolik,aby zůstala ještě živá,že
ke skutečnosti kolem sebe přistupuje s jistou naivi
tou osobního zaujetí. Tím teprve může renovovat obec
ný vztah k mýtu, jehož je osobní vztah podmínkou. (Oži
vení mýtu je však patrně jen jedním z důsledků nové
orientace sebevědomí.) 7 uměleckém díle lze nalézt
jen to,co je do něho vloženo. Buď jsou to obecné prv
ky neosobně chápané foxjnální i obsahové struktury,
experimentálně uchopené,neb o to jsou hluboce osobní
tajemství rodící se ze soustředěného promýšlení téhož,
nebo to jsou projevy živé duše opustivší svou skořáp-

ku. Kieferova díla jsou je dírami díly na výstavě,která
nesou stopy živé duše,i když-troufám si říci bez důklad
né znalosti Kieferova díla,si autor výstavy dal patrně
hodně práce,aby svým výběrem připustil takovéto stopy
co nejméně.

vňk
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SOUDOBÁ JAPONSKÁ KALIGRAFIE A MALBA

Národní galaxie v Praze — Valdštejnská Jízdárna, prosinec 1986— leden 1987

Výměnou za výstavy "mistrovských děl" a díla Alfonse Muchy získala

Národní galerie možnost ukázat v Praze výstavu umění nejen dálného,
ale dokonce soudobého. Těžiště výstavy bylo v kaligrafiích — obrazy
malované evropským způsobem na plátně jen doplňovaly podobu Jednoho

prpudu současného výtvarného dění v Japonsku a byly vybrány se zřete

lem na vnitřní příbuznost Jednotlivých obrazů s kaligrafií* Díky tomu,

že za japonskou stranu výstavu připravila Vlasta Čiháková-Noahiro,
byly záměr a prezentace expozice i dobré texty v katalogu založeny na

skutečném pochopení pro obě přes všechny kontakty tak vzdálené kul
tury. Mohly tedy napomoci k tomu, aby výstava nebyla jen suchou in
formací o cizím dění.

Tam, kde my říkáme kaligrafie, "krásné písmo* ve smyslu vnější
estetlzace písemné formy sdělení, říkají Japonci šodót cesta psaní,

cesta písma.

Význam znaku do, "cesta", "řád", Je podobně Jako v

pojmech sado (čajový

obřad), kendo (způsob zacházení s mečem) či

džudo napjat meZi tradiční obřadní formou závazného sledu konání
a konkrétní Individual ní akcí právě ted a právě tady, za daných pod
mínek. Na rozdíl od pro nás běžného myšlení západních avantgard ne
jsou tyto dvě polohy, tradiční obřadní forma a bezprostřední prožitek

umělce, v protikladu, ale vzájemně se doplňují a podmiňují: mistrov

ské zvládnutí rutinní řemeslnosti, zachovávání tradičních postupů
a udržování psychické a v neposlední řadě i fyzické kondice - to

vše totiž vytváří prostor, ve kterém teprve může dojít k události
kaligrafického výkonu, který je "1 kontemplací i činem 1 jeho sto

pou" (O.Král: Východní ceata kaligrafie, UaR 1986/4,8.57). Jednota
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klidu a pohybu, vznikajícího a trvajícího: teprve v podvojnosti Je

úplnost. Dříve, než kaligraf namočí štětec do tuše, ” uvědomuje si
sebe sama uvnitř významu zvoleného textu..• .Plným prožitkem kaligraf

zároveň význam překračuje, stává se sebou Samým a při uvědomění
si sama sebe se k významu vrací a splývá s ním. Dá se říci, že

takto význam žije. * (V.Člháková v katalogu, s.6) Vždyt tu nejde
o dělání uměleckého díla podle našich měřítek, ale je to jedna z cest
k

dobrému žití.

Upozorněme Ješiě, že "význam" je tu na naše po

měry nebývalé jednoznačný - kaligraf píše text nebo slovo, jejichž

význam je pro středně vzdělaného Japonce bez dalšího jasně srozumi
telný a obecně sdílný. Zároveň ovšem znaky písma nepřestávají být
ideogramy, schematickými obrázky, z nichž původně jako písmo vzni

kly. Estetizace kaligrafie spočívá právě ve znovu odhal ování vztahů
mezi významem a věcí, jíž jsou obrázkem, a ve vyjádření těchto
vztahů celou škálou prostředků tušové čáry, jak ji kultivovala

tušová malba z "cesty písma* vyrůstající. Naproti tomu "prožitek*
si nesmíme představovat příliš evropsky. Subjektivní rovina pro

žitku, pro naše chápání Jediná, je ve východním pojetí opět harmo
nicky doplněna, ba podmíněna aktivitou "předmětu* prožívání,

až ke zrušení duality subjektu a objektu. To, co se zde v rámd

západního myšlení tak obtížně vůbec vysvětluje, je ovšem pro Japon
ce (a samozřejmě Číňany) tradicí ověřený postoj, pronikající celou

kulturu, klasicky vyjádřený v taoistlckých a zenových textech.
Akt kaligrafické tvorby je souvislým gestem, provedeným

v maxi

málním soustředění. Celá akce psaní je stejně důležitá, jako po

malovaný kus papíru určený k zavěšení na zed výstavní síně. Při

předvádění

ukázky kaligrafie ve Valdštejnské jízdárně 15. pros Ince

1986 vyjádřilo i ne zcela zasvěcené publikum pochopení této skuteč

nosti tím, že po provedení každé kaligrafie umělci zatleskalo.
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Právě to, že Japonci považovali za důležité nechat v expozici místo

pro díla provedená mezi rozvěšenými exponáty ve výstavním sále
(i když v podmínkách pro autory asi dosti nepříznivých), ukazuje

na zásadní důležitost konkrétního zde a nyní v této tvorbě. Z tohoto
akčního aspektu moderní kaligrafie lze porozumět tvrzení, že v dí

lech je skutečně přítomna jak časovost tak prostorovost: nikoli to
tiž jako zobrazení, ale bezprostředně.

Dnešní japonská kaligrafie sama sebe chápe v úzké souvislosti
s výtvarným uměním západního světa. Sirjú Morita napsal: "A my jsme

se poučili z výměny názorů s výtvarným uměním Západu v tom, že jsme
redukovali předmět inspirace na jednoduchý podnět a jednoduchý tvar,
už neopakujeme složitá souvětí a úryvky básní jako naši předkové,

naopak, ve snaze vyždímat ze sebe všchnu tu výtvarnou sílu k vysti
žení tvarové podstaty znaku jsme se soustředili na ty nejjednodušší
a nejzákladnější pojmy. Tak nám západní myšlení pomohlo dobrat se

podstat našeho umění, ” (Katalog, s.18) Není dobrým vysvědčením pro

západní kulturu, že když americká a evropská malba padesátých let

přijímala s novou vlnou východních výtvarných vlivů právě podněty
volné kaligrafie, bylo to přijetí spíše módní a povrchní. Vlasta
Čiháková v katalogu pěkně charakterizuje vztah Japonců k malbě Jacksona Pollocka a George se Mathieu a zdůvodňuje nepochopení japon
ských podnětů přežívající ilustrativní příchylností a popisným

vztahem k ireálném světu podvědomí z dob meziválečného surrealismu
(katalog, 8.11). Západní malířské projevy inspirované moderní ja

ponskou kaligrafií zůstaly jen subjektivní expresí základních vyja

dřovacích prostředků malířství, tedy vlastně hermetickou záležitostí

Postrádají základ obecné sdělnosti Japonské kaligrafie, totiž
opření o jednoznačný význam napsaných slov. Ohromné možnosti, jež
poskytuje napětí mezi slovním významem a obrazovou podobou znaku,

a i uvědomíme třeba před kaligrafií Sofú Okabe "Prach a popel" (v kata

logu obr.2), což je pro evropské publikum upravený název: doslovný

překlad znaků (podle 0.Krále) je filosofický termín ne—existence.
Japonský kaligraf tedy může namalovat dílo, které jednoznačně před
stavuje neexistenci jako takovou, které je v tomto významu obecně

srozumitelné, a přitom je zcela normálním umělecký cm dílem, ne jen
zápisem pojmu. Tyto možnosti můžeme východním národům jen závidět,
^aše písmo je soustavou zcela konvenčních znaků - stejně jako písmo
arabské, materiál druhé rozvinuté kaligrafické kultury, jejíž pro
jev je díky tomu povahy abstraktně dekorativní. Bývalá souvislost

mezi psaním a malováním (připomeňme řecké GBAFEIN, znamenající
psát i malovat) ukazuje, že i v naší kultuře původně existoval po

stoj usilující vyjádřit obrazné 1 slovní obsahy společným tvarem.

Poslední projevy této souvislosti se vsak vytratily nejspíše někde
kolem vynálezu knihtisku.

Považuji

za naléhavé a aktuální jedno připomenutí, které nám

ta-to výstava přinesla: že totiž západní směry "akční* či "informální"

malby postrádaly nejen - nutně - opření o ideografické písmo, ale
i postoj zrušení distance subjektu a objektu ("prožitek významu"),

který do značné míry moderní východní kaligrafii zakládá. Proto

zůstávaly subjektivně introvertní a ne sdělnost čistého formálního
tvaru se jen umocnila. Přitom lze podle mého soudu na tyto východní

podněty pozitivně reagovat i v rámci životních postojů naší kultuře
vlastních. Evropskou "cestou" je správně pochopená metoda (řecké

MET*HODOS je "cesta dál"). Opření díla o samonosnou obecnou sdělnost
není v našem kulturním okruhu možné přes původní věcný

význam

ideografického písma, zato podobnou možnost poskytují některé směry
současné fotografie, ale i postupy některých malířů (například John,

Ouhel). Za společného jmenovatele lze považovat vymezení výtvarného

díla jako stopy činu, v němž se právě zde a právě nyní potkávají tvůrčí
individuum a realita konkrétního světa, nepotláča jíce se navzájem.
mš
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Michael Rittstein, výstava obrazů, v Galerii bratří Čapkůprosinec l986 - leden 1987

Jelikož jsem Rittsteinovy obrazy viděl naposled před po
měrně dlouhou dobou,v r.1978 v Mikrobiologickém ústavu,byl
jsem příjemně překvapen. Autor zvětšil formát,takže figury
jsou téměř v životní velikosti,což zvyšuje bezprostřední
působení,zbavil barevnou vrstvu lesku a barevné tóny plnosti
a přesné artikulace,barevný akord líbivosti,maluje větším
štětcem,rukopis je ještě uvolněnější,vystupňoval jeho spon
tánní gestický charakter,struktura obrazu je určena do znač
né míry dynamikou linie,rytmu a barevného ladění. Přes tuto
spontánní vehemenci malby,která bouří na plátně,zůstává kres
ba jistá,stejně jako prostorová výstavba obrazů.
Obsahová stránka se však uplatňuje také velmi výrazně.
Její přesvědčivost je stupňována ve dvou paralelních lini
ích. Jednak cestou bravůrního realistického líčení věcí,jed
nak exaltovanou deformací tvarů zvýrazňující děj. Při vnímá
ní obrazů mě cosi výrazně ruší. Je to něco,co je především
ve způsobu podání obsahu,ale zasahuje to i do práce s malíř
skými prostředky,je to jakási disproporce v souvislosti všech
komponent,z nichž je celek složen.
Je třeba ocenit,že se autor zabývá panelákovou kulturou
a podobnými stránkami naší přítomnosti,jako s něčím co vskut
ku existuje. Zaujetí,s nímž malířsky zpracovává své téma do
svědčuje, že nejde jen o společenskou kritiku,o satirickou di
kobrazovou ilustraci. Autor nepochybně maluje svůj život a v
této vydanosti vidím další nepochybné pozitivum jeho umělec
kého postoje. Avšak tato vydanost nepřichází ke slovu bez
prostředně , nýbrž v jakýchsi disparátních vzorcích,schématech,
v hotových idejích. Ta statná krasavice,kterou tu často po
tkáváme je patrně nevlastní sestrou Jarhclovy Marilyn,ani ne
tak starší sestrou jako spíše o pětadvacet let později nama
lovanou. Má v sobě rozpornou existenci umění óC.let/ve zvlá
štní surrealistické modifikaci/obsahující krajní přijetí i
krajní distanci,ve smyslu:"lakoví jsme,taková je naše příto
mnost." Jenže,ono to dnes už asi nejde ukazovat jací jsme,
nebot už moc dobře víme,že tací nejsme,že jsme,oři vší uořímnosti,přece jen ještě jiní a že na tom ostatně tak moc nezá
leží,protože vždy nějací být musím-. ~i ttsteinovo ukázání
skutečnosti se stává charakteristikou typu. Typu panelako-
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vé domácnosti,života úspěšného pracovníka,manželského spolubytí atd.Cbrazy tak nakonec přece jen vypadnou jako ilustra
ce hotových idejí.
Právě tak asi dnes není možné používat surrealistické
dvojznačnosti reality - objektivní a imaginatívni. To mělo
svou sílu,když byl svět podvědomí odhalen jako nové reálné
pouto lidské existence a plnil tak obrazy novým tajemstvím.
Dnes působí tato dvojznačnost,zvláště ve spojení s odhalo
váním skutečnosti takové jaká vpravdě je,značně schematicky.
Autor textu v katalogu zdôrazňuje Rittsteinovu fantazii.
Po pravdě řečeno,mnoho ji tam nenalézám,či přesněji malířo
va fantazie je potlačována polopatě podávanou ideou,což
opět vnucuje obrazu sociálně kritickou roli. Na^příklad
v obraze ’’Ošklivé květiny" je veškeré napětí a fantastická
bohatost malby,dobrodružství prostoru vytvářeného spletí
stonků,napětím hry světel a stínů,kouzlem barev,to vše,co
je Schopno přirozeného,bohatého rozhovoru s divákem, je tor
pédováno přítomností šroubků a koleček,které tu vytvářejí
umělé napětí mezi dvěma neslučitelnými světy - banální my
šlenka, která posouvá obraz do polohy neplodného přetřásání
naší neuspokojivé životní situace.
Podobně nože v rukou divého muže,které v autorových kres
bách působí svěže,nebot ráz zběžně načrtnuté kresby dává i
obrazu náznakový ráz a takové náznakové nápady propůjčují
přece našemu myšlení třpyt. Vyvedena však barvou na plátně,
stává se tato myšlenka neadekvátní způsobu podání. Aby do
hnala váhu obrazového zpodobnění,stupňuje nebohá myšlenka
svoji důležitost až k samostatné,od obrazu oddělené existen

ci. '
Rittstein se na výstavě ukázal jako nepochybně velmi dob
rý malíř. Není to jen kreslířská dovednost,kterou je třeba
ocenit,je to především spontánní vitalita a nepochybná lás
ka k malování. Zdá se mi,že v pozadí jeho malířského podniká
ní stojí příliš vyhraněný názor,jakási soukromá či generační
ideologie,která je ve své určitosti povzbuzena tím,že malíř
ji díky své technické vyspělosti vždycky stačí. Tím se však
malíř stává funkcionářem svého názoru,v obrazech samých se
pak už nic neděje,jsou jen ilustracemi nějakých myšlených’
dějů.

vňk
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K výstavě Jiřího Načeradského
Pení a pánové, kdykoli se jdu podívat na novou výstavu Jiřího
Načeradského, přihodí se mi totéž: setkám se tam s tím, co Jsem ne

čekal. Načeradský je známý proměnami své tvorby, Jak Je patrno z ně
kolika příkladů:

V

Brně Jsme jeho práce viděli poprvé v roce 1966

- tedy právě před dvacíti lety - na celostátní výstavě mladých při
mezinárodním kongresu aiadgek AICA, který se tehdy konal v Českoslo

vensku. Vystavoval práce, které se daly nejstručněji označit Jako
čárání po zdech a souvisely tedy s drsnou estetikou lart brut i

s patronací Jepoa Dubuffeta. 0 rok později se Načeradského malbyv Brně
objevily znovu na výstavě Obraz 67 . Tentokrát byly Jejich námětem
velké běžící figury, které dodnes patří k nejznámějším dílům svého
autora. Když o tři léta později hostil Dům umění výstavu nové figurace, převzatou z Prahy, Načeradský zde nesměl chybět.

Pak nastala kratší pauza, až se v roce 1976 objevila v klubu

školství komorní výstava Načeradského grafik a kreseb.Zase to byl
nový a neočekávaný projev: groteskní figury, Jež měly stejně blízko

ke kosmickým ufonům jako k oživlým erotickým symbolům. Za dva roky
viděli jsme pak v Brně další, polosoukromou výstavu v ulici Gorké
ho - a Načeradský byl opět Jiný: humorné figurky ztuhly v ploěné,

tmavě konturované mechanické přízraky: vypadaly jako strojky slou

žící k sexuálnímu mučení.
Dnes se tedy setkáváme s další výstavou, která obsahuje tvorbu
několika posledních měsíců. Hledíme i na ni s údivem, tentokrát pro

to, že je v jistém smyslu bilancí, shrnutím všeho toho, čím nás ma

líř dosud překvapoval: nacházíme tu zřetelnou polaritu biologické a

technické inspirace, a jsem tu konfrontování se dvěma typy metafor:
v té první vstupujeme do světa antropoidního hmyzu, který je blízky

imagined sochařky Gerainy Richierové, v té druhé do sféry antropomorfních strojků, rozvíjejících tradici zakotvenou někde mezi Ernstem
a Duchampem.

2

Současné je tu znovu dotvrzován Jiří Načeradský jako suverénní

malíř/slučující s podivuhodnou samozřejmostí

spontánní a záměrné,

brutální a kultivované. Řekl bych - c myslím, že to neříkám Jen za
sebe- že právě v těchto nesporných malířských kvalitách Je Jeden

z velice přesvědčivých rysů této výstavy.
Vrstme se však Ještě k původní myšlence - totiž k polaritě Na-

čeradského tvorby. Kdykoli se s ní setkávám, vždycky si uvědomuje!,

že malíř riskuje, kdykoli je ochoten opouštět to, co mu vyneslo uz
nání, a pouštět se do věcí, od kterých 5®

- otevřeně nebo

po straně - zrazován.Pochybuji však, že mají pravdu ti, kdo v této

souvislosti mluví o názorovém kolísání. Spíše mně to připadá , že
Jiří Načeradský je až příliš upřímný. Jakmile se setká s novým ži

votním pocitem, zabývá se jím a vůbec neuvažuje nad možnými násled
ky. Když mu bylo pětadvacet, patřil k pionýrům nové figurace^a když

mu bylo třicet, byl v Čechách už jejím klasikem. Ovládal všechny zá
kladní principy a postupy této tvůrčí tendence. Mohl tedy klidně spo
činout na piedestálu, který mu byl nabídnut. Tc však zároveň zname
nalo podřídit se pravidlům zcela určité hry - zdá se Ä, že právě

to mu bylo nejvíc proti mysli.

Přešel tedy, jak víme, velkým obloukem od figurální grotesky k
absurdní konstrukci, od spontánního rukopisu k chladné, rýsované
kontuře. Při tq^vždycky - a to Je právě to nejpodstatnější - zůstal
bezohledným glosétorem té části objektivní skutečnosti, kterou ozna

čujeme jeko lidskou komedii. To, co vytvářel, se vždy týkalo podsta
ty lidství. Už v oněch zmíněných obrazech běžců byl člověk ve dvojím
smyslu nahý: ta druhá nahota byla ovšem symbolická. Tehdy se Nače

radský Ještě pohyboval v rovině obecných existenciálních pocitů a

vyjadřoval Je filosofickou otázkou: kam běžíš,člověče? Aby to nezně
lo tak školometsky, demýtizovsl své úvahy lehkovážnými glosami: ve
psanými číslicemi, daty, texty.

3

Neznám Jiřího Načeradského tak zblízka, abych vám mchl říci,

Jaký druh legrace mu nejlíp vyhovuje. Rozhodně se však nedá říci,
že by jeho poznámky na okraj života byly přespříliš veselé. Když

se dívám na jeho tvorbu, uvědomuji si, že má stejně daleko k satiře
jako k morální filosofii. Jeho obrazy a kresby se vyjadřují o člově

ku přímo a jeho zaujetí nemá daleko k afektu. Dnešní NaČeradský už

ví, že umění dvacátého století nemůže být globálním odrazem bytí,
že jeho úkolem je hloubení sond určitým směrem a na určitém místě.

Proto se v těchto groteskních glosách zjrbidluje homo eroticus , proto

se v zrcadle, které Načeradského tvorba nastavuje člověku, objevuje
drastická metafora věčného páření - aby všecko to zdánlivě jen pudo
vé překročilo své hranice a dostalo univerzálnější rozměr.Taková je

nadreálná realita tohoto malíře.

Načeradského upřímnost, bezprostřednost i chu£ riskovat se
jeví v novém světle právě v brněnském kulturním prostředí, kdy tra

dičně převládá jistá suchost, svazující pocit zodpovědnosti a mýtus
subíimovené avantgardnosti. NaČeradský byl a zůstal přímý a drzý
"jako kluk čmárající po zdi" (Chalupecký). Přímé jsou jeho vyjadřo

vací prostředky - v podstatě klasická malba bez příměsí vnějších

efektů -přímá jsou i jeho sdělení, jeho zprávy o stavu vlastního
nitra. NaČeradský formuluje své obsahy bez oklik a neschovává je
za estetické zástěrky. Promiňte mi, když to vyjádří* docela neliterámě: je ochoten padnout na hubu, jen když při tom stačí něco ří
ci.

Čím víc o tom uvážuju, tím víc se mi zdá, že bychom se od něj

mohli naučit právě tohle.

Březen 1986

Igor Zhoř
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Standa Diviš

Výstava obrazů, KS Blatiny, 16. 3. - 4. 4. 1987

Divišovy obrazy,málovane acrylem v čistých tonech
v jasně definovaném rozvrhu barevných ploch,jsou na
první pohled výraznými osobnostmi. Upoutaly na sebe
pozornost na Konfrontacích, ze jména v Mozartově ulici a ve Svarově* Dnes vypadají trochu jinak než před ro
kem. Již tehdy se vyjadřovaly ve výrazných kontrastních
elementárních znacích,avšak živý maltský rukopis dopro
vázel tento první hlas bohatstvím drobných událostí.
Dnes vystavené obrazy mají své barevné plochy ohraniče
ny jasnými konturami,pojednány téměř bez jakékoli sto
py štětce,což ještě zvýrazňuje jednoznačnost sdělení.
Obsah sdělení se divákovi vnucuje s velkou silou.
Jasná a působivá tvarová a barevná kompozice sugeruje
nějakou událost. Zvolená rovina ztělesněná mřížovou
osnovou,která vyjadřuje horizont našeho pohybu a vnímá
ní a je zároveň nosnou osnovou pro znaky sdělující řeči
(bývá ohraničena na vnějším okraji linií zdvojující rám,
což zvýrazňuje ještě konvencionální ráz obrazové řeči),
se bortí,naznačuje ambivalentním způsobem možnosti své
konkretizace (Brány do nebe,Trubky z Jericha,Dvanáct
apoštolů), je proražena náporem vnější událost i (Průnik),
jazyky pomluv se do sebe zaplétají v sebeplodícím po
hybu zla (Peklo). To vše se vnucuje spíše silně než
určitě. Nejen určitost,nýbrž i závažnost obsahu je od
lehčena jakýmsi hravým přístupem. Námět,vyprávěný děj,
je tu jen jedním momentem celkového působení. Ty star
ší obrazy z Mozartovy ulice (Krajiny) a ze S vázová (Živ
ly) vnucovaly spíše než událost nějakou strukturu. A
zase jsme váhali jakou. Vzdor pregnantní artikulaci a
výrazové jistotě zůstává sdělení mnohoznačné. To nejen
zvyšuje napětí,ale udržuje také živý vztah mezi kon
krétností a obecností. Podoba obecnosti je v Divišo
vých obrazech, stejně jako v obrazech jemu blízkých
umělců,výrazně a zřejmě vědomě jiná než u umělců star-
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šic ho
Ha konfrontaci v Mozartove ulici jsem v Divišových
obrazech viděl jen abstraktní geometrické vzorce a
nikoliv silně abstrahované záznamy krajinných zážitků,
jimiž ve skutečnosti byly,jak jsem se dověděl později
od autora,protože na Konfrontacích nebývají popisky.
To,co mne na obrazech tehdy přitahovalo,byl pocit ra
dosti a zároveň jistoty,s kterou se zdály být namalo
vány. Oproti klasické i poválečné abstrakci tu byla
na první pohled zřejmá obsahová lehkost,hravost ,kon- .
kretní osobní radost namíst o názor otvor né a slohotvorné závažnosti. Když jsem si pak obrazy prohlédl pozor
něji a od autora se dozvěděl,že jde o záznamy- konkrét
ní kra jiný, pochopil jsem je mnohem blíže , ale v zásadě
ve stejném duchu: podávají radost nejen z bar vy, z tva
rového vzorce, z rytmu, kont rastu, harmonie ,nálady,ale ta
ké z aktu abstrakce jako lidské možnosti označovat,tvo
řit řeč,dorozumět se. Diviš je zřejmě okouzlen touto
lidskou možností a její tajemnou mechanikou. Možností
proměny skutečnosti v autonomní řád,který má nejen
vlastní zákonitost,ale,kupodivu,i vlastní krásu. Všech
ny Divišovy obrazy mají v sobě napětí mezi těmito dvě
ma vzájemně cizími stránkami: stránkou skutečnosti jako
vnitřně asi konsistentního,ale neprůhledného kontíhua,
které na nás doléhá v konkrétních od sebe oddělených
okamžicích^ a mezi stránkou jasně artikulované jednotné
znakové struktury,kterou se skutečnost vyslovuje.
Ilustrativní pro tento rys autorova díla je to,co
provádí s prostorem. V jeho obrazech není prostor jako
přirozené prostředí názorových souvislostí,není tu pro
stor tělesné existence. V krajinách a v "Živlech” je
autonomní prostor barvy. Avšak v cyklu s mřížovým rastrem se objevuje lineární prost or,takový,jaký vy
tváří čára na základě své možnosti vyvolat iluzi urostoru. Tento prostor, kterým ukazuje jako vystupování,
vzdalování,růst atd. pracuje s iluzí prostoru,ale zce
la svéprávným způsobem. Všechny tyto prostorové pohyby
tu jsou bez přirozené prostorové souvislosti. Jsou sou
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částí autonomní struktury Divišovy malířské řeči* Akt
iluzivního malířského zobrazení tu je učiněn témtem,
je ml ováním reflekt ován, zvaž ován, zkoušen. Je tu vytvo
řen otevřený vztah mezi dvěma sférami: sférou skuteč
nosti a řeči. Obě jsou ve vzájemné interakci,ale nesplývají. Uprostřed mezi nimi stojí autor. Je jejich pro
středníkem, místem, kde si obě podávají to své,kde si tře
ba i vyměňují role. Autor žasne nad tímto svým údělem,
zároveň však pozorně pozoruje,provokuje je a zaznamenává
své zkušenosti. Nepřestává žít svůj přiměřeně sebevědomý
a hlavně vědomý život. Obsah jeho obrazů tvoří věci,
s kterými se v životě potkává,ke kterým ho osud přivede:
krajina,rej buněk pod mikroskopem, ta jemná souvislost
mikrokosmu a mekr ok osmu, biblické příběhy. Jejich vzru
šující zajímavost provokuje jeho malování.
Co je tedy vlastním obsahem Divišových obrazů,co
je to,čím mě upoutávají ? Není to ani kra jiná, an i fy
zika a biologie,ani abstraktní řád. Jáhohem spíše je to
tajemný vztah mezi skutečností a řečí,mezi významem a
znakem apožná i nepřekonatelný rozpor mezi lidskou zařazeností do světa a vyřazeností toho,kdo chce pozoro
vat a vypoví dat, tvořit řeč. Avšak toto vše a ještě mno
hé jiné sice je v obrazech,avšak uyšlím,že je tu ještě
něco původnějšího,co teprve dává dílům jejich váhu.
Je to asi víra a radost. Víra v malířství a barvy, v sebe a ve svou práci,ve svět a v přítomnost,v mož
nost porozumění. Radost z této důvěrou obdařené práce,
a ze světa obdařeného právě takovou důvěrou,ze světa,
v němž je možno pochopit,sdělit a být pochopen. Tento
důvěrou obdařený svět,který má sice nekonečnou pers
pektivu,ale je přítomný, přítomný v nás právě tak jako
kolem nás a hlavně mezi námi, tento společný svět je
onou specifickou Divišovou představou obecnosti a tím,
co dává jeho obrazům sílu, jist otu,srozumitelnost a
radost.

- vňk -
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Konfrontace s veřejností

K výstavě jedenácti mladých malířů v Mikrobiologickém
ústavu v Krči

Na chodbě ústavu,která se za poslední léta vžila
v prostředí pražské uměnímilovné veřejnosti jako zavede
ná výstavní síň,kde už bylo ledacos k vidění,vystavili svá
díla mladí malíři a sochaři,kteří dosud vystavovali pokud
vím jen na Konfrontacích. Tam,v prostředí starých domů,
špinavých dvorků,polorozpadlých hospodářských stavení,
vytvářeli, v krásně nadšené spoluprác i, prostředí kouzel
ného vzkříšení,v němž mezi obrazy ožívala i popraskaná
omítka a suchá tráva. Tady se poprvé střetli s neutrali
tou výstavní síně a neobešlo se to bez oboustranného ne
pochopení. Umělci vystavili nevyvážený soubor, svědčící
mimo jiné i o nejednotném přístupu k této akci (Diviš,
snad až s přílišnou skepsí k očekávanému přijetí děl ve
řejností vystavil vedle pěti malých studií obrazy starší
a nereprezentující jeho tvorbu současnou,David naopak
bezelstně vystavil tc,k čemu právě ve svém překotném vý—
voji dospěl a myslím,že tím zase přecenil možnosti nepři
praveného diváctva). Druhá strana - výstavní prostředí také zůstala daleko za svou povinností být neutrálním
pozadím vystavovaných děl: naprosté nepochopení z toho
vyplývající ztráta jistoty,mindrák,stížnost na vysokém
místě,předčasné ukončení výstavy,represálie.
Při vstupu udeřily návštěvníka do očí plastiky Laca
S or okáč e, výtvory osvobozené fantazie svrchovaně a nená
silně zbavené mnohých posvátných předsudků. Gabrielova
sochařská díla,která jsou přinejmenším stejně svobodná,
ukazují navíc,že omezující postup,práce s mírou a záko
nitostí nemusí být vždycky překonanou zbytečností. Tři
Gabrielovy drobné tvarově jednoduché v podstatě abstrakt
ní plastiky jsou nabity napětím a při tom mluví osobitou
syrovou nepromr skanou řečí,mají podobnou pádnost,jakou
obdivujeme u románských soch.

46

Krčmářova plátna vyprávějí příběhy bohatého děje. Je tu
zřejmá snaha o nevýtvarné podání,© to,vyhnout se jak nad
vládě neosobních, malířských, pro středků, tak i osobní vý
tvarné stylizaci. Příběhy jsou líčeny,tak jako například
hobitové a ostatní hrdinové Tolkienových příběhů,ze set
kání, z bezprostředního popisu intencionálního vztahu ke
světu,z napětí,z očekávání,úzkosti i spontánní radosti,
ze ztotožnění se s určitými silami,ze slabosti či z tou
hy,nikoliv z pravdivé kostry věcí a dějů,s kterou se pře
ci vůbec nesetkáváme. Tak je tomu i u Eriky Bor nové a
u Sládka. U všech však zároveň tuším z tohoto hlediska,
z hlediska přesvědčivosti živě líčeného děje jisté rezer
vy. U Bornové shledávám důsledné malířské zpracování,ale
zároveň snad jistou zdrženlivost v prožitku. U Sládka zase
naopak je překotné líčení nedostatečně malířsky zvládnuté.
Jistě je možno rozbít iluzivní jednotu prostoru,aí s úmys
lem nebo naivně (jako u předrenesančních obrazů),ale vždy
je tato deformace signifikantní,vždy dosvědčuje jistý ná
zor. Zde ty střepy iluzivního prostoru mezi ornamentalni
mi a výrazovými čarami jsou rušivé.
Jestliže se Sládek velkoryse obrátil zády k prostředkům
malířského výrazu,pak Císařovský z nich naopak učinil své
téma. Ve dvou obrazech z prostředí dórských chrámů zkou
má možnosti malířského podání tvaru a výrazové síly bar
vy. Zkoumá je natahováním na skřipec,ale přesto obrazy
působí dost neosobně. Nicméně i zde je patrná radostná
hravost,která dosvědčuje,že tito mladí umělci se nepova
žují za zvěstovatele pravdy.
Otto Blacht ukazuje suverénní kresbu a odvážnou zkrat
ku. Tradičnímu výtvarnému pojetí oponuje jen jakousi de
monštratívni lehkomyslností a zběžností podání. Pokud se
dá soudit z jednoho obrazu,je to opozice zatím trochu
povrchní.
Zařazení leptů Dur išinové, které jsou samy o sobě
vel mi dobré,ale dosvědčující jiný výtvarný názor, je pří-značné pro tuto uměleckou generaci,která je zřejmě vždyc
ky ochotna spíše přijímat cizí názor,nežli se od něho
distancovat. Důsledky jsou ovšem takové jaké jsou.
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Zde například je divák nucen smířit ve svém názoru připrocházení výstavy zcela protichůdné světy, což je ne
lehký úkol* Nebo snad o to právě jde,smířit v názoru
resmiřitplné,které je ve skutečnosti už dávno smířeno ?
Stříšková díla jsou dalším svědectvím nevhodně při
pravené výstavy o Ačkoliv jsou všechny tři obrazy výrazem
velmi vyhraněného osobního názoru,ne působí na výstavě
přesvědčivě. Je to proto,že snad náhodou,neb o pro roz
paky z výstavní síně,jsou všechny tři stejně vystavěny,
všude se opakuje hluboký krajinný prostor s předmětem
v popředí a vysokým hoři zonte nu^-T oyzbuzuj e dojem, že
Stříškovým problémem je hřešení obrazu\yýtvarng>. To ovšem
není vůbec pravda. Kouzlo jeho obrazů,o kterých bych se
rád pokusil referovat někdy jindy,spočívá asi v tom,jak
důsledně a přitom přirozeně dokáže jejich autor opustit
své "já",okruh svých jistot a otevřít se do široka
vnějšku a toto otevření plně v obrazech zpracovat.
Zřejmě ne j provokativně ji působila Davidova kolekce.
Byl v ní například obraz věrně re produkující lod z kra
bičky cigaret Sparta. Na ní nápis; "Jsme všichni na
jedné lodi..?" Dále věrně namalovaná nálepka z krabičky
zápalek s třemi zámky s nápisem: "Three Czech Painters".
Další obraz připomínal rébus nebo rovnici, je jimiž Členy
byly krteček z večerníčku pronášející v bublině větu:
"They say that the new wave is dead." a pak devět malých
obrázků. Věci jsou tu zobrazeny jakoby nahé. Jsou tu
bez pozadí,bez "aury",jsou více méně jen vyskytujícími
se figurami. Nicméně nejde o neartikulovanou proměnu
bytí,ne jsou jen vytrženy ze vztahu a postaveny před oči
jek tomu bylo v pop-ar tu. Věci jsou tu ve vztazích,ze. jí
tu své role,avšak role stejně podezřelé,stejně soukromé
a nedůstojné jako jsou samy. Je tu i silný osobní vztah
ohlašující se v nápisech a ve způsobu žalování. I ten
je stejně nevybraný, aut ar se tu otevírá s upřímností
prostou všeho předstírání. Mohli bychom říci,že tu má
me co dělat s postmodernistickou banalitou a jistě
tomu tak je - v pozadí stojí poznání,všestranná a opa- ■
kovaná zkušenost,že ideový přístup k věcem,jejich zdán
livě přirozeně rozumné hodnocení a výběr věcí hodných
a nehodných pozornosti,je právě ve své zdánlivé přiro
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zenosti velkým problémem,který v sobě ukrývá vedle pozi
tivních a konstruktivních dalekosáhle retardující rysy
a že právě reflexe tohoto hodnocení je velmi plodhá.
V obrazech je však ještě něco dalšího nad tuto banalitu.
Je tu také jakási provokace, je tu sdělení o obsahové
vyprázdněnosti. Toto sdělení nám říká,že banální strán
ka přítomných věcí není poslední vrstva. Za ní leží
hluboký obsah. 7 těchto obrazech udělal David zkušenost,
že podstatný obsah je nesdělitelný,a to žádnými prostřed
ky. Kdykoliv je na něho upřena pozornost,mizí nebo se
proměňuje v něco jiného. David,který to poznal ve svých
starších obrazech;činí pokus,který se podobá postupu
detektiva v Čapkově Velké kočičí pohádce. Myslím,že spodobným úspěchem. Tímjže podstatný obsah z obrazu vy
pudil,tlačí se tento z vnějšku na obrazový rám,až je
slyšet jeho praštění.
Obecně řečeno,je to starý postup praktikovaný v mo
derním umění už od impresionistů: divák je nucen vlast
ní aktivitou (která má nejrůznější podobu od aktivity
oční sítnice až po uvědomění své vlastní rozporné exis
tence) doplnit to,co na obraze není. To,co v Davidových
obrazech není,napovídá to,co tam je. Vidíme tam běžné
věci a jejich běžné vztahy,často pro nás neprůhledné a
autorův osobní vztah k okolnímu světu. Možno říci,že
jsou; to konkrétní reálné vzorky okamžiků, každodenního
živo'ta. Jsou předvedeny bez hodnocení,bez výběru,bez
ukázání jejich hlubšího smyslu, je jich celkových souvis
lostí. Tento hlubší smysl a celková jednotná souvislost
je tím,co na obraze chybí. Je tím,co n^jisí divák spon-r
tán ně doplnit. Obraz však dává přesný pokyn, otevírá je
dinou možnost jakou podobu tento hluboký smysl může
mít.V Davidově pojetí má tyto rysy: 1/ Je nezobrazi
telný,každé zaměření pohledu ho zaplaší - je tu příto
men vně obrazového rámu. 2/ Je stránkou věc i,není ani
za ní,ani vedle ní,není někde v hloubce už předem ho
tov,není jednotou,nýbrž mnohostí - v obraze je nepří
tomný smysl určen přítomnou věcí. 3/ Je svázán s věcí,
ale není s ní totožný - jak je vidět,věc může být ze
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svého smyslu "vysvlečena" a přesto je.
To je tedy podoba hlubokého smyslu jak ji vidí David.
Myslím,že jeho pozornost hlubokému smyslu,celkové souvis
losti věcí,je v rámci názoru jeho generační vrstvy ojedi
nělá. To ovšem neznamená,že se od svých generačních dru
hů názorově liší. Naopak David tento názor výrazně potvr
zuje: Jeho pohled upřený k jednotě nalézá konsekventně
na místo ní jen prázdno,jen našepsováné plátnová myslím,
že tím není překvapen. Jestliže Střížek nalézá krásu,
vzrušující zajímavost a smysl všude kolem sebe,v květině
na víku bonboniéry,v příbězích knih,které čte,ve sterých
reklamách a kdekoli jinde,pak jenom proto,že se vzdal
klamné představy celkové jednoty smyslu a že se vzdal
také nutnosti demonstrovat její klamnost. Podobně i os
tatní vystavující nejsou přitahování šalebnou bludičkou
jednoty,! když v různé míře uvědomění jejího nebezpečí.
Standa Diviš pracuje s jednotou, přitom je však zřejmé,
že ji pokládá za prostředek lidí,ne Boha,za výsledek
člověkovy tvorby systémů,kde jedině každá jednota může
mít svůj původ a reálný dosah® Nad touto jednotou vládne
v jeho obrazech jiná,mocnější síla,která se projevuje
smyslovou rozptýleností v mnohém,radostí z okamžiku na
plněného věčností a která odkazuje člověka s jeho jed
notou k jeho lidským mezím.
Přes zmíněné nedostatky mi výstava způsobila velkou
radost. Vitalita,jistota a naprostá nepřítomnost bolestínství či znechucení a útěku do soukromí, to jsou vp^rr
povzbuzující rysy celkového hodnocení naší přítomnosti.
Zůstává pro mne záhadou odkud se vzalo.

vňk
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Konfrontace ve Vysočanech

V posledních dvou dnech měsíce května proběhla
v Praze-Vysočanech šestá Konfrontace,svým počtem účast
níků nejrozsáhlejší za celou dobu její existence. Sešlo
se zde totiž na osmdesát autorů. Je celkem pochopitelné,
že se mé poznámky nemohou týkat všech zúčastněných a tak
jsem se zaměřil na úzký výběr, vybíraný mým diváckým, sub
jektivním názorem. Doprovázel jsem Konfrontace jako divák
od jejich počátků a sledoval jsem tvorbu jejich účastníků
i mimo ni. Hlavně tedy účastníků,kteří mne zajímají a
s větší nebo menší pravidelností se těchto setkání zúčast
nili. He budu se zabývat formou, jakou se tato poslední Kon
frontace ubírala, ani zda jde stále o umění,nebo o bizarní
jarmark,zda byla více méně vůbec progresivní, läyslím si,že nepředpojatý divák,at laik či příslušně školený odbor
ník pochopil za celou dobu existence těchto setkání,jak
nezaměnitelnou úlohu sehrála pro celkové kulturní povědomí
a to nejen pražského® Vždy jsem doufal, ž^B tanou novým im
pulsem pro podobná setkání i v jiných generacích. Zdá se
však, že^s’’kůží na trh" se nechodí lehko a chápu, že ne každý
volí tuto cestu,tuším také,že v galeriích je více klidu,
než na zaprášených,malých dvorkách nebo v přírodě,to vše
je pochopitelné a oprávněné. Tím víc však oceňuji mnohé
z těch,kteří už by mohli v našich galeriích vystavovat a
jdou do těchto akcí bez různých spekulativních důvodů.
Hyní však již k jednotlivým autorům :
l.KikljV jeho koncentrovaných vizích,někdy snad až
příliš bolestně osobních,se zračí silný,naším světem neza
tížený prožitek. Jeho dřívější prenatal ní bytosti žily
svůj důvěryhodný život v jakémsi průhledném obalu,který
chránil jejich skutečnou nevinnost,která nechtěla mít nic
společného s odosobněným,chladaým,spekulativním světem,
který nás obklopuje. Avšak na jeho posledních se objevuje
více bolesti nenarozených. V tichu se objevují rány (vagíny),
které napadají původní ochrannou vrstvu jeho úkrytů® Vyza
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řované světlo se mísí s krví. Nikl začíná sestupovat
z chráněného "Olympu" mezi nás. Velmi opatrně našlapuje
a obezřetně se rozhlíží. Jeho prožitky se mísí s obec
nějším strachem s obecnější nadějí. Toho,čeho jsem se
trochu dříve obával,jakéhosi umělého spiritismu násilně
implantovaného do našeho vidění,mizí zcela vědomě z ob
razů a o to silněji vypovídají !
S.Diviš - Tak, jak jsem se mohl seznámit s dílem
tohoto autora,mohu s klidem tvrdit,že zraje jako víno.
Jestliže jsem na první konfrontaci(1983) v sobě malo
věrně zapochyboval,zda může mít tak hermeticky uzavřený
problém možnost dalšího vývoje,s každou novou výstavou
mne autor svými pracemi přesvědčoval o opaku a. vyváděl
mne. rychle (a jistě nejen mne) z omylu. Jeho nejnovější
obrazy aí visí v jakémkoliv prostředí mne vždy lapají
a stahují do svého nitra. Přesto může jejich jednoznač
ně vyzařovaná energie působit na první pohled jednorá
zově, tedy jako obraz prvního plánu. Vše torna zdáni dvě
napovídá: nekomplikovaná kompozice,prudká až vášnivě
prostá barevnost a ke všemu plošnost ploch. Kdo uvízne
v této síti, jistě nepostoupí dál a odsoudí obrazy s po
vrchnosti nebo stejnolitosti. Jak snadno se k těmto
úsudkům kloní lidé všemožně "komplikovaní,přemýšliví"
je až s podivem ! Kdo však je ochoten vstoupit za
tuto první mez a odkryje jistě lákavou oponu, najde
živou bytost. Nabízí se srovnání s mimikry v přírodě.
Jak často mineme podivuhodné poklady přírody jen tím,
že je jejich ochranné zbarvení skrývá (byí jsou k tomu
ostatně stvořené). Divišovy obrazy mají toto ochranné
zbarvení. Jejich mimikry jsou tímto světem a zároveň
plní i funkci bohatých medových rostlin, jež 1
jí
svojí pestrostí k ochutnání skrytého nektaru. Jeho ob
razy lákají k spočinutí,ale jen co bychom dosedli,už
by nás "měli". Prudce nás znepokojí a není jisté ňí-m,
začínáme se propadat aniž bychom se o to příliš snaži
li. Jejich vycizelovaný řád totiž jednoznačně vymezuje
lidský chaos do patřičných mezí svým všelidským odkazem
k uvědomění si základních souvislostí našeho života.
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J.Rona - Tento autor ""bezohledně" vtahuje diváky
do svého monstrózního příběhu,kde dokonale ovládá nitky
svých sítí* Jeho obrazy o této dovednosti mluví* Žijí
tak vyprávěný příběh,který vypráví člověk se silným
vnitřním sepětím s vlastní legendou a s kterou mistrov
sky manipuluje v tom ne jlepším slova smyslu. Mnohdy je
i sám touto legendou natolik stržen,že jen zpovzdálí pozoruje, co se na plátně odehrává, jindy tuto pravděpo
dobnost vědomě simuluje a příběh se sám sobě směje.
Jakoby si dvě zrcadla jednou řekla z očí do očí,já i
ty jsme ta pravá skutečnost a za chvíli si řekla,žádná
skutečnost ne existuje, to se jen mi navzájem odrážíme.
Je^liže připustíme tyto pohledy,pak se objevuje i třetí
možnost,že Ronovy obrazy mohou žít i mimo toto vymezení
a vše nasvědčuje tomu,ze si je toho autor vědom,a i
když jeho obrazy znějí tuhou melodií,jeho ohně jsou
něžným rozpomínáním,jeho kultovní stavby jsou jen na
chvíli opuštěné, stejně tak jeho hrady, ta jemné, avšak sta
věné nezáludně pro nás,kterým se málokdy podařilo si po
stavit svůj vlastní hrad z písku. Ano,jejich děj je dě
jem Ronova mystéria a přesto,že jeho smích křiklavě
drnčí v podobách hadů,divých zápasů a všude je možné
cítit odhozené kosti,kůži,srst,můžeme toto divadlo s
důvěrou zabydlet,neboí každý z nás v něm může najít
svou postel. Automaticky se stáváme jedním ze dvou zrca
del.
J.David - Kdo zná autorovy dřívější obrazy,jistě se
sám sebe zeptá,kam se ztratil mýtizující příběh,co se
stalo s magickým světlem, jež vyzařovalo z obrazůítoli
krát zpochybňované). Sám se domnívám,že nic z toho ne
zmizelo, jak se může z povrchu náhle jevit. Je však
zřejmé,že dříve tušené symboly a hlavně vztahy mezi ni
mi, vypluly ostře do popředí,ukazují se přímo,nezakrytě,
jaksi zkratověji. Vzniká dialog mezi novoznakem a sta
rým schématem symbolu. Uzamknuté tajemství v úsporné,
skoro černobílé formě tuhne v podivné kamenné artefakty,
které sedimentují v novém prostoru, jehož prvotní prázd
notu supluje bílá, čistá plocha. 2 dřívějších autorových
obrazů zbyla odkrytá páteř,jež je krůtě cejchována shlu-
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kem Tmám en f, které se jeví příliš vyhřeznuté Jakoby bez
logických vztahů se svou, známou podstatou. A tady pro
mne začíná nové dobr o druž st ví, tady je první zárodek po
chybností samotného autora,který se značnou reflexí za
číná budovat nezvyklá pravidla své hry,neboí kdyby pro
padnul víře,že možnost jeho her vstoupí rovnocenně k ži
votu a bude si vymiň ovát na něm svůj vliv, stal by se
bláhovým snivcem a jeho výtvory by nutně vedly k povrch
nímu mysticismu. To,že se tak neděje,je ukázkou Davidovy
jistoty,že rozpozná mezní hranice,kam až lze zajít a
také ho k tomu nutí i způsob jeho tvorby,která se právě
v těchto mezních situacích jakoby zcela obrátí a v šíři
této reflektivní snahy nelítostně "bičuje sebe 'sama",
J.Kovanda - Tento trochu nesmělý,tichý samouk na té
to konfrontaci do kázal, že odborné školení není vždy zá
rukou kvality,neboň jeho tři obrazy byly závažným příno
sem k jádru lidí pohybujících se kolem těchto setkání.
Obsah jeho prací nekypí dravostí, vášnivostí,ne jsou hlubokomyslné^filosofující (ani si na to nehrajou), ale velmi přesně balancují nad propastí banality a její re
flexí. Tento pohled není asi v českém prostředí příliš
akceptován,v pro středí, které je hrdé na svou kultivova
nou estetiku,kterou zuby nehty brání. To,že musí bojovat a olizovat své krvavé šrámy je v posledních letech záslu
hou právě všech výše jmenovaných a jejich nemnohých spo
lubojovníků,“ke kterým Kovanda právem patří, i když jeho
obrazy jsou jedny z nejvíc zranitelných necitlivým od
souzením,mají totiž v sobě kouzlo procitnutí skrytých
komnat našich pečlivě chráněných citů. Kdo však opět
ulpí na nálepce prvního plánu,je mimo všeho. Banální
atributy ho svým provedením musí urážet, je jich rozvrst
vení je zdánlivě nekontrolovatelné ,naivní, be ze smyslu
plující prostorem. To vše se může v určitých chvílích
jevit hrubě diletantsky a kdyby tyto banality ne se sta
voval právě typ člověka,jako je Kovanda,asi by podle
toho tak vypadaly. Jeho obrazy,jeho vidění (byň trochu
koláž ovité) však odhalují své další vrstvy a právě po
mocí těchto schémat můžeme se proto překvapivě nořit
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hlouběji do jemných pater nevyřčené erotiky,humoru,do
oparu dětských snů podivně infikovaných naší dobou do
úzkostlivých podob. Snad jen jedna malá výtka tomuto
aut ořovi, více jistoty v přednesu, vío e odvahy, která zce
la určitě dodá jeho obrazům velkorysejší výraz. Žada
lidí jako je V.Skrepl,T.Císařovský,V.Vejražka,M; John,
Pištěk,Macek,Kovařík,Suška,Olešová, Vejražková ,Rddlbauchovájlysáček rozhodně svou měrou přispěla k sobotnímu
a nedělnímu odpoledni. Pokud jsem mohl od většiny z nich
vidět jejich práce již dři ve,tak se mi jevila ne vždy
přesvědčivá a vyrovnaná jako zde; a to se týká především
V. V e jražky, T . Císař ovského, Č . Sušky, V . Skr epla.
Jestliže se snažím najít v sobě objektivní omluvu
k tvorbě 0. Plachta, týka jící se obrazů zde vystavených,
nedeří se mi to. Tento autor,který mne svou prací vzru
šoval syrov ostí, která byla napůl předstíraná a napůl
opravdová,tím vědomě zašifrována do fomy,jež někdy ví
ce, někdy méně zápasila s obsahem,který se dral skrz di
voké,avšak v podstatě rafinovaně vyspekulované struktu
ry rastrů,mne zklam?.!, Obsah tentokrát sice zvítězil,
ale konstrukce formy se zhroutila a tím nepomohla totovítězství prosadit a hlavně plně sdělit. Minimální zá
sah štětce chtěl snad zrušit dřívější autorovu doménu
(důmyslné,ně kdy až efektní rastrované plochy) (ostatně
prvně více využité v tvorbě J.Rony a M. Mainer a) mu přes
to neumožnil najít svůj nový výraz. Domnívám se však,
že tento autor brzy opět najde svou sílu a znovu hlasitě
promluví. Více skeptický jsem nad tvorbou P.Sládka,
který sice stále bravurně ovládá část abecedy nové mal
by,která ale v jeho podobě dostala pohodlný artist ní
ráz, jenž již o ničem nevypovídá. Podobně je na tom tvor
ba E.Bomové , jejíž schematické vidění nové exprese je
silně mylné. M^Rajniš ová,ne sporně talentovaná malířka,
však svůj malířský talent dosud nedokázala vyvážit si
lou myšlenky,takže pomalu akademičtí. 0. Tichý, jehož
zajímavě řešené artefakty,bezprostředně vyslovené na
Svarově (předchozí Konfrontace) byly pro mne pře kva
pením, zde pouze žongloval a nanipuloval rříliš průhle
dně s tímto svým vydobytým fondem.
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Tak jako na Svarově se stal právě Tichý překvapením,
zde se jím stali dva autoři (i když jen dvěma ukázkami),
a to SeMilkov a J.Kornat ovský. Zdá s^_p,že jejich tvorba
pomalu a nehlučně vyzrává do příbuznosti názorového vy
hranění jejich dříve jmen ováných kolegů, kterým brzo
pomohou rozšířit spektrum vidění.
Uezbývá mi již nic jiného než poděkovat všem zúčast
něným a přát si,aby kvalita této generace nevyšla
nazmar.

V. Konrád
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Rudolf SIKORA
AUTOPORTRÉTY ?

/z cyklu antropický princip/

Brno, Na bidýlku, červen 1986
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Rudo Sikora: Autoportréty ?

Každého, kto pozná Rudolfa Sikoru osobne, zaráža protiklad medzi zhovor

čivou, žoviálnou, ale i nepokojnou a tápajúcou povahou človeka, ktorý je ne
ustále v pohybe, a pokojom, velkým priestorom a kozmickým tichom jeho diel,

ktoré sú aaleko od hlučného davu aj rovnako hlučného Ruda Sikoru. Prekvapuje
nielen značne obmedzený register motivov, ktoré dokáže kombinovat s matematic

kou dôslednostou, ale aj ich, aspoň prevažne, statická, znaková povaha, iba
nepatrné, často detailné posuny v štruktúre týchto znakov, neuveriteíná trpez

livosť, s ktorou nanáša tento človek velkého gesta na velké plochy tisíce drob
ných znamienok cirkulujúceho života, žiarenia alebo energie vôbec.

Energia, jej distribúcia, cirkulácia a koncentrácia v makro- i mikropriestore je počiatočný bod, z ktorého sa odvíja Sikorovo pôsobenie. Pôsobenie, kto
rého umelecká tvorba je iba jednou, aj keň dost podstatnou súčastou. Sikora

sám je stelesneným koncentrátom energie, človekom, ktorý híadá energiu tak,
ako sa voíakedy híadali drahé kamene a drahé kovy a, teraz zasa, nové zdroje

energie za účelom prežitia a toho ostatného. Rudolf Sikora si tiež takto

vyhĺadáva, zbiera a uchováva energiu, ale v inej podobe. Zaujímajú ho paralely
medzi energiou myslenia, energiou života a energiou kozmu. Koncentrácia

a neustály kolobeh energie, jej expanziu a difúziu pociťuje natoíko intenzívne,

možno povedat priam osobne, ako osobnú drámu, že mu nie je tažko híada?.
paralely medzi vlastnou aktivitou a dianím vo vzdialených priestoroch. Je to
snaha uniknúť zovretiu, prílišnej akumulácii energie alebo naopak, úporná
snaha zabránit jej rozptylu ? Uvolnit energiu, dopustit, aby sa rozprúdila,
a potom ju zadržiavať a hromadit, aby slúžila, a podat záznam o jej stavoch ?

Napätie dvoch protichodných možnosti v týchto otázkach sa stáva v rovine

osobnej problémom uvoínenia, rozmachu, velkého gesta a uskromnenia, zdržania

sa, discipliny. Pre človeka, ktorý môže dat svojmu individuálnemu problému
natoíko všeobecnú podobu, je vlastne celá tvorba velkou autobiografiou a v jej .
rámci sú autoportréty iba žánrovo ohraničenou častou.

Polarita sedimentácie a reaktivácie energie, civilizačných a kozmických

procesov /noosféra, čierne diery a dalšie Sikorove príznačné témy/, polarita
vzniku a zániku /v známom cykle - Kolobeh života/ sú len konkrétnými podobami

počiatočnej otázky. I-ste, Sikorove univerzálne sklony a záujmy ho zavčasu
priviedly do sfér, kde sa výtvarníci bežne nepohybujú. Jeho konceptuálne

začiatky sú práve výrazom jeho prirodzených dispozícií. Predsa však Sikorove
vedecké záíuby a to, čo sa zvykne nazývat túžbou po poznaní - súvisí s jeho

tvorbou iba nepriamo. Poskytujú látku na formuláciu otázky. Domýšlanie

a dotváranie súvislostí medzi energiou vlastného myslenia, jej neustálym pohybom
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v protikladoch, a energiou v kozme, fascinácia nad vysokým stupňom organizova

nosti, koordinácie energie myslenia a samotnej íudskej činnosti, činnosti rúk,
ho privádza k hľadaniu Salekosiahlych, ale vždy obrazných paralel, vzájomnej

súhry ľudského usilovania a kozmického diania. Preto častý motív rúk, jeho

vlastných rúk a sústavy hviezd, súhvezdí a galaxií, ich vzájomné prekrývanie.

Preto veľký cyklus Antropický princíp - v Sikorovom metaforickom podaní skôr

antropocentrický - lebo človek a jeho miera sa stáva mierou univerza. Ide
vlastne o inverziu pôvodného princípu a vzniknuté napätie dáva podnet pre nové

riešenia.
V strede toho všetkého je človek, Rudo Sikora. On sám sa drží za hlavu

/Poctu Kocmanovi/ zoči-voči svetu, ktorý vyvolal - preto tak trochu černokňaž-

nícke rekvizity jeho prvých autoportrétnych cyklov z roku 1980. Sikorovo

myslenie v binárnych opozíciách sa premieta aj do výtvarného riešenia sérií
a cyklov - v protiklade čiernej a bielej, pozitívu a negatívu, praVej a ľavej

strany /Súhvezdie rúk/.
Neskôr z fotografických autoportrétov mizne Sikorova konkrétna fyzická

podoba a objavujú sa rontgenové snímky ruky a hlavy z profilu i en face.
Súvislosť ? V zmysle slovného spojenia "vyzliecť niekoho pohľadom" preniká

Sikorov pohľad cez všetky ochranné vrstvy, jeho pohľad je ako rôntgenové

žiarenie, ľudí nielen obnažuje, ale priam vykosťuje. Je neúprosne profesionál
ny - nech nás nemýli Sikorova vonkajšková žoviálnosť. Sám seba preniknúť

nemôže a preto si berie na pomoc vlastné rontgenové snímky - ich výtvarný
účinok pritom nie je zanedbateľný. Premieta do nich snímky súhvezdí a galaxií,
veľkých priestorov vesmíru, súradnice času a priestoru; znovu a znovu sa

pohráva s myšlienkou všeobecnej súvislosti funkcií nervových a hviezdnych cen

tier, univerzálneho pohybu energií, hľadá prostredníctvom znaku ľudského
gesta zmysel zásahu človeka do týchto funkcií - neustále sa pritom bude

dotýkať problému, vyjadreného slovami Josefa čapka: " Hvězdný plášť není
šit na formát člověčí. Jak obrovitý by musel být člověk, aby nebyl nutkán
vymýšleti si bohy."

Bratislava 12.6.1986

Aurel Hrabušický
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Rudolf Sikora, nar. 17.4.1946 v Žilině
1963-1969

studium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě /prof.

P. Matějka/. Žije v Bratislavě. Adresa: Červenej armády 47, 811 09 Bratislava.
A

Samostatné výstavy:

1970 - TOPOGRAFIE, Galéria mladých, Bratislava
1979 - ČAS...PRIESTOR, Dům kultury, Orlová
1980 - Fiatal Muvészek Klubja, Budapest
-

Hvězdárna - kopule, Rtyně v Podkrkonoší

- Klub školství a vědy B. Václavka, Brno
-

MKS - Divadlo, Český Těšín

1981 -ÍPécsi Galéria, Pécs
1985 -FOTOGRAFIE /Kern, Sikora/, SD Bratislava - Trnávka
-

FOTOMÉDIA, Černá louka, Ostrava

1986 -!ČAS...PRIESTOR /antropický princíp/, Okresná hvezdáreň, Rimavská Sobota
V létech 1969-1986 účast na výstavách v ČSSR i v cizině!
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K textům Mariana Pally

Moderní umění od nástupu avantgard kagůe často důraz na ex
periment a na hledání nezvyklých uměleckých výrazů. Umělci ruší

hranici mezi uměleckým a mimouměleckým a rozvíjejí umělecké pro

jevy, které "tradiční" normativní estetika pociíuje jako neumě
lecké. V díle některých autorů se tato tendence vyhrocuje nato

lik, že zcela mizí rozdíl mezi výtvarným dílem, činností a my
šlením. Řemeslná stránka tvorby ustupuje ve prospěch konceptu.
Důležitá není materiální trvalost díla, ale především jeho momen

tální působení na lidsou psychiku. A to je také případ Mariana

Pally.
1

"

......

Zpočátku /asi v 18 letech/ M. Palla sice maloval, ale pak za

čal "zlehčovat" vážné umění ironizujícím přístupem. S důstojnou
obřadností maloval např. portréty známých - výsledkem ovšem by-

ly schematizované, "dětsky" kreslené *igurky, které s podobou por

trétovaného samozřejmě nesouvisely. Grotesk , ironie, někdy pře
cházející v úsměvný humor se Pallovi v mnohých projevech vrací,

podobně jako zpochybňující vztah k zaběhaným názorům a hodnotám,
jenž se stává trvalou vlastností jeho díla.

Nejelementárnější dění a jevy - to je hlavní téma tvorby

M. Pally. Svá setkání s nimi zachycuje prostřednictvím záznamů:
vznikají texty o činnostech i o procesech myšlení, které akci ne
bo pozorování v danou chvíli provázejí. Uveňme např. text Čára

z r. 1980 /jenž popisuje dvacetičtyřhodinové malování jedné čána plátno 78x91 cm, a to bez přerušení/ nebo texty Kamení a dře-
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vo, 1982, Posunovaní dřeva a kamene, 1982, Přenášení hromady

kameni, 1983, Pití čaje 1983, Opření o zed, V tichu vytvořené
místo pro kámen, Trhání trávy aj.

Pallovy činnosti a akce mají ovšem hlubší smysl: autor jimi
upozorňuje na zcela základní lidské pocity a myšlenkové pochody.
Snaží se navodit situaci, v níž si toto člověk uvědomí /"tohle
všechno prožíváme, ale bohužel o tom málokdo ví..."/ a v níž si

člověk uvědomí sebe sama a pocítí své holé existování. V tu chví

li chápeme "kámen a sebe jaxko

něco, co tu je". Všechny předměty,

zvířata, rostliny, lidé žijí a prožívají všechno naprosto.stejně.
/"Položil jsem na zem prázdný list papíru /A4/ a umožnil mu čekat.

Nic jiného. Je to čekání na cokoliv. Mám dojem, že vlastně čekáme

oba dva." - 1981/ Proto Člověk nemá ani důvod hledat smysl věcí:
"Člověk si smysl pracně buduje, ale tím se i ochuzuje".

Záznam Pallovi slouží především k tomu, abychom si "uvě
domili". Nezáleží na tom, jestli stopy po naší snaze někdo najde.
Tak např. autor maloval několk dní devět bílých bodů, "které ne

budou nikdy identifikovány a přesto budou existovat". Nebo: "Ně
kolik dní /7/ jsem pomalu a jemně kreslil tužkou na bílém plátně.
Potom jsem plátno poskládal a hodil do popelnice" — 1981.
Snad nejvíce Pallu zaujala myšlenka relativnosti vztahů

mezi vším děním, jevy a věcmi. "Prostor mezi kamenem a dřevem je

jiný než mezi dřevem a kamenem." Dominantní se pak sbávájí úvahy

o pomíjivosti okamžiku, o jeho neopakovatelnosti i trvání, i když
třeba v jiné podobě: "Když roztaje sněhulák, nevznikne voda, ale
něco, co bylo sněhulákem". Anebo: "Pravá chvíle vzniká a zaniká,

ale přitom v nás zůstává /jsme to my/".

Dříve Marian Palla své záznamy přepisoval i v několika exem

plářích a posílal přátelům. Vznikaly už jen kopie, které neměly

vlastně s původními záznamy již nic společného, protože byly na-
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psány v jiné časové souvislosti. Proto Palla přestal později pře
pisovat své texty a nechává jen jeden záznam - původní, jedinečný

a časově autentický.

V poslední d.obě se Palla snaží odpoutat i od psaného projevu,
protože odvádí od podstatného /"stačí, že "vytvořené" existuje
v našem vědomí"/. Autor se soustřeďuje jen na činnost samu. "Ne

záleží mi na konceptu, technice atd. Protože jsem tady - musím

něco dělat. Něco obyčejného, co by mě doprovázelo. Nazval bych to

sn>d holou činností

Pallovo počínání je možné chápat jako renesanci rituálu.
Palla vytváří rituál jako model skutečnosti bez jejího racionál

ního vysvětlení. Cítí nutnost vyrovnat se s neznámem, jež rituál
tak silně oslovuje. Právě na tuto jeho původní funkci jsme zapo

mněli. Pallovo vystoupení je pokusem o zpochybnění názorů moder

ní doby: názoru, že neznámé pro nás již přestalo existovat a že
vše kolem nás je rozumově uchopitelné.

vrá
Poznámka:

všechny uvedené citace jsou převzaty z textů nebo dopisů Mariana
Pally.

MARIAN PALLA

narozen 30.7.1953 v Košicích
studoval v Brně gymnázium a konservatoř
žije a pracuje v Rousínově u Vyškova
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TICHO JEDNOHO STROMU

Ticho = Existence
Existence = Ticho + Hudba

Pretože strom existuje / důkaz nehledám/, obsahuje i ticho.
Každý strom má své ticho a každý člověk má svou hudbu.
Když přistoupím ke stromu, nevnímám jeho ticho, vnímám svou hudbu
Tiché stromu je obsaženo v mé hudbě.
Štěstí stream je v jeho tichu a Štěstí člověka je v možnosti
pojmout tete ticho do své hudby.
Někdy ticho pojme naži hudbu a my uvidíme Strom.

Strom je 1257 kroků od mého domu.
Šel jsem k němu sněhem.
Nazval jsem ho Stromem.

Dotkl jsem se ho.
Opřel jsem o něho větev.
Sednul jsem si k němu do sněhu.
Snažil jsem se odhadnout směr jeho kořenů.
Zeptal jsem se ho, co si o tem všem myslí.
Donesl jsem k němu kámen.
Několikrát jsem ho obešel.
Po 100 krocích jsem se otočil.

30.1.1984

M.P.
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Dotýkání se

Na menší plochu jsem položil vedle sebe
kámen, dřevo a kus hlíny. Potom jsem
přisunul hlínu ke dřevu tak, aby se oba
jemně dotýkaly a provedl jsem první zápis.
Po několika dnech jsem zrušil toto dotýká
ní a přisunul jsem dřevo ke kameni, po
dalších dnech kámen ke hlíně atd.
Vždy vznikaly různé polohy a dotyky. Jde
zde o konfrontaci skutečnosti a zápisu,
kdy pro Vás byl určen tento zápis a skute
čnost zůstává u mne.

11,11.1982
14,11,1982
15.11.1982
17 »11 *1982
19 *11.1982
22.11.1982
2J.11,1982
25 • 11.1982
2o.ll.1982
27 •11.1982
29,11,1982
1,12,1982
3,12.1982
5*12.1982
7*12,1982
8.12.1982
10,12,1982
11,12,1982
1J.12.1982
15*12»1982
16.12.1982

hlina se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny
hlína se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny
hlína se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny
hlína se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny
hlína se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny
hlína se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny
hlína se dotkla dřeva
dřevo se dotklo kamene
kámen se dotkl hlíny

Zápis končí, dotýkání pokračuje.
M.P. 1982
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OZNÁMENÍ

Udělal jsem z pytle, dřeva, papíru, a hader věc,
která je protáhlá, stojí a dosahuje mi k pupku..
Na věci jsem v různých, místech vyznačil body Ä až Z.
Potom jsem si vytvořil vlastní měřící pás /metr/,
jehož dílky byly různě velké a nepře volitelné na
žádnou měřící soustavu.
Tímto metrem jsem změřil vzdálenost mezi několika
vybranými body.
Jako ukázka Vám zasílám jen několik měření.
Pokud by mži někdo zájem o další kombinace, a£
napíše které a prosbu mi zašle. Velmi rád vyhovím.

VZDÁLENOSTI
A - G ...6
C - J ...10,2
w -c_ ...55
A — — >»»G,5
x - » ...0,7
G - I ...56
S - X ...0,2
G - I ...7,5
CE- 0 ...b56
E - I ...9,1
a - £> ...7,x
X - CE ..11,2
T - N ...11,3
A - B ...2,5
A - S ...1
F - 0 ...15,4

Děkuji za pozornost

v -C

Z malování časových čar

Z cyklu portrétů

Z

textů

Mariana

Pally

/z Čitelné knihy/
Seděl jsem v určité místnosti postupně na čtyřech místech.
Věci vyplňují prostor. Posuneme je do nového prostoru a zjistí
me, že starý prostor stále obsahuje ony věci.
00 zbývá?
Udělat něco jemného, aby o tom druhý nevěděl.
Přibližujeme se k svému času, svému nedělání, k svým pohybům,
k svému mlčení, ke kamenům a dřevům.
Zakreslování kusu dřeva
Vždy po několika dnech /abych dopřál dřevu spočinutí/ zakres
luji jeho polohu. Tuto činnost provádím asi rok a půl. Konečný
výsledek bude tehdy, až papír zčerná od tužky a nebude poznat,
co se vlastně dělo.
Kámen, ruka a déšt
Vzal jsem do ruky kámen a stoupl si do deště.
6. 2. 1984

Hrnec, voda, tři kameny a pes
Sehnal jsem starý hrnec, naplnil ho vodou a opatrně do něho
položil tři kameny, potom jsem vzal psa a šli jsme na procház
ku.
11. 2. 1984

První pití čaje
/Pití čaje/
PI31 ca^.
Není to prohra ani výhra, je to jen pití čaje s vědomím chvíle,
člověk si ji vytváří pro sebe na obranu před sebou.
Chvíle ho chrání před pudem, kterým je hnán do budoucnosti.
Během pití čaje se tělo dostává do kontaktu s duší za předpokla
du, že víme, co to duše je, pokud to nevíme, je nám jen dob
ře.
Pravá /nemám toto slovo rád/ chvíle vzniká a zaniká, ale přitom
v nás zůstává /jsme to my/.
Nepravá chvíle /např. dějiny/ trvá, ale nezůstává v nás /jsou
to oni/.
Smyslem pití čaje je chvíle, ale jen za předpokladu, že na tom
netrváme.
Smyslem člověka je pití aaje a tedy překročení smyslu.
Jen chvíle, která není získaná, je chvílí.
Jakmile jsme získali chvíli a nevíme o tom, opustil nás smysl
a tedy jsme ho opět nabyli.
Musíme vycházet z předpokladu /nemám tuto větu rád/, že jde
o pití čaje a né o honění smyslu, potom žijeme ve smyslu aniž
o něm víme a pijeme čaj jako lidé s vědomím, které překonalo
smysl, ale jen tím, že o tom neví.
Proto je toto psaní omyl, ale vhodný k vyjasnění toho, čím
pití čaje nemá být.

Smysl
Odpovídat na otázku musíme před jejím položením.
Pochopení znamená přizpůsobení a přizpůsobení znamená nepocho
pení."
Když hladíme osa.

Jan K. Čelíš
Texty
Mariana

Pally

Vzdálenost mezi kamenem a sluncem je
o kousek menší než mezi sluncem a
mou dlaní.
/Kámen a.dřevo/

Čaj musíme pít, né o něm číst.
/Čitelná kniha/

Texty aíarisna Pally, svým smyslem soupodstatné úhrnu jeho tvorhy,
jíž je přes rozdílná zadání jednotlivých výkonů společné totéž
úsilí o pronik k něčemu základnímu v lidském pobytu ve světě,
zaujímají zvláštní místo. Završují - vzhledem ke specifice Pa
llovy metody - uvědomování a sdělnost tohoto smyslu i mimo vlast
ní prostor probíhajících realizací a zároveň nejvýrazněji reflek
tují základní rys této metody, promítající se ve struktuře díla
jako interdisciplinární souvztažnost jeho složek, jíž je podmí
něn vznik textu a v níž text zároveň konstituuje svoji svébyt
nost.

Pravděpodobně první prací, kde se tyto vztahy exemplárně formu
lují v těsném sepětí verbálního vyjádření a výtvarné akce, je
dvacetičtyřhodinové malování obrazu S./ 9.11. 1980. Jeho vý
sledkem, jak je reprodukován v katalogu /s názvem "čára"/, je
elementární stopa přímého tahu štětcem. Text/název "24 hodin"
v pravém dolním rohu obrazu posouvá čtení této zdánlivou roztřeseností expresívne působící "tlusté" linie, tedy bezprostředně
ozřejmuje vlastní obrazové sdělení; zároveň však poukazem k neadekvátncsti potřebného času a výsledku naznačuje, že záměrem

nebylo pouze namalovat obraz, přestože jsou zachována všechna

žák] arin-f "pravidla" Tradičního způsobu jeho vytvoření /podklad
pravidelného formátu, viditelný záznam, rukopisu/.
To dokládá i textový záznam z doby malování, který je vedle
obrazu rovnomocným výsledkem "čáry" a jehož transkripce je
spolu’s fotodokumentací a "pozvánkou", vymezující mimo jiné i
metodiku celé akce, součástí katalogu. Jeho obsahem jsou glosy
o průběhu a okolnostech malování /dolévání štětce barvou shora,
aby nebyla porušena nepřetržitost čáry, návštěva pozvaných
přátel apod./, o pocitech vlastního těla /nepohodlí, přemáhání
spánku/, ale i radikálně položená otázka po smyslu umění.
Šlo o to vytvořit možnost "klást si velmi dlouho pár základních
otázek.. .Není třeba to něco umět, člověk to vlastně umí již
dávno, jen zbývá to opět pochopit." V "Čáře" je tematizován
čas prožívaného v úkonu, podobně jako ve skřipturálních "neči
telných" knihách Palla zaznamenával konkrétní totalitu časového
trvání, identického v nečitelném textu/zápisu sama, se sebou
/"Předpokládal jsem, že všechno bude zachyceno. Pausy, obracení
listů... pak šlo také o rukopis a zachycování mého vývoje v časé?
píšu-li např. půl roku,.. .musí tam být zachyceny i nějaké změny
na mně.", S li. Pallou o zazdívání knih, rkp., Brno 1979/.
Odtud teprve vystupují obrysy smyslu tohoto úsilí. V napětí me
zi vlastním textovým sdělením, jeho záznamem a v překřížení
s malbou, s níž je v "čáře" spřažen jako dvě souběžné činnosti,
je toto konání - za mezních podmínek /společné časové vymezení/
v paradoxu pro Pallu charakteristickém sama sebe popírající i
stvrzující /je popíráno, protože nemá "viditelný smysl", přesto
je to "jediná šance na tomto světě být opravdu tady se vším
všudy", nebot nelze vystoupit ze souřadnic vlastního zdebytí/ uvědomováním subjektivního těla. Text je jedním z výsledků a
zároveň jinými /verbálními/ prostředky vyjádřenou reflexí reali
zace, spoluartikulující vyznění celku.

II.
Ve vývoji od předchozí, především výtgarné aktivity il. Pally
/shrnula ji výstava ve studentském klubu Křenová 75, Brno, ří
jen 1930; úvodní slovo A. Dufka na vernisáži a text J. Valocha,
adjustovaný jako součást výstav;.’, je reprodukován v rkp. J. H.
Kocmana lva texty k výstavě Li. Pally, Brno 1980/ k oproštěné
poetice pozdějších prací, v nichž se text stal mnohdy dominant
ní složkou, zaujímá "čára" místo, svědčící právě svou kompliko
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vaností o určité změně ve způsobu vyjádření, které si zde zača
lo prostřednictvím textu vyjasňovat svá východiska. Zároveň
prozrazuje i jeho ideové zdroje. Katalyzátorem nových formulací
byl kontakt s okruhem přátel/autorů a teoretiků, orientovaných
na aktuální umění /vedle organizační účasti na uvedené výstavě
to dokládá např. i seznam návštěvníků "čáry"/. V Pallově tvorbě
lze sledovat snad všechny základní atributy, jimiž se vyznačo
val vývoj aktuálního umění zhruba předchozích dvou desetiletí,
např. rozšíření záběru práce za hranice tradičně kanonizovaných
uměleckých druhů a útvarů a nový způsob jejich propojení, pro
měna chápání díla jako finálního výsledku umělecké práce a
způsob jeho prezentace atd. /Globální vhled do věci představují
záznamy o aktivitách a poznámky o směrování Pallova úsilí v je
ho "čitelné knize", od r. 1980./ Nebylo by nesnadné prakticky
všechny Pallovy aktivity přiřadit k jednotlivým formulacím této
oblasti tvorby, mnohdy dokonce jako jejich nejčistší’výsledky.
Vypjatost fyzického výkonu ve 24-hodinovém malování připomíná
některé performance, vlastní obsah vybízí posuzovat jej z po
někud adekvátnějšího zorného úhlu dotykové či minimální aktivi
ty. Sadu obrazů či knih sám autor nazývá objekty. Rozesílání
strojopisných lístků s autorskými texty /několikařádkovými raporty o aktivitách/ vymezenému okruhu přátel bylo kategorií mail
artu. Přemísťování hromady kamení, myšlenkové projekce v pří
rodě a charakter některých prací jakožto intencionálního konání
patří do oblasti land artu a jeho transformací. Rylo by možno
uvést celou radu.dalších paralel, užití určitého postupu /meto
diky/, médií či prostředků však nic nemění na originárním výko
nu, na autenticitě vlastní cesty. "Rylo mi naznačeno, že kamení
přenášáLi již jiní lidé. Na to mohu odpovědět jen jedno - člověk
svou situaci musí řešit stále znova, nikdo to za něj neudělá."
/Vytváření nové hromady kamení přenášením/. Nelze hovořit ani
o nápodobě, ani o parodii, spíše o vstřebání vědomých i skrytých
impulsů k něčemu, co se pohybuje v jiných významových souřadni
cích.
Důraz na myšlenkový proces jako podstatnou součást tvorby vybízí
k interpretaci Pallova úsilí z hlediska konceptuálního umění.
Právě zde však lze ukázat, jak se užití určitých prostředků obra
cí proti původnímu východisku. Pallův přístup, využívaje prvků
obvyklých v konceptuálním umění, se zároveň odlišuje od jeho
atmosféry, něhot postrádá oné exaktnosti, na níž je založena
redukce ve vymezené rovině, charakteristicko pro konceptualismus
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v nejrůznějších polohách, až již jako "předsunutí" myšlenky
/potenciální/ realizaci v určitém modelu, jako objektivní kon
frontace pojmu v různých komunikativních systémech /slov, znak,
fotografie, reálný předmět etc./, či zdůraznění priority metavztahů při jejich zkoumání /vytváření metadíla, díla o díle, jež
analyzuje sama sebe/ atd.
Jestliže "Oznámení" je protokolem o měření vzdáleností bodů věcí
"z pytle, dřeva, papíru ahader... která je protáhlá, stojí a
dosahuje mi k pupku", ale přesné údaje měření uvádí podle metru,
"jehož délky byly různě velké a nepřevoditelné na žádnou měřící
soustavu", pak to už není ani hra s matematickou náhodou, nýbrž
vědomý obrat od pomůcek zkonstruovaných vědeckým modem vědomí
k přímé zkušenosti. Stroze technický styl záznamu měření /"ta
bulka"/ je jen pozadí, na němž se odráží posun konceptuálni
estetiky k jakési antropometrii, která je metaforicky vnášena
do personifikovaného objektu./Pro srovnání: exaktního měření
použil v poslední době např. P. Holouš při záznamech o vzdále
nosti stromů, viz kat. Topografie, Galerie mladých, Srno, červen-červenec 1956/.
U M. Pally je zproblematizováno to, co je v konceptuálním umění
součástí metodiky, otázce jsou podrobeny samotné předpoklady
zkušenosti. Zrušil-li konceptualismus "estetiku", bylo to proto,
že"' prostředky výpovědi vyřadil mimo sféru subjektivity a hahredil ji objektivním záznamem o věcijt, zatímco zde je subjektivi
ta naopak zdůrazněna. Popírá-li Palla demonstrative estetické
regule, znamená to, že prostředky vyjádření jsourmávorkovány
v dalším stupni redukce, jež se promítá do popření sebe sama
v paradoxu. Vytváří-li E. Palla ohraničený "prázdný" prostor
papíru, na němž počítá zrnka rýže, ohraničuje-li pitím šálku
čaje prostor pro záznam myšlenek, je tato redukce uměleckých
prostředků projevem vymezení duchovního prostoru, který je zhru
ba někde tam, kde se dotýká husserlovská fenomenologická redukce
se zenovým paradoxním myšlením.
III.
Jednou z oblastí, v níž se text ve zvláštní podvojnosti podílí
na úsilí o osobní pochopení světa v originárním názoru /v návratu
před jeho matematickou transformací, v němž je tedy také zbaven
jakýchkoli před-formulováných opor a vydán nutnosti začít z "nu
lového bodu"/ a o jeho uchopení tvorbou, jsou objektové knihy,
charakterizované v protokolu k jedné z nich "...arch balicího
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papíru, roztrhaného na téměř pravidelné formáty A5, svázané
provazem za pomocí hřebíku, kladiva a pravítka. ...tvoří doku
ment nějaké "akce" či "neakce"." /Kniha o mezeře mezi ptáky/.
Tyto knihy jsou typickým příkladem vytváření textu z těsného se
pětí záměrného konání a myšlenkového procesu, který je zárove^ň
koncipuje i reflektuje. Jejich východiskem je prostá /minimální/
situace či úkon podobný těm, jež jsou zmíněny v "čitelné knize",
text se stává jejich materiální součástí i komentářem, osvětlují
cím jejich vznik. Patří k nim jínapř. knihy s textem "Při výrobě
této knihy jsem pil čaj.", "Odpočítal jsem 1000 zrnek rýže a
udělal tuto knihu." či "Na tomto obraze jsem existoval dva dny
a snědl 7799 zrnek rýže." Poslední titul svědčí ó plynulé hrani
ci mezi obrazem a knihou v této oblasti /z archu papíru lze udě
lat podle výše uvedeného návodu knihu/ a poukazuje k papíru jako
předmětu, jenž svým charakterem, umožňujícím stát se médiem pro
jektované citlivosti, patří k ústředním tématům Pallova zájmu.
To ještě lépe a názorněji dokládá dokumentační kniha "Opření
o zeč", která vedle textového záznamu z doby záměrného konání
dokumentuje několika fotografickými snímky vznik jedné autorské
knihy, v níž papír, z něhož je kniha udělána a do níž je pak
textový záznam přepsán, je jejím vlastním námětem.
Dosah výkonu, založeného v usouvztažnění několika skutečnostív
z běžného pohledu neslučitelných /obejmutí papíru, textový zá
znam a výroba knihy/ jeho prostřednictvím, spočívá v identifika
ci s tímto výkonem, rozevírajícím v absolutní metafoře výchozích
motivů totální uchopení konkrétního bytí.
Zvláště v prvních pracích je charakteristické určité gesto, ak
centující neobvyklost konání /"Někdy se vidím jako blázen. Ne
rad bych to ovšem zdůrazňoval.", čára/, které vymezuje zvláštní,
od ostatního světa vydělené místo. Je zajímavé, že je spojeno
právě s elementárními úkony či útvary, které samy v sobě již
obsahují moment redukce /bílý obraz, prostá linie/ a že mnohdy
jsou to motivy z oblasti východního myšlení /počítání zrnek rý
že/. Tento prostor, umožňující zrušit před-sudek běžného vědomí
a koncentrovat jej k originárnímu názoru, je prostorem.umění,
zakládající svou oprávněnost právě tímto gestem a realizací.
Objektové autorské knihy jsou, jak bude už z předchozího zřejmé,
jednou z mnoha formulací Pallovy odpovědi ne to, co je kniha,
jedno z ústředních témat aktuálního umění i u nás, - přestože
Pallovým cílem není dělat knihy, ale jejich prostřednictvím
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poukázat k něčemu podstatnému. Ve všech jejích podobách - zmíně
ných skripturálních "nečitelných" knihách či "zazděných" knihách
/uzavřených nátěrem vnějšího povrchu bílou latexovou barvou/,
ale i třeba solitérních realizací, jako je "myšlená" kniha, para
fráze tématu opakovaného u řady autorů /např. "fragment of a book
that does not exist" J. Valocha, 1974/, svým vyzněním však zcela
pallovská /viz text raportu o níVy tvoření něčeho se může usku
tečnit také tím, že něco rozdáme a nic než myšlenka nám nezůstane.
Udělat knihu lze také tak, že listy nesvážeme, ale naopak rozdáme
a nebo položíme na různá místa. 9 listů mé myšlené knihy posílám
přátelům, aby zůstala zachována myšlenka a zbylých 23 listů roz
náším po Brně a.okolí.", dopis J.H. Kocmanovi 2. 11. 1981/ je různým způsobem transformována otázka jejich sdělnosti /srv.
Jan K. Čeliš, referát na 5. TUĽľľ, PNP Praha, 1986, sborník v re
dakční přípravě/. Jestliže Palla později opouští fyzickou formu
knihy jako téma vlastní práce, přesto kniha bua zůstává intencionálně přítomná, např. v raportech rozesílaných poštou, které mo
hou být chápány jako součást "jediné knihy”, nebo je i nadále
užívána v tradičnějším smyslu při vytváření větších textových
celků.

Několik krátkých textů, zapsaných na útržcích hnědého■balícího
papíru, x jakého jsou udělány i objektové knihy, které se však
na rozdíl od nich nestávají součástí materiálního výsledku úkonu,
jenž je motivem záznamu, představují zásadní vývojový krok ve
vztahu textu k ostatním složkám práce. Oddělenost obojího umož
ňuje vyjádřit další koneekvence, vyvozené z proměny chápání
výtvarného díla /východiskem těchto aktivit bylo též malování
obrazu/ jako viditelné či neviditelné stopy existence jeho autora.
Tyto aktivity, které svým smyslem překračují hranice jakkoli chá
paného výtvarného počínání, z nichž vyšly, nazýván záměrné či
intencionálni konání /paralelně s termíny záměrný pobyt či záměr
ná cesta vyjadřuje tento výraz významové aspekty úsilí autora
přesněji než přetížený termín akce, vzniklý jako kalk z angličti
ny, nehledě na některé stylové aspekty s ním spojené, např.
určitá divadelnost, mnohdy kolektivní charakter atd./.

Text, který je v těchto případech jediným sdělnýn zachycením vyzicky popřeného výsledku konání, je přímo modelovou formulací,
rozvádějící posloupnost jednotlivých kroků:"Několik dnů /7/ jsem
pomalu a jemně kreslil tužkou čáru na bílém plátně. Potom jsem
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plátno poskládal a hodil do popelnice. lento papír považuji za
postačující k zachycení onoho myšlení." /bez názvu, 1981/
Přitom nemá charakter projektu jako neuskutečněné potenciality,
protože zdánlivě popírá samotný výkon a přenáší jej do sféry
myšlení. I v takovém případě, jakým je "Čekající papír", kdy
žádná vlastní výtvarná akce neproběhne, zde však zůstává ona
chvíle prožitku, v níž se záměr konání uskutečňuje zdánlivým po
přením své vnější jevovosti a obratem k subjektivitě. Zdánlivě
prázdný výkon, který je výrazem uzávorkování fenomanality, je
však jen posunem formulace události, v níž fyzická složka čin
nosti neruší její vztaženost k vědomí.

Těnto rys metody, v různých transformacích přítomný v celém Pa
llově díle, nachází svoje konkretizace i v dalších krátkých
textech, které při možnosti jejich strojopisné multiplikace na
lezly i novou podobu sdělnosti jako dopisní zásilky přátelům.
"Kamení a drevo" /1982/, jedna ze strojopisných knížek /svazek
průklepových papírů formátu A5, sešitých kancelářskou svorkou/,
které jsou i jedním z výsledků Pallova zaujetí kameny, je "zá
znam, jak jsem viděl kamení a dřevo a nezvedl jsem je.". V jiné
knížce, "Kámen" /1982/, je tato antiteticky vyjádřená negace
výkonu /kniha je pozorováním kamene, který se nehýbe/ přenesena
v paradoxní představě z agens subjektu do předpokládaného agens
objektu. Textem vyslovená aoristie /"To, že se kámen sám od sebe
nepohne třeba celý rok, celý lidský život a nebo miliony let,
nic neznamená a nedokazuje.”/, popírající běžnou empirii /nikoli
logiku, myšlení samo je přesné, byt "nereálné"/, zde není výsled
kem skepticismu, nýbrž naopak prostředkem pro uvolnění prostoru
originární zkušenosti. Součástí tohoto způsobu myšlení je i
neustále přítomná personifikace objektu /"umožnil mu čekat",
Čekající papír, "roste přes něho dlouhý list", Kamení a dřevo/,
která je výrazem identifikace vědomí k konkrétní totalitou udá
losti, v níž je "rovnocennost" subjektu a objektu předpokladem
možnosti jejich setkání.
Text obou knih se skládá z úvodního rámcového komentáre a popisů
jednotlivých výkonů. Zatímco v "Kamenia dřevu" odpovídá řadě
pozorování jednotlivých L.amenů či "klacků" jejich hrubá deskrip
ce /velikost, tvar, poloha v okolním prostředí/, v knize "Kámen"
se omezuje ne záznam kalendářních dat/dní pozorování jediného
kamene, což se promítá do její struktury jako sekvenčního sledu
listů /s jedním datem na jednom listu/. Tím se tato práce řadí
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do skupiny následujících raportů /na samostatných listech formá
tu A4/, variujících totéž téma v minimálních úkonech /"Dotýkání",
"Posunování dřeva a kamene"/. Také ony se skládají z úvodního
komentáre /deskripce úkonu/ a dat /"ll. 11. 1983 hlína se dotk
la dřeva" atd./; rozdíl je v tom, že text je zároveň formulován
jako reflexe konceptuálni metodiky zápisu, jíž užívá: "...kon
frontace skutečnosti a zápisu, kdy pro Vás byl určen tento zápis
a skutečnost zůstává imnp ... zápis končí, dotýkání pokračuje."
Lístky "Setkání kamene a dřeva", "Zachycení věci nebo osoby po
mocí čáry", "Zakreslování kusu dřeva", "Pití čaje a posunování
kamene", jejichž text obsahuje pouze komentár a které byly při
pevněny /po dobu konání?/ na zdi ateliéru, odkazují k aktivitám
v pestré škále dalších možností metaforizace úkonů na základě
jejich souběžné konfrontace a zároveň představují vedle knížek,
listů a pozdějších ústřižků/proužků papíru poslední typ způsobu
a určení záznamu krátkých strojopisných textů.

V.
První z rozsáhlejších textů /nepočítáme-li groteskní "romány"
z dřívějška/, již několikrát citovaná "čitelná kniha", není
textem v originálním slova smyslu, nebot není "utkána" zvnitřku
jako souvislé, ucelené a textově propojené sdělení, nýbrž je
určena materiálním prostorem knihy /svazku papíru/, jenž se měl
stát svodem záznamů o práci /"Husím si zaznamenávat a ujaslúovat věci související s mou Činností."/, a průvodním časovým roz
měrem této nekomponovanosti, daným charakterem přímého zápisu
jednotlivých textových úseků během řady měsíců v době jejich
přítomnosti v aktuálním vědomí /nikoli pozdější stylizací vzhle
dem k celku/. V takto vzniklé textové srostlici, jež je zárovexn
jakýmsi deníkovým sledem poznámek a nápadů, filosofických senten
cí, úvah či anekdot, evidencí jednotlivých konání a případných
komentářů k nim, reflexí vlastní práce i samotného psaní knihy,
privátním zázamem i manifestací obracející se k potenciálním
čtenářům, se bez omezení jakoukoli předem danou poetikou, mnoh
dy bezohledně a snad i záměrně řadí vedle sebe bez přechodu
/od "počátku"/ nesourodé motivy, textové útvary a stylové rovi
ny vyjádření. Styl technické zprávy /užití heslových jazykových
útvarů, odkazů k jednotlivým "bodům" a jim odpovídajících pro
středků - číslic,dvojteček, zárorek, grafického členění atd./
je vystřídán gnómickým zobecněním myšlenky či zkušenosti nebo
prostým konstatováním faktů, mnohdy se kříží i prostupují pro-
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tikladné aspekty poetiky, například při strohém záznamu konání,
které svým charakterem dodává textu kvalitu poetického obrazu:
"6/ před tímto obrazem jsem postál 7/ provrtal jsem klacek o
průmýru 19 mm 8/ zasmál jsem se do rohu místnosti". Absence
syntaxe textu způsobuje, že text nepůsobí plynule, právě tento
moment však vrací pozornost k obsahu "odseknutých" sekvencí.
Pres tuto disparátnost textu, zvýrazňovanou neočekávanými obraty
Či pointami /kompoziční nezavršenost dtvrzuje i otevřený závěr
knihy, doplněné v poslední fázi přepisem několika samostatných
textů/, přes paradox neuskutečnitelného záměru "psát knihu"
/tj. absolutní knihu/ a výsledkem /"Zjistuji, že se z tohoto
psaní stává jakýsi deník a já chttěl psát knihu. Co s tím? Měl
bych zpomalit."/, působí celek vnitřní kontinuitou osobní výpo
vědi, jejímž prostřednictvím vystupuje jednota jeho úhrnného
smyslu. "Vlastně mi jde stále o to jedno. Zmačkal jsem papír a
hodil ho na zem. Nyní ho sleduji a zjišťuji a/ je krásný b/ je
tam c/ je krásnější než mé bílé obrazy /vizuálně/ a to je to,
co způsobuje, že mne nezajímá. Má menší krásu bytí d/ není smut
ný." Přestože popírá estetiku /"Vybodněme se na estetiku?/, vy
mezuje základní směřování a smysl Pallovy tvorby.
Ve srovnání s kompoziční uvolněností "čitelné knihy" je "pití
čaje", druhý z rozměrnějších Pallových textů, stylově sevřeným
vyjádřením téhož základního tématu, nyní ovšem formou jediného
stylového útvaru, v podstatné míře daného konceptem psaní jako
zápisux po dobu pití šálku čaje. Vazby textu xk vlastnímu záměr
nému konání zde ve srovnání se strukturní komplikovaností někte
rých předchozích realizací dostoupila takřka nulového stupně,
představuje vytvoření podmínek pro vznik textu úvahového zaměře
ní. Těchto třináct esejů lze považovat za přímý text, jenž byl
ovšem dodatečně ještě korigován a redukován; skutečnost, že
všechny ostatní složky ustupují do pozadí, nenítedy ani zde dů
sledkem stylizace jakožto jejich potlačení ve prospěch umělé
stylové čistoty. Zabarvení některých výrazů /"né", "furt přemejšlím jako jelito"/ vylučuje vytváření "vysokého" stylu, odlišné
ho od běžného vyjádření, jaký bychom mohli předpokládat u textu
zaměřeného na základní otázky a odpovídá tak metodě Pallových
textů/tvorby založené na těsné vazbě duchovních obsahů a hrubé
ho světa: data skutečnosti /"piji čaj"/ jsou východiskem.promítání mysli do ní, skutečnost je sama se sebou identifkována ve
vědomí/konání, které je zároveň interpretací jejího smyslu.
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Psychická a tematická koncentrace, umožňující se znovu vrátit
k "počátku", vyjádřenému vymyšlenkové rovině, rozevírá prostor
zkušenosti textu, v jehož poetice se nyní motiv paradoxu, vy
tvořeného zde protikladem pití čaje a psaním /"Pokud piji čaj,
nemohu psát...", Páté pití/, rozeznívá v paradoxní výstavbě
samotné výpovědi. Vyjádření tohoto druhu je ovšem časté i
v předchozích textech, zde však nabývá zásadního rozsahu a nové
kvality. Paradox umožňuje pojmenovat jinak nepojmenovatelné,
konstituuje gnómickou formu, tedy jistotu z textu samého, a
jestliže se též ze sebe samého text odvíjí v řetězcích maxim,
navzájem se vyvracejících, je též popření textu sebou samým,
dané již prvotním impulsem zkušenost?., nyní vtěleno do metavztahu jeho obsahu a formy: "Pití čaje nemá smysl, tak jako
všechno ostatní, i sám smysl. /.../ Jakmile jsme získali chvíli
a nevíme o tom, opustil nás smysl a tedy jsme ho opět nabyli."

VI.
Textová zkušenost, která se rozevřela v "pití čaje", nalezla
své zhuštěné vyjádření v krátkých textech současné a následné
doby, které jsou pokračováním zpráv zasílaných v dopisech přá
telům /nyní na ústřižcích nebo útržcích průklepového papíru/,
svou lapidární formou ale navazují i na první krátké texty či
lístky zavěšené na zdi místnosti. Na rozdíl od nich však v těch
to textech dochází k určitému stylovému posunu: jsou zde utlu
meny a zniterněny momenty negace, paradoxu a konfrontace ve
prospěch zvýrazněné totální souvislosti záměrného konání s při
rozeným světem, zahrnujícím v tomto posunu perspektivy i jevy
běžného životního prostředí.
V textu z 3. 5. 1983, který navazuje a rozvíjí obdobné práce
/"Natírání kamene suchým štětcem", "Nevím"/, je propojeno něko
lik ústředních Pallových motivů v celistvý svět základních vzta
hů: "Namočil jsem štětec do čaje a napsal na kámen slovo nevím.
Potom jsem toto slovo nabídl slunci." Samotný úkon nabývá nové
poetické kvality obsaženou absolutní metaforou, záměrné konání
pozbývá asketického vymezování ohraničeného prostoru i extrém
ního časového rozměru, jehož nabývalo setrváním či opakováním
výkonu, individualita detailu je nyní v lyrickém čase chvíle
zároveň vztažena k mysli i k celku reality, symbolizovaném
přírodní souvislostí či náhodnou událostí v okolí. V textu
"Změnil se svět. 31. 10. 1983 jsem vyměnil na poli dva kameny."
je vědomí subjektivního těla a jeho propojenost s řádem přírody
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vyjádřena přímým vztažením minimálního úkonu k univerzu. Podobně
integrální svět konstituují i texty z následujícího roku "Kámen,
ruka a déšň" či "Slunce, voda, tři kameny a pes"/1984/.

Toto úsilí o rozložení úponů bytí světa /a možná i jakési nové
shrnutí/ ve větších textových celcích dokládají dvě knihy. První
z nich, volná složka dvojlistů bez ústředního názvu, která je
přepisem několika prací, svou formou zápisu na několika /slepe
ných/ listech ručního papíru tuto podobu knihy zakládajících
/"věci, prostor, ticho,čas a smysl", "čaj, kámen a ruka", "Haiku
kamene"/, a její rozšíření o některé další texty, představuje
další vývojový stupeň poetiky textu, zápisu a knihy i jejich vzá
jemného vztahu. Podobně jako u textů zapisovaných na papírech
velikých formátů, zavěšených na zdi, se zde samotný zápis stává
na nové úrovni prvkem identifikace prožitého konání a jeho ve
slově ztělesněné reflexe /vazby mysli a úkonu ve vědomí textu/.
Proto také směřuje k jedinému nerozmnožovanéiiu originálu /vnější
formou této identifikace je užití ručního papíru/, v němž se zno
vu uplatňuje sekvenční členění knihy /jako už dříve v knížkách
na průklepových papírech, např. "Kámen",1982, "Kniha o kamenech
a vodě", 1934/. Výrazněji se též dostávají do popředí adekvátní
prvky výstavby textu, využívající i kompozice některých literár
ních útvarů /haiku a formy od něj odvozené/. Organizace textu
indukuje způsob myšlení i textem vytvářený poetický charakter
souvislostí, nejvýrazněji v práci "Čaj, kámen a ruka" /v přepisu
"Čaj, kámen, ruka"/, kde u původního záznamu je proti trojverší
ve středu každé ze tří stránek, nepř. "Čaj jsem uvařil ve větru
/ Kámen jsem vykopal na poli / Rukou jsem pohladil psa", kontext
přírodního časového určení v posledním, čtvrtém verši /"V době,
kdy slunce bylo za ořechem"/ vyznačen u jejího dolního okraje.

Gnómický prézens, syntaktická výstavba vět jako usouvztažnění
substantiv označujících vskutku "substance" /"šílčení není ticho."/
i další prostředky poukazují ve svém úhrnu k vytváření svébytného
poetického řádu, který i vtažením abstraktních zmatematizováných
pojmů /prostor, čas, věci.../ do originární zkušenosti a jejich
přetavením v ní /"Prostor mezi kamenem a dřevem je jiný, než mezi
dřevem a kemenem."/ sám sete posunuje do roviny zobecňující for
mulace "zakládajícího" pojmenování souvislostí tohoto světa.
Kniha "Pět textů" /1985/, navazující na tyto textové postupy, se
od předchozí práce odlišuje opětným návratem k individualitě-jed
notlivých konání. Slovo, pohybující se někde mezi fenomenalitou
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předmětů a výkonem těla zahrnujícího i mysl a vyslovenímtěchto
vztahů, jež se spoluvytvářejí v jediném aktu, skrývá tuto svoji
složitost v maximálně oproštěných formulacích; "Položil jsem
ruku na hlínu a pocítil její vlhkost." Sazení většiny konání
/"Trhání trávy? "Pískové kresby", "Hliněné kresby", "Pokládání"/
v sériích nachází v textu a jeho knižním zápisu odpovídající
jazykové vyjádření v analogii syntaktických paralelismů či ob
dobných větných modelů, veršových členění /u jednotlivých řad
různých/ a v sekvenčním sledu jednotlivých listů. To působí
někdy až určitou mechaničností, pokud si neuvědomíme, že i zde
jsou hlubší sémantické vrstvy sdělení úhrnného obsahu, jehož
komplikovanost ovšem není tématizována, nýbrž vyjevenav nesyntak
tické absolutní metaforizaci textu /schopnosti jednoho formálně
neodrazného obratu, např. "Svítilo slunce.", mataforizovat prost
řednictvím souvislosti řady celý kohtext/.
Kromě toho ono mechanické opakování vyznívá naléhavostí opětovné
ho návratu k podstatnému. Tato prohloubená zkušenost textu je
patrná i v třetí řadě textů /Umění","Plot", "Mokrý pták", "Déšť",
"Myšlení", "Déšť", "Okamžik", "Co můžeme"/, která jediná není
seriálně uspořádána. I v ní je něco z prvotního světa básně.

VII.
Strojopisné texty Mariana Pally, čteny vcelku, představují nerozměrný svazek. Jejich útlý rozsah, daný vazbou na vykonané,
však nepůsobí nikterak dojmem okrajové oblasti tvorby výtvarného
umělce, ale naopak naléhavostí zásadního sdělení. Právě autenti
cita, související se způsobem jejich vzniku, vylučuje psaní "li
teratury", jejich literární hodnota přitom však překračuje dokumentárnost raportu a dosahuje /i s postupujícím vývojem/ svébyt
né básnické kvality. K ní přispívá i omezování záznamu na pod
statné, směřující k hutnosti vyjádření. Za kompaktními, navenek
mnohdy až naivně prostými formulacemi, prozrazujícími otevřenost
vědomí vůči prožívání přítomnosti, jsou vrstvy uvědomovaných scuv:
vislostí /svědčí o tom i knihovna, obsahující základní svazky i
rukopisné poznámky, kladoucí si zásadní otázky, které by mohly
být pramenným materiálem pro hlubší analýzu Pallovy tvorby/.
Tento názor dokládá i to, co mi Marian Palla řekl při mé posled
ní návštěvě a co dotvrzuje jednolitost jeho díla, zřejmou ovšem
teprve z odstupu. Zhruba asi toto: Má-li v mysli nějaký text,
nezapisuje ho a čeká, zda ho zapomene. U jen zdánlivě absurdního
popření samotného zápisu textu je smysl záměru podobný jako u
malování bílého obrazu či u "nečitelných" knih. Neboť jedině,
"netrváme—li na tom", smysl se zostaví.

Brno 18.4.1986

Milá paní Adrieno,
mám pocit spřízněnosti s Vámi, když se dívá*

na Vaše věci na výstavě. Rozeznává* Vás v nich /možná
nylně/ a umožňují mi nalézat sebe.
Ale chrni Vám napsat všecko, co mi napadá, be* ohledu na
to, mám-li pravdu / a bez ohledu na to, kolikrát jste to
už slyšela od jiných/:
1/ vnímám všecko nefigurativně. Jako material, který je
trhání*, badání a, řezání a, tedy ohmatáváním, fysickou akcí,
Vaším tělem, poznamenáván a zraňován
2/ vní*ám jeho vrstvení, rytmus těchto vrstev, jejich prostorovost, jejich plasticitu
3/ chtěla bych listovat v těcukodexech a dohlédnout až
t jejich dnu
4/ v nebarevnosti, ve světle, stínech a tmě Čtu barevnost
5/ cítím vzmach a vzepjetí /velice dynamické, plné síly/
těch ploch) a jejich pád
6/ vnímám poší^ivost té hmoty, její dočasnost /jednou se
rozpadne v prach/, ačkoliv zároveň ted vyjadřuje věčnost
Pak chodím a nalézán těla - čtu těla, která jsou tu zase
/jako kdysi na Parthenonu, u Donatella, u líichelangela,
u Rembrandt a, u Giacomettino/ nositelem lidských osudů,
emocí, vzepjetí, klesání, pádů, vstávání, lásky, nalézání,
doufání, strachu, odolávání, utrrpaní, umírání, vzpomínek..
Je v tom velká vznešenost, jedinečnost člověka, velká
síla.

Bohužel neznán zatím Vaši minulou tvorbu tak podrobně,
abych si přesně vybavovala souvislosti. Pamatuji si ze
60. let na obrazy z DU v Brně — akční malba, důležixtost
barvy. Ta akce existuje i v současnosti, v nové podobě.
/Kdy asi bude zase barva pro Vás důležitá?/ A pak figury
trhané do vrstvených papírů; a dotyková grafika, kterou
jsem viděla u Vás v atelieru před 3 roky; tam jsou samo
zřejmě kořeny dnešní tvorby, která má ale mnohé* víc

kG

vrstev & plánů - fomálních i významových.
Je to tvorba velice osobní, konkréta! výpověí. jednoho těla
a jedné duše, a přitom velice obecná. Pořád, se mi vtírá
tea Bembrandt, a hlavně Giacometti, jehož figury jsou
obdobně zranitelné a obdobně jsou schopny čelit životu.

Beztak jsea zapomněla na něco důležitého, něca podstatné—
ho jsem tam určitě neuviděla. Taky nejsea schopna to
napsat s chladn
ou hlavou. Ale snad Vás to potěší.
Vaše

Alena Konečaá

Na tomto místě je v předloze ’’torzo” článku

” Ohlédnutí ” s omluvou, že chybí
jedna stránka. Oprava že bude provedena v
příštím čísle

/Někdo Něco č. 9/

Poněvadž tam je skutečně otištěn tento člá
nek celý /5 stránky/, nebyl zde kopírován.

Č

S

D

S

dílna Erlangen

Rozhovor s Adrienou Šimotovou

Prohlížím-li vaše práce posledních let,čím dále víoe
je patrnější,že rok 1977 tyl pro vás rozhodující.

Realizovala jste v něm totiž akci,kterou jste nazva

la Vymezení a komunikace. Rylo to poprvé co vaše ná
měty vystoupily z rámů, a staly se součástí volného pro

středí. Co vám tento postup přinesl ?

Nic není náhodou,nic se neděje naráz,všechno má
svou kauzalitu,všecko má svůj okamžik# To,že "obrazy

vystoupily z rámů" tyl jen důsledek toho,že já sama
jsem vystoupila ze své vnitřní isolace. Nikdy jsem už

ten způsob zcela neopustila. Všecky mé pozdější insta
lace,! ty "výstavní" byly v podstatě akcemi.

Uvažujete nad volbou výtvarných prostředků (tj. různých
druhů materiálů) a jejich změnou ? Co vás nutí k jejich

častému střídání ?

Volím zněnu ve chvíli,kdy mám pocit,že nějakou

techniku příliš ovládám,přemáhání zaběhané rutiny mi
přináší novou svobodu. Ale v podstatě je to vždy obsah7,

který mne nutí ke změnám materiálu, i když připouštím,

že někdy naopak materiál posouvá obsahové významy#
Od jistého momentu se ve vaší práci konstituovala

velmi úzká námětová oblast. Ve většině případů je její
směřování přímo nevyslovené,ale calo by se shrnout do

vztahu člověka a smrti# Co vás k tomuto Patentnímu

obsahovému vyústění přivedlo ?
Nerada na to odpovídám. Je to pro mne příliš
"hájená oblast". Jedno důležité poznání daného limitu
a jeho přesáhnutí.

Jedním ze stálých momentů vaší práce je ča-g,viditelné
manifestovaný na těle postavy^ často rozdělené na jedno

tlivé plány. Jaký má pro vás smysl ?
Čas patří do podobné "hájené oblasti". Vím o něm

hodně,něco tuším,a něco ještě neumím číst vúbec.V kaž
dé životní i umělecké fázi jsem čas prožívala trochu

jinak. Časový moment manifestovaný přímo na těle pos

tavy (řekla bych raději v těle),je specifikum posled

ních leť,datuji to od určitého životního pře dělu. Koře
ny mého intenzivního vnímání času jsou však dávné:
třeba zážitky z dětství,kdy jsem se stylizovala do ja

kéhosi "zhuštěného" prožívání času,ve kterém jsem rč ja

ký smyšlený děj prožívala jako subjekt i jako objekt
zároveň. Později,v době války, jsem pod tlakem nestá
lého ohrožení pochopila důležitost onoho TEĎ. Nemá to
vůbec co dělat s pocitem "užít dne",je to mnohem vrstev-

natější,a aby se tomu porozumělo v plném významu, je nutné
pochopit,že to TEĎ je o to naléhavější,o co víc nese
v sobě vztah všech tří časů: mír—*) ost 5 fpr-ftemnost i. a

budoucnosti.
Zapůsobilo na vás Hledání ztraceného času ?

A Proust ?

Velký objev v mladém věku,o kterém jsem

netušila,že mne později poznamená i ve výtvarném vidění.

Proust patří mé minulosti,dnes stojím, trochu jinde.
(Asi spíš blíž Joyoeovi.)
Ve vaší práci se střetávají organické prvky,které jsou
zastoupeny tělem postavy, s geometrickými. Stalo se
někdy;že vám právě geometrický pol otevřel noré rea
lizační možnosti ?

Geometrii jsem používala jako prostředek k vyme

zení úzkostně existenciálního prostoru. V okamžiku je
ho překročení jsem se osvobodila a vznikl nový ,irnegina-

tivní prost or,který se otevírá novému obsahu.
Do jaké míry předurčuje vaše motivy přímá zkušenost a

do jaké kontemplatívni úvaha ? Byly některé vaše práce

inspirovány konkrétní událostí ?
Všechno vychází ze životní zkušenosti. Zkušenost

existuje v té nejhlubší vrstvě vědomí,be z ní by nic ne

vznikalo. Konkrétní událost jako inspirace je použita
spíš asociativně o Mohu paradoxně říci, že ne j aktuálně j j

je událost v díle přítomna tehdy,když na ni v její kon

krétnosti zapomenu. To neznamená,že by pro mně přestala

existovat',ale že se dostala do hlubin podvědomí,odkud
vyplouvá nekontrolovatelně,ve své ne jsvobodíější podobě

Jakou roli má pro vás improvizace ?
Improvizaci se snažím v sobě co nejvíc uvolnit až
tehdy,když už mám danou základní představu.Improvizace
.s,
ji málokdy zvrátí,ale vždycky popne někam k oblasti
tajemného. Vyžaduje to velkou koncentraci a souvisí

to s něčím téměř nedefinovatelným,čemu se dá přibližně
říct "dělat to,co nevím".
Často mám pocit, že vaše práce oscilují mezi oběma

polohami: na jedné straně kultivovaná výtvarnost, na

druhé primární výraz. Které z nich dáváte přednost ?

Dosáhnout primárního výrazu v díle je jistě cíl
každého,tedy i můj. Neexistuje pro mne alternativa,

čemu dát přednost. Prohlížím-li práce minulých let ,
cítím v nich větší prostor uvolněný pro kultivovanou

výtvarnost. Mám pocit,že se v poslední době oprošťuji
a dobývám větší obsahové výrazovostio

V poslední době jste pracovala s antickou nebo biblic
kou ikonografií. V čem tkví váš návrat k těmto tradič

ním motivům ?
Vlastně jsem o tom nepřemýšlela. Snad je to v pod

statě touha dojít skrze sebe k něčemu obecnému.
A trochu návrat k nýtu. Označení nějaké dávné zkuše
nosti, která má společného jmenovatele ve všech dobách.
Parně?,která často sahá až za sen,za cosi prožitého mimo
čas mně na této zemi vymezený.

( prosinec 1986 )
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Když ted pročítám své odpovědi, cítím, že ačkoliv

jsem se snažila říct maximum, mnoho podstatného tam

chybí. Není tam řečeno nic

o vztahu snu a zkuté čncst i,

není tam řečeno nic o významu prázdného místa. Není

tam řečeno nio o nezbytí, o totálním fyzickém nasazení
Chybí tam to důležité : 0 dotyku, o dotyku tělesném,
kde se hněte, drásá a hladí, ale i o dotyku minulostí

a budoucnosti, není tam nic o válení se v papíru,
o zadrhávání nehtů o zmačkané vrypy v něm, není tam

nic o podivném ztotožnění sebe se skutečností, kde
dotyk tušeného, téměř dotyk slepce sahá až za lidskou

dimenzi* A není tam téměř nic řečeno o tajemství*

Adriena Šimotová

Rozhovor s Daliborem Chatrným

Jaké okolnosti determinovaly vaše počáteční přístupy ?
Situace 50.let (AVU) - Grafické výtvarné prostřed

ky sloužily podřízeně vnějšímu studovanému mod el u.Vizuelní význam zátiší ,kra jiný ,figury tyl komponován a specifi

cky ztvárněn k realizaci pří ši ušnou grafickou technikou,
celkem reprodukčně® Výrazové síly výtvarných prostředků
byly jen tušené - nebylo nikoho,kdo by poradil®Závažně jší význam mělo předchozí skolení na pedagog®fak.u Martina
Salcmana (orientace na franc.xzsění — Ban de lair e, S eurat),

Františka Kovárny (inspirace k samostatnému a logickému

myšlení)® Byla to přesná orientace,která však už dál ne
měla pokračování® Tendence na AVU byly přesně opačné,

stejně jako veřejný kulturní program 50®let.
Abych si sám sobě odkrýval významy a síly výtvarných
prostředků,abych jimi nalezl přístupy, důvody vlastního

tvořeníi bylo mi třeba pokjnů několika závažnými životní
mi zkušenostmi,v osudové rezonanci,k propojení,kter é se

mělo formovat. Taková poznání,eí vědomá nebo tušená,byla
vyvolána několika slastnými nález v a několika smutnými

ztrátami® Věřím nyní,že souvislost těchto zkušeností

nebyla náhodná.
V 60.let ech nabývá můj vý tvarný projev už podobu

samostatnější výpovědi,počíná rezonovat v napětí kon

trastních situací. Začal jsem nezvratně důvěřovat ele

mentárním hodnotám jak životním,tak obdobným hodnotám
vyjadřovacích prostředků® Výběr těchto prostředků měl

být napříště ve značném rozsahu,patřičně účelný,se vším

rizikem. Věděl jsem už,že jde o proces oproštění, o ob

nažování významů, prostých, samozřejmostí* A souvisle by
lo třeba se sa^mozřejmostmi komunikovat ztotožňovat se

s nimi<, Tyto zkušenosti byly podpořeny ověřenou jisto
tou,že přesvědčivost výtvarné řeči je v neustálém od

krývání, ne v používání, takových sil elementárních vy
jadřovacích prostředku,které mohou mít obdobu dokonce

ve fyzikálních zdrojích energií. Tak je taky až íýzicky
pociťuji, Jakoby tyto sílyjvizuelně snímatelné,jasně

a zřetelně vypovídaly skrze aktéra těchto procesů autora o energiích vibrujících naším prostorem. Může
jít o značný dosah působnosti v širokých simultánních

okruzích, s početnými komponenty.

Jakým způsobem si nalézáte tématické okruhy ?

V podstatě jde o samozřejmé jevy čekajíeí na příle
žitost akee, líchou to být komplementární situace opačných
pólů",které jsou schopny vytvářet přesně pociťované význa
my. Nemusí být nacházeny prostředky jen jednoho média.

Konfrontace např, smyslového vjemu barvy (zelená

plocha) je provokována pojmovým komplementem (uvnitř

zelené plochy pastózní slovo ve stejné barvě: HUHÍ).
Propojování více významových rovdn,využívání mezipásem
více programů, je důsledkem st an ovi ska, kdy se ne uzavírám,
nešpecializuj! se, když mnohé opouštím,ne ztrácím, ale mohu

jen získávat * Uvolnění k svobodnému duchovnímu pohybu
nerozptyluje: podstatně usměrňuje jistotu získaného pro

storu s dosud

netušenými významy. Taková akce je vždy

krokem do prostoru. Paralela s volností dýchání tu může
být rovněž připomenuta.

Mohl byste přiblížit některé ze svých posledních

realizací ?
Vyjmenování několika akcí nenahradí jejich demon

str ování® V mnoha případech konoeptuelní a raoionelní
východiska pokouší se konfrontovat emotivní bytí v pro
storu s nálezy těch pro středků,které svými komplemen
tárními hodnotami slibují tuto zkušenost zastoupit®

Takovým

a "místa"
a mls

příkladem může být konfrontace "sochy"

------ ífá----- ŽS-—.
jinakjSďý Jinde

Splynutí dvou stejných archů bílého papíru v jeden

spálením jednoho,dokonalým vetřením jeho popela do

plochy druhého^nebo zase jen pouhá konfrontace obou;
současně pak.jde taky o podivnou proměnu bílé v čer
nou, — "Anatomické" rozvíjení roviny do prostoru

(dvojrozměrný prostor ve třírozměrný v časovém rozmě
ru® —- Bovina člení prostor na dvě části; ohybem ro
viny dotkne se jedna část druhé opačné1, dotyk se do

kumentuje kresebným zásahem,který se navrácením roviny
do původní podoby rozpadá do dvou topologicky opačně

situovaných částí rozčleněného prostoru. — Obdobné
dotyky roviny ve své ploše,nyní vnitřními vyohlípěnými
částmi® V těchto případech se celá rovina sama jako by

tost stala aktivním svědectvím o prolnutí prostorem
tak jako mnou se rozprostírá konkrétní prostor, týž,

kterému společně náležíme® Trvale však není dosaži

telný, uchopitelný® Je to prostor jiného prostoru ?

Dal by se tento vztah roviny a prostoru podrobněji
specifikovat ?

Thrift tu je ojedinělá rovina protínající prostor.

Je to,narozdíl od všech, ostatních rovin,které nás nemu

sí zajímatjpokud nás nezasahují^naše osobní rovina, oso
vá, symetrická. Je nám existenčně dána,my jsme naopak
jejíjmy osobně propojujeme obě části rozděleného pro
storu, V ní a s ní žijeme, můžeme se jí bezproáředně

dotýkat,může se stát naší sdělovací průmětnou. Mohu se
jí kresebně dotýka ťjaníž hyoh ji při této akci viděl,
očima sledoval.

Stejně tak i v práci se slovy odkazujete k určitým ele
mentárním situacím,,,,

Podstatná část mé činnosti v posledních 15 letech
využívá slovo,jeho částí i jednotlivých písmen: významy,

vnesené do organizace výtvarného projevu připomínají mi
poslání trójského koně - invazi figurativní agresivity,

Vyprovokovává mi vyjadřovací prostředky k účinným vý

sledkům, Mou pod sta tnoupxsměrnu jící jistotou je elemen
tárně prosté: JSEM. Toto slovo ve spojení s předmětným

instrumentálem ("JSEM PROSTOREM") aktivně zosobňuje vě
domí vjemů. Vědomí tělového prostoru je součástí emotiv
ního bytí člověka v obecném prostoru.

V práci se slovem se dostávám i k

posunům v kla

sických textech (jedná se o Máchův Máj a Komenského Orbis
pictus). Zde zapojuji emocionalitu vnímatele do významu

textu natolik,že se obejdu bez výtvarného přetvoření,

spokojím se pouze s typografickým významem nebo nechám
jen čtený text plynout v čase.

Často kreslíte oběma rukama nebo se zavřenýma očima.

Do jaké míry je rozhodující vaše telesná zkušenost

při procesu kreslení ?

Činnost oběma rukama současně prozrazuje vitálně

magnetickou schopnost rukou: výrazné vyjádření emocí
gestikulací (proudění gest určitými směry), prudká

křížení, ustrnutí v časových prolukách, strukturální

chvění až jakoby kardiologickou kaligraf ií, pulz ování

srdečního rádiogramu,rytmus dechu hmatajícího vzduch

a pod• Tělové vědomí signalizuje biologický proces
opakování,mechanismus ležící v základě biologických

vlastností,stejně Jako symetrickou sourodost,introver
tní a extrovertní centrálne st, vědomí koexistence s mi-

kro a makrosvětem^existence mezi oběma polyo Vědomí

celistvosti a souvislostí v poznání rozporu symetrie
a asymetrie,kontrapunktu opakování v neopakovatelnos

ti. Tajemství neurčitost i, trvale ne uchopíte Iné, je ne

přeložitelné jako idiom. Jedině umění je schopno tyto
idiomy kodovát.
Vracím se tak k neurčitým slovům mé matky,která
jsem naposledy zaslechl: "vždyí musí být na světě něoo,
co se neopakuje a nesmí se opak ovát,do světa božího,

el tomu každý věří jak to poví dám” 0
V rozpětí svých rukou,symetricky,od středu ke kra

jům,současně oběma rukama píši opakovaně v hustém sledu
nesčíslněkrát na roli papíru se všemi proměnami nepře
hledného pokračování a následování dalších řad jediné

slovo,atomizované metodou retrográdního slovníku k ur
čení jeho morfému: NE 0 PAK OVA TEL N 0. Sleduji pozor

ně jen střední osu,levou rukou píši od středu zrcadlově

nalevo. Ke krajům kresba ztrácí souvislost, je už zcela

volná. Celistvý sloupec symetrické kresby jediného slo
va^ jehož významu odporuje stále se opakující činnost,
která je svou strukturální organizací a vnitřní ato

mizací neopakovatelná. Odporuje tedy i samotné tenden

ci opakování. Ve skutečnosti stává se symetrická neo
pakovat elno idiomem bytí. Přesto že akce jsou vymezo
vány časem a prost arem, potřeba dotknout se neopakova

telná nalézá jejich antihodnotu ve vyloučení času a
prostoru někde "všude”.

Jsou vaše práoe záznamem čistého proudu vědomí během

realizačního procesu ? Znamená to,že vámi promlouvá

příroda ?
Usiluji o tvorbu jakoby "jednoho okamžiku". Pro

ces tvorby mi připomíná kladení otázek přírodě direkt

ní akcí bez zprostředkující motivace. Podstatná moti

vace je v prvotní imanentní významovosti,tušené nachá
zením otázek. Odpovědí na tyto otázky kladené přírodě
jsou pak mé práce,kteréjs odstupem času hodn otím,nava

zuj i na ně nebo je zavrhuji nebo dalším zpracováním

vznikají další,už více vrstevnaté generace prací. Jen
tehdy,kladu-li přírodě ty správné otázky,dostávám pře

kvapivě jasné odpovědi. Jsou to viditelné odpovědi pří
rody, odpovědi mnou samým. Kladení otázek je mošié v pod

mínkách, kdy přístupové cesty k vlastní lirám pučí zůstávaji otevřeny,v osamoceni,v dusěnx a tělesné koncentra

ci,úměrně k intenzitě mé samostatnosti. Vznikají řady
cykly prací v poměrně uzavřených okruzích. Uvědomuji

si pak,že taková řada prací je vlastně jediné dílo -

jakoby kniha 6 mnoha stranami,i když jednotlivé strany
se mohou prezentovat samostatně. Část mých prací je ne

vystavit elná, je jich vyznán je v demonstrování tak,jak

je předvádím druhým,někdy jsou určeny k postupnému
čtení jen několika málo účastní ky,ne jlépe však v osa-

moo ení•

Podle jakých kritérií postupujete při výběru kreseb
na výstavu ?

Po mnoha letech nevystavování není mi příjemné

organizovat určité výběry pracío Svěřuji tuto činnost,
v případě nutnosti,lidem mně blízkým,kterým důvěřuji.
Důvěřuji jejich objektivnosti©

Co vás vlastně ke kreslení přivádí ?

Důvody k činnosti vyzrávají ne programově,nepozo
rovaně. Nedomnívám se,že moje tvůrčí stanovisko je v

prožívání skutečnost i,ale ve ztotožňování se s ní.
A tak,jak je to v mých moaiostech,ve svobodě duchov

ního pohybu touto skutečností,ke kterému mohou se stát

moje práce výzvou,nacházím snysl mé činnosti©

( duben 1987 )

K

ROZHOVOR O SOŠE SE ZDEŇKEM PALCREM
(ptal se Karel Srp)

Co pro vás, zvláště pro vaši ranou práci, znamenal
Gutfreund?

Co se milovalo a vydrželo obdiv, platí stále.
Gutfreundem vystoupila socha jako něco, co je svou vlastní,
ničím jiným nezastupitelnou duchovní svébytností, co není
odkazem k jiným významům, aby se duchovní svébytností te
prve stalo. A nejen to, Gutfreund je pojme tak opravdově,
že zabrání, aby jiné významy na její území vstoupily.
Proto lze Gutfreunda bez obav ze záměny sochy a poezie
uvést Valéryho slovy o Baudelairovi: Mohu říci, že jsouli,
mezi našimi básníky, básníci větší a talentovanější než
Baudelaire, nikdo z nich není důležitější. Alespoň poslední
část pletí o Gutfreundovi, a to nejen tak, jak by mohl
znít výklad, pre moderní české sochařství, ale ve smyslu
obecnějším. Porovnějte Gutfreundův Autoportrét nebo Pcv
debiznu matky s nejlepšími portréty egyptskými a Parléřovými. Naleznete vyrovnaný duchovní horizont, srovnatel
nou plastickou sílu. Gutfreundova Rodina uchopuje význam
plastického útvaru sochy jako význam tematický, jako to,
co obsahuje význam rodina. Tím odsouvá například Moorovo
pojetí téže tematiky na okraj banality nebo ještě dále,
k oficialitě. Pro téma lidské práce, v tomto uchopení
významu plastického útvaru sochy jako významu tematické
ho, nemá Gutfreund v sochařství dvacátého století srovnáv
ní - je jediný, Jeho sochy z období kubismu jsou samos
tatným duchovním výkonem právě preto, že pojímají význam
sochy, význam sošnosti a její plastičnosti jako význa
my prostoru, jako významy, které sochu tematizují.
Gutfreund je vzácně utvářená osobnost, intelektuál mo
hutné duchovnosti, ale jeho duchcvnost jiskří, není tem
ná ani unikající. S rozhodnou tvárnou vůlí udrží těles
nost sochy tak, že zůstává čistá a plná. Je to osobnost,

která prožívá úzkost moderní doby. Tím, čím tu úzkost
překračuje, trvá to, co vyzařuje jeho dílem.
7 Gutfreundovi je jistá žhnoucí zdrženlivost vlastní
naší povaze, a právě jeho dílem tato poloha s těmi,
které na sebe upoutávají pozornost, oprávněně vstu
puje v dialog. Není-li tato oprávněnost respektována,
není to věcí Gutfreundovou. Přiblíží-li se k sobě jako
dva břehy akademismus a avantgarda, nepropustí už to,
co je doopravdy. Gutfreund není ani akademický ani
avantgardní. Gutfreundova opravdovost má přízvuk osobní
blízkosti - proměňuje svět v něco, v čem lze žít, a
proto je i radostí.

Proč jste u řady svých soch redukoval právě objem v
jakýsi kompaktní hmotný blok, který působí především
svou přední stranou?
Je to dáno tía, jak se problematika objemu a tvaru
otevřela u Giacomettiho a Moora. Takto nemohla vystou
pit již v kubistické generaci - ta neprosila v plném
rozsahu ohrožení významu sochy vstupem plastiky jako
objektu. V sochách kubistické generace celek a část,
jejich podřízenost a nadřízenost, jsou udrženy v pře
hlednosti. Proto také Picasso, Gutfreund, Lipchitz,
Zadkine, Laurens souvisí s Rodinem, Degasem, Renoirem,
Maiollem, Despiauem a Matissem. Objem a tvar jsou pro
tělesnost sochy uchopeny tak, že se nemohou rozpad
nout, i když objem je zastupován nebo kombinován plo
chou. Naopak, objem a tvar plastiky je tu chápán jako
stavba prostoru sochy. Rozkývá-li se však jednou sa
mozřejmost zacházení s významy objemu a tvaru plastik;/
jako s významy s o c h y, nelze tento rozkyv již
ustálit. Jediná možnost, jak významy objemu a tvaru
plastiky pro význam sochy udržet, vystoupila jako
možnost zastavit se u něčeho, co je pro tělesnost so
chy jako významu podstatnější než určení podřízenosti
a nadřízenosti ve vzzahu celku a části, i když se socha

těchto významů nikdy vzdát nemůže. Právě proto, že
se zobrazení tělesného těchto významů vzdát nemůže,
vynutí si respekt samy — osamostatněním. Samy sta
noví, jak je to s podřízeností a nadřízeností, s cel
kem a částí.
To, z čeho plastičnost objemu vychází, je plocha, mů
žete ji pojmout jako plochu objemu, síla hmoty plas
tiky sochy vám to umožní. Můžete pojmout objem jako
stlačený a napnutý tak, že se podřídí a dovolí tvaru,
aby ho udržel. Je to pokus vůči tělesnosti sochy ná
silný, ale je jiná možnost, jak získat významy objemu
a tvaru plastiky pro význam sochy v situaci, ve které
se význam sochy dnes nachází?
V čem tedy vidíte hlavní příčiny krize současného so
chařství?

Není to krize, nechcete-li uvažovat o permanentní krizi.
Je to konec, opuštění sochy jako významu, a to nejméně
na tak dlouho, než se ustálí princip, jehož potřebou
význam sochy není. A to potrvá hodně dlouho. Není-li
respektován významový rozdíl mezi sochou a plastikou,
mezi sochou a objektem, projde střídání principů nepo
zorovaně. Takové tvrzení zní nepřesvědčivě, ale napří
klad Giacomettiho postřeh naznačuje, že si ten rozdíl
lze uvědomit. Přitom u samotného Giacomettiho nebo
Moora vidíte, jak k tomuto konci, k opuštění významu
sochy, dochází. Giacomettimu, který o významovém roz
dílu sochy a objektu ví a který rozumí významu sochy
především tak, že je významem lidské tělesnosti pojaté
jako výkon protipostevení vůči základně, se tělesnost
sochy rozpadne, rozpadne-li se objem a tvar plastiky
sochy. Moore o tomto významovém rozdílu neví, neroz
lišuje význam plastického objektu od významu sochy.
Protože objemem plastičnost sochy zvětšuje tak, že
objem již nesměřuje k tíži, nedaří se mu tvarem objem
udržet. Proto u Moora objem plastiky sochy nakonec
ztratí význam tělesnosti. Giacometti i Mocre neudrží

tělesnost sochy objemem a tvarem, navozují konec,
opouštějí sochu jako význam tělesné přítomnosti. Význa
my tělesnosti sochy, její objem a tvar, se tu rozpadly
nebo zbytněly. Od tohoto okamžiku se nepodaří objem
a tvar jako základy tělesnosti sochy udržet spolu, aby
tematizovaly sochu jako význam. Objem a tvar nabývají
významy jiného druhu, než je význam sochy. Co to zname
ná a jaké jsou toho důsledky, je jiná otázka, než jste
položil.

Co pro vás znamená návrat k objemu a k reálně modelova
né postavě u posledních vašich soch?

Objem opustit nelze. Je objemem hmoty plastiky sochy—
proto objem tělesnost sochy definuje vždy znovu, vždy
jinak a v jiných významech. Pozorujete-li kteroukoliv
sochu v obcházení, zjistíte, že je sestavou reliéfů v
jisté poloze e že tím, jak jsou budovány jeden vůči
druhému, je vybudován plastický celek sochy. Jejich po
čet a rozlohu lze zvětšovat, ale vóechny další polohy
reliéfů lze převést na šest základních. Základnu sochy
vytváří reliéf jejího půdorysu; ten, který je základně
protilehlý, zastavuje a ukončuje objem plastiky sochy
vertikálně. Zbývající č®yři si rozdělí čelo, záda a
boky sochy. Tělesný plastický objem je vytvářen tak,
jak do dané nebo pomyslné základny reliéfu objem proni
ká nebo jak z ní vychází. Základnou reliéfu je plocha,
a proto lze říci, že objem plastiky sochy a její plastičnost vycházejí z plochy. Objem a plastičnost sochy
jsou možností plochy a je to plocha, která zastavuje
váš tělesný pohyb. Polohu plochy vůči základně pak
svou tělesností prožíváte jako stav své vlastní polo
hy. Tuto možnost plochy lze pojmout i tak, že plocha
objemu hmoty svou nedělenou rozlohou plastičnost ome
zuje. A tím, jak ji udrží v klidu nebo napětí, rozhodne
i o způsobu znázornění tělesnosti. Význam toho které
ho způsobu znázornění tělesnosti vychází z potřeby,
která rozvíjí nebo nerozvíjí plastičnost objemu z

plochy. Tato plastičnost objemu zakládá význam tě
lesnosti sochy.
Vaše sochy sice svými názvy odkazují do figurální oblas
ti, avšak leckdo by je mohl považovat za zcela abstrakt
ní. Má pro vás ještě nějaký význam vztah k znázorňova
nému modelu?

Velký oblouk symbolismu se dosud klene, jsme pod ním.
Co proti tomu chcete dělat? Cznačuje-li název co nej
obecnějším popisem stav nebo počet, jako například
Stojící figura nebo Dvojice, vyhýbá se název výkladu.
Ale nevyhne se mu, ocitnou-li se název a socha vedle
sebe. Význam "stání"a "spolu" přitom vystoupí samy,
je-li stání a spolu opravdu ztělesněno. Nejsou odka
zem, pokud jsou tělesností lidského stání a lidské
ho spolu.
Neexistují abstraktní sochy jako neexistují nefigura
tivní sochy. Můžete uvažovat o nefigurativní plastice,
ale ani to není přesné. "Abstraktní" a "nefigurativní"
jsou jen pomocné termíny pro vyjádření protikladnosti
toho, co není konkrétní, toho co není figurativní.
Neexistuje například obraz čtverce. Zobrazený čtverec
není obrazem čtverce - zobrazení není obrazem. Nemů
žete zobrazení čtverce nazvat abstraktním, ale můžete
ho nazvat konkrétním nebo nefigurativním. Stejné obtíže
s takovými termíny budete mít u plastik, například
Brancusiho nebe Arpa. Nemůžete je vždy označit za ne
figurativní, je-li v nich tělesnost přítomná. Nemůžete
je ani označit jako abstraktní, jsou-li tek konkrétní,
že konkrétnost a tělesnost je zřejmá, i když nikoliv
tak, že by jim konkrétní příslušelo vždy. A můžete je
označit za figurativní jen když nevidíte rozdíl mezi
plastikou a sochou. 0 těchto plastikách nelze uvažovat
jako o sochách - podobně jako u většiny plastik dva
cátého století. Chcete-li tento rozdíl zachytit jako
podstatný tak, že jím vystoupily tyto plastiky jako

něco jiného než je socha, můžete o nich uvažovat, jen
jako o objektech tohoto jiného.

-

Znázornění a znázorňované u sochy patří k sobě n e o ddělitelně, plastika je ale dokáže oddělit.
Například Brancusiho Nekonečný sloup nebo Brána, sloup
nebo bránu neznázorňují, jsou sloupem, jsou branou nechcete-li uvažovat o znázornění nekonečného pravi
delností dílů sloupu. Naproti tomu Vejce, Zárodek, zo
brazením zůstávají, ale nestávají se proto sochou, kte
rou není ani Nekonečný sloup ani Brána. Jsou to objekty
něčeho jiného než sebe sama - v těchto případech jsou
symbolickým odkazem. U otisku v odlitku těla, i zvětše)'íi4o
ném,
například u Cézarove Palce nebo Prsu, vidíte,
že znázornění a znázorňované nepatří k sobě, že zná
zorňovaným a znázorňujícím jsou jenom souč a s n ě, odlišnost látky plastiky podrží rozdíl,
nejsou
tímtéž. Všechny tyto a další postu
py jsou vedeny tím, aby jiné významy mohly vystoupit
a vystoupí jen jako významy objektu, nikoliv
jako významy sochy.
Sám uznáte, že nemohu znázorňované opustit, vyhranil-li
se význam objektu vůči významu sochy a trvém-li na vý
znamu sochy i na způsobu znázorňování tělesnosti, kte
rý soše přísluší.

Do jaké míry počítáte s úlohou prostoru sochy?
Zobecněno na otázku o prostoru sochy, je prostor, podle
Nebeského, který vytváří ideoplastika, psychoplastika
a fýzicplastika, prostorem ideoplastickým, psychoplastickým a fyzioplastickým, tedy trojím. Tím by měla být
otázka, jaký je prostor sochy, zodpovězena. Ale není
jasné, je-li též prostorem plastiky. Zní to po
divně, ale uvažte, socha je vždy plastikou, al- ne všech
no, co je plastické, je sochou. Tedy, buS je tento prostor
prostorem všeho, co je plastické nebo jen něčeho, co je
plastické - že není prostorem všeho plastického hned

uvidíte. Prostor sochy je totiž významem nebo chceteli neoddělitelným obsahem něčeho, co není přítomností
skutečnosti. To zní ještě podivněji. Ale socha je
něčím, co je přítomností duchovního světa - ale tak,
že je tělesnou přítomností duchovního světa
a jeho neoddělitelným obsahem je prostor. Jsou plasti
ky, například Carrovy, které jsou rozměrné proto, aby
se do nich mohlo, vstoupit. Do prostoru sochy vstoupit
nelze, protože není přítomnou skutečností pro skutečný
vstup, Lze-li do plastiky vstoupit, je vytvářena jako
prostředí, do kterého se vstoupit má, na rozdíl například
od prostředí Segalova, kam se vstoupit nemá, ale vstoupíte-li tam, dá vám situace pocítit překročení estetic
ké hranice. V obou případech je estetická hranice udr
žena proto, aby zrušením významu prostoru sochy vystou
pil význam prostředí, jako něčeho, co v překročování
estetické hranice ukazuje význam toho, co proměňuje
přítomnost. Překročení estetické hranice Duchampem
například tím, že umístí reálnou věc, jakou je Sušák
na láhve, za tuto hranici, ukazuje k významu toho,
co proměňuje přítomnost reálné věci v něco, co je ji
nou přítomností než je přítomnost sochy.
Ve všech jmenovaných případech plastika nevytváří pros
tor, který jí náleží jako její neoddělitelný obsah.
Nevytváří-li taková plastika svij prostor, lze o ní
uvažovat jen jako o objektu jiných významů,
než jsou významy sochy. Co znamenají tyto jiné význa
my, co znamená opuštění významu prostoru a jaké jsou
toho důsledky, jaký jiný svět se jimi ukazuje? - Ta
kové otázky se již netýkají prostoru sochy.

Jak je pro vás důležité sepětí mezi hmotou a světlem?

Významy světla stejně jako významy objemu a tvaru tě
lesnosti sochy se dějí skrze látku plastiky
sochy, skrze význam látky, a ta zachází se světlem po
svém. To, co pro hmat znamená drsnost nebo hladkost

látky, je význemem "neodrážet” nebo "odrážet” světic,
"rozbít” nebo "zcelit* světlo atd. Ale látka je látkou
hmoty a nejen s významy objemu a tvaru plastiky sochy,
které ustálí významovost světla, především je hmota
protipólem významu světla* A je velmi zvláštní na této
protipólovosti významu, že plnost hmoty - a plocha ob
jemu je touto plností hmoty - je i plností světla.
Když spatříte sochu, postřehnete významy světla a hmo
ty dříve, než významy "kůň" nebo "lidská postava”. Ne
věříte svým očím a začnete rozlišovat významy "kůň”,
"lidská postava".
Proto lze říci, že pro význam "socha", "sošnost" jsou
významy světla a hmoty podstatnější než významy zobra
zení. Pro tělesnost sochy je podstatnější objem a tvar
než celek e část plastiky sochy. Ale - jakmile se celek
a část plastiky sochy osamostatní, osamostatní se i
zobrazení tělesného.
Jak, se tedy díváte na vztah celku a části v plastice
sochy?

K vyjasnění vztahu celku a části ukázka odjinud:
Jako zvláštní příklad mezerovitosti každého systému lze
uvést dělení zvířat v čínské encyklopedii: a/ zvířata,
která patří císaři, b/ balzamovaná zvířata, c/ ochočená,
d/ mléčná prasata, e/ sirény, f/ bájná zvířata, g/ psi
bez pána, h/ náležející do tohoto seskupení, i/ která
si počínají jako šílenci, j/ nesčetná, k/ a tak dále,
m/ která rozbila džbán na vodu, n/ která vypadají z dál
ky jako mouchy. Tento příklad z textu L. Moníkové o Borgesovi ukazuje, jak uchopení jednotlivin a obecnin zá
visí na uchopení jazykovém. Povaha jazykového uchopení,
jako, zákonitost, neodpovídá zákonitosti toho, co popi
sujeme a třídíme na podřízené a nadřízené, ne celek a
část. Znázorňované a znázornění se nekryjí, nejsou to
též. Z toho pocházející nejistota působí nesnáz, jak
systémem vyložit princip.
Nejistota, co je celkem a co částí, která v uvedené

ukázce z čínské encyklopedie má fantaskní podobu, mů
že mít v jiné poloze význam jiný. Stojíte-li například
před renesanční sochou, nebudete váhat, co je celkem a
cc částí, stojíte-li před mou sochou, už si tím někdy
jist nejste, dokonce ani tím, je-li něco částí, a je-li
to část, zda je podřízena celku. Celek je dominantní,
ale je to celek částí?
Můžete to přijmout jako ukázku, kdy odpadá nesnáz, jak
systémem vyložit princip.
Jaký důraz kladete na zpracování povrchu?

Povrch plastiky sochy může s významy látky jako hmoty,
s významy světla a hmatu, učinit jen jedno. Smiřovat
jimi k významům určitosti nebo neurčitosti, uvolnění
nebo utužení, pevnosti nebo vláčnosti tělesnosti sochy.
Ke své práci.jste mimořádně autokritický. Řada soch je
již zachována jen na fotografiích. Mezi zničenými so
chami byly takové, které stály na zemi a opíraly se o
zeS. Proč jste zničil právě tyto?
Začaly v nich převládat významy jako podepření něčeho
nebo vzepřenost něčemu, opřenost, opření o něco, co
nejsou ony samy. Vynutily si samostatné stání. Samos
tatné stání si vynutí rozšíření základny sochy, rozší
řená základna umožní, aby plastičnost objemu hmoty
nesla více váhy tělesnosti sochy a tím si vyžádá přes
nější určení tvaru.
Uvažte, že shromažďovat díla všech kultur znamená shro
máždit jejich význaiay, a to nepřináší jen více znalosti.
Nikdy ještě žádná kultura tak jako kultura dvacátého
století nebyla vydána takovému obrovskému a různoro
dému tlaku významů všech kultur najednou. Nové dílo se
ihned zaředí a konfrontuje se vším. Počínat si, jako
by tomu tak nebyle, nelze - lze se jen vracet k původ
ním zdrojům, k tomu jak si je musela vyhledat každá

kultura sama. Ale ony obtíže, které si připravila tím,
že se tomuto tlaku vystavila, způsobují, že její situa
ce je těžší než byla situace kterékoliv jiné kultury,
která podobné obtíže kdy v duchovním osamostatňování
zdolávala. Nejen to. Evropská kultura je dosud jedinou
živou kulturou přítomnosti, ale skepse v ní se prosazu
je natolik, že opouští to, co ji zakládá. Vydává se té,
která živá není, nebe té, která není k životu.

Domníváte se, že se ve vaší práci reflektuje celková
proměna doby, její politická a sociální situace?
Socha není tím, cc reflektuje přítomnost. Je ztělesně
nou přítomností duchovního světa*

Vaše práce, které vznikají v interiéru, jsou pro něj také
určeny. Myslíte, že by mohly být umístěny také ve ven
kovním prostředí?
Je to jejich věc, aby si svou přiměřenost prostory a
světla našly samy. Nelze tc určit; nemají-li svá určení,
mohou být kdekoliv, to znamená také nikde.

Když sochaři uvažují o své práci, nejčastěji upozorňují
na objem či tvar. Málokdo se zmíní o čase. Jak vy se
díváte na vzájemný vztah Sasu a sochy?
Pokus pochopit, co to je uvažování o soše a Sasu, při
pomene, že z pouhého vědomí něčeho nebo přání socha ne
vznikne. V díle se uplatňují, pronikají jím síly z ji
ných zdrojů, síly, které se prosazují z jiných potřeb.
Rozhodují, nemůžete jim zabránit, aby se neprosadily,
ani způsobit, aby se prosadily, a to nejen proto, že o
nich, když se prosazují, nevíte, ale -zejména proto, že
jsou silnější než naše vědomí nebo přání.
Vyjdete-li od plastiky, která je něco jiného než socha,
a vracíte se potom k soše, jste na rozpacích, jak roz
lišit čas těchto plastik a sochy. Nikoliv čas jejich

vzniku, ani jejich platnost v čase, ale Sas jako jejich
význam. A tc nikoliv je-li ten význam větší nebo menší,
ale jak rozlišit význam času, jako lze rozlišit význam
prostoru, prostředí a místa. Přitom řešení je na dosah,
staví-li vás tato jiná plastika, jiná než socha, do situa
ce díla fascinovaného a fascinujícího právě Sasem, výz
namem Sasu. Například Segalův Portrét sběratele s Mondrianovou kompozicí na malířském stojanu - vidíte zde situa
ci, kde se v prostředí díla nachází plastika, obraz a
reálná věc. Jste tedy v situaci, kterou jako pozorova
tel samotné Mondrianovy kompozice, i na malířském sto
janu, nezaznamenáte, totiž ono prostředí situace a její
Sasový rozměr. Rezek tuto situaci vykládá tak, že to, co
se jeví jako povrch těla bez tělesnění, jako je tomu u
Segalovy plastiky sběratele, tato nepřítomnost tělesnos
ti, promění své okolí v jinou přítomnost, než je pří
tomnost reálné věci, a jinou než je duchovní svět ob
razu. To, co takto proměňuje v jinou přítomnost, nazývá
mytickou situací. Co je časem této proměny, této jiné
přítomnosti, která není ani přítomností reálné věci ani
přítomností ducho~r.íhc 'věta obrazu? Nabízí se výklad,
že je tc čas bez času. Tato jiná přítomnost pocházející
z vyprázdněné tělesnosti Segalovy plastiky tu je vy
prázdněna od času, je to čas ztrnutí v neživé. K času
sochy však patří životnost. Jinde Rezek vykládá sochařs
ký paradox klasické sochy z hlediska hmatu jako ži
votnost navzdory tvrdosti, chladu a suchosti. Tento
paradox lze zobecnit pro všechny sochy - jejich čas je
trvání životnosti v oddělení cd skutečnosti. Je časem
zastavení a trvání, a toto zastavení je potřebou i
způsobem, jak otevřít, jak nahlédnout přítomnost, je
tím, co nám vrací náš pohled.
Všechny soch, které kdy byly vytvořeny, jsou-li vyňa
ty z funkce, kterou zastávaly, ztratí svou platnost,
pokud by netrvaly ve své plné hodnotě času. Tou je tr
vání v oddělení od skutečnosti - jako duchovní svět.
Každá taková přítomnost čas trvání znovu ustavuje, neučiní-li tak, je vyprázdněním od času.

Protože jsou vaše sochy stéle nedokončené či připra
vené k dalšímu zásahu, znamená to, že chcete elimino
vat jejich čas?

Je to složitější. Například neskončenost stojících fi
gur ukazuje, že význam toho, jak stojí, jsou otevřeny9
To znamená, že nevím, který odstín stavu jejich stání
mne přesvědčí.
Jak chcete eliminovat čas sochy? Jedině tak, že ji zru
šíte jako duchovní svět, že ji vydáte jinému času.

Někdy mám pocit, zejména před vašimi staršími sochami,
že se vám stala práce s plasticitou vzácností. Proč
právě ji tolik redukujete, proč máte právě její půso
bení tak pevně v rukou?
Vretme se k vaší otázce o frontálnosti sochy. Socha
ztělesňuje prožívání tělesnosti vůči základně. Vůči
základně a tělesnosti druhého. Do tohoto postoje vás
stáví tím, co je představeno před vás jako její čelní
pohled, řrontálnost jako rozloha největší šířky sochy
je tak tím určením, které má přednost, a samo toto ur
čení přednosti je jejím významem. 0 tom, co je takto
"především", rozhodne tvář, pohled nebo to, co tuto
tvářnost nese, protože největší rozlohu šířky může mít
i to, co je původně bokem nebo z boku, profilem, nebo
i to, co je původně zády. Lícuje-li tvář, pohled nebo
to, co tuto tvářnost nese, s největší rozlohou šířky
sochy tak, jako například u životní nebo větší veli
kosti stojící figury, a srovnáváte-li s ní osu vlastní
tělesnosti, není vám lhostejné, je-li její tvářnost
hrozivá nebo vážná, neúčastná nebo vycházející vstříc,
například v úsměvu, ale toto srovnání nelze vydržet, a
proto přesunete vlastní tělesnost pohledu z ohniska do
polohy mezi frontalitou a bokem sochy. Toto vaše pře
sunutí tělesnosti pohledu od toho, co je k nevydržení
svou naléhavostí, ve své podstatě sleduje celé evrops
ké sochařství: samo přesouvá tvářnost z osy frontální

tělesnosti do této mezipolohy. Tento přesun je přesunem
od nadosobního k osobnímu, je to způsob i stanovení mí
ry vyrovnání osobního a nadosobního.
Je to táž operace, kterou provádí například Moore svý
mi sedícími opřenými figurami, když vychází z významu
frontálnosti aztécké sedící opřené figury, kde líc tvář
nosti lícuje s největší rozlohou šířky boku sochy. Ale
to, čo je v pohledu stojící figury /v její vertikální
poloze/ svou naléhavostí k nevydržení, je v horizon
tální poloze /jakou má aztécká sedící opřená figura,
kde tvářnost není v ose největší rozlohy šířky sochy/
jiný pohled - je to pohled a rozloženost tělesnosti so
chy v usebrání k tomuto pohledu. Proto posunem tvářnos
ti do mezipolohy nebo do polohy, která sleduje’ osu roz- ležení tělesnosti sochy u Moorových sedících opřených
figur, není usebrání tělesnosti k pohledu tak, jako to
je u aztécké sochy, kde pohled je významem nadosobního,
nýbrž je vydáním tělesnosti vašemu pohledu. Tato pasi
vita tělesnosti, toto neusebrání tělesného k pohledu,
znamená soběstačnost tělesného, proto se může vydat vaše
mu pohledu stejným způsobem jako například u Michelangelovy Noci, kde pohled sochy je uzavírán svou vlastní
tělesností.
Vertikálnost a horizontálnost sochy jsou vaší tělesnos
tí prožívány jako protiklady toho, co patří živému, a
toho, co patří neživému. Proto horizontálnost sochy
bučí to, co patří živému usebráním rozložení tělesnosti
k pohledu udrží anebo svou tělesnost vašemu pohledu po
nechá jako něco, co svůj duchovní pohled uzavřelo. U
Maiollovy Noci, kde není ani vertikálnost ani horizon
tálnost, ale vyrovnání vertikálnosti a horizontálnosti,
kde opřením nohou se největší rozlohou šířky stávají
záda sochy, kde pohled je skryt, nemáte na vybranou tvářností jsou záda. Pohled uzavřený tělesností sochy
se v noci a ve spánku obrací ke světu zády - je to jiný
způsob a jiná míra vyrovnání osobního a nadosobního.
Všechny tyto příklady jsou ženskými figurami, jejichž
tělesnost zde prožívá muž. Jsou to symboly, symbolické

sochy? Symbol znamená odkaz, odkazuje k něčemu, co není
přítomno, Těmito sochami je však všechno to, co je
podstatné a důležité, ztělesněním zpřítomněno - nechcete-li uvažovat o tom, že zpřítomněnou tělesností je
duchovní svět odmítán nebo zrušen. Jsou tyto sochy od
mítáním nebo zrušením duchovního světa? Nejsou spíše
pravým opakem? Nevyrovnávají se svojí tělesností právě
s přítomností světa duchovního? A není to vyrovnání,
které je možností příslušející jen tělesnosti sochy?
Když se pokoušíte vyslovit, co znamená socha, váháte,
protože očekáváte, že se vám odhalí tajemství sochy.
Vyznány sochy se vám zdají příliš nepatrným tajemstvím
na to, aby stály za sochu. Očekáváte víc a toto “víc”
nenacházíte, a nenacházíte je proto, že není .žádného
"víc*. Toto zdánlivě nepatrné tajemství odpovědi otázkou
shrnuje vše tak, jak to nejvíce lze obsáhnout ztěles
něním duchovního světa. Je to skryto jinak, než je
očekávání ochotno očekávat - je skryto tak, jako na
příklad u Donatellova Gattamelaty. Horizontalita sochy
sedící postavy na koni má tutéž aktivitu výkonu protipostavení vůči základně jako vertikálnost stojící fi
gury. Největší rozlohou šířky jsou boky sedící pos
tavy na koni, pohled frontálně nevidíte, ale frontál
nost obou boků sochy vás vede - k tomu, co musíte uči
nit, vedete-li boj: musíte vyhledat pohled protivníka,
Donatellova socha je ztělesněním toho, co je nutné,
nutné pro život, tedy boje i zápasu. Je jiným způsobem
a jinou mírou, jak vyrovnat osobní a nadosobní.
Aby se ozřejmilo, co vás přesvědčí, že významy sochy,
jako například její frontálnost, mají tuto platnost,
ještě poznámka o účinnosti plastického výrazu: přes
vědčuje vás síla plastického uchopení, jeho opravdo
vost. Vytrácí-li se však nadosobní z dohledu, je tc
právě frontálnost, krerá znovu ustaví význam a povahu
nadosobního. Jen tak si socha zachová svou duchovní
svébytnost.

( duben 1987)
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PREZENTACE

Na tomto místě je v předloze

československa vlajka

Na tomto místě je v předloze
finská vlajka

Společný Jyväskylský kopec

projekt připravované realizace pro kulturní festival
Jyväskylská zima 1987 / Jyváskylhn Talvi / Finsko

exterier - poblíž muzea Mvara Aalta
sněhový jehlan připomínající pyramidu, co možná největšího
formátu /+-. 10m výška/, čtyřboký, maximálně uhlazený,
bez špičky

rovný vrchol navazuje /alespoň z jednoho pohledu/ na okolní

horizont /les...?/
kopec vzniká v průběhu celé doby mého pobytu v Jyváskyle,

prací lidí i techniky /prací mou., dalších umělců, okolních

kolemjdoucích i návštěvníků samotného festivalu, prostě
všech, které společná věc zaujme 4- pluhy, fukar atd.../
společné úsilí lidí rozdílných profesí, směřující k jednomu
cíli, dostupnému z kterékoli strany

v definitivní podobě může být celý útvar:
s/ čistě bílý
b/ značen finsko—československým označením /jen při úpatí stavby/

c/ každá strana pojednána jiným umělcem, pomocí přírodních

materiálů /dle domluvy/
vzniklý společný, kopec zůstává v Jyväskyle až do příchodu jara,

jako možné společné úsilí, pak mizí...

dejte mi prosím kladným nebo záporným kýváním hlavy znamení,

zda s tématem souhlasíte a zda je možno realizaci provést
Ivan Kafka, Praha 1986

Společný Jyväskylský kopec na jezeře

Yhteinen Jyväskylän mäki järvellä 1986-87

/realizace/

materiál sníh
půdorys '1000 x '100'0 cm

výška

600 cm

místo - zamrzlé uyv&skylské jezero /Jyvásjärvi/
síla ledu ?0 cm / teplota -25°C

spolupráce: Markka Vähtäinen, Kai Partonen, Kalevi Tynkkynen,

Mikko Parvi, Rauno Kaivanto + další

pod váhou materiálu a techniky led puká, občas utíkáme stranou,

po chvíli se vracíme, časem si zvykáme
/hloubka jezera je prý 10-15 m/
stavba zůstává jen bílá, sněhová

veškerou aktivitu,

barevnost a povrchovou úpravu obstarávají

sami návštěvníci

Finsko , Jyväskylä,

leden 1987

Tomáš Ruller :

texty pro sborník " BLACK MARKET* 1986

«Black Market
Performances von
Jurgen Fritz
Norbert Klassen
Boris Nieslony
Zygmunt PioTrowski
Jacques Van Poppel
Tomas Ruller
Zbigniew Warpechowski

Věnuji všem, kteří se o to již pokusili .

Jestli je cíl : BÝT VŠE JELITO
USKUTEČNIT CELÉ VÉDO MÍ TÁLY A TEŠ
ŽÍT V PRAVDĚ A LÁSCE
pak "UMĚNÍ ŽÍT*-

mlčím

BÝT, NE NEBÝT,
JDE S POZNÁNÍ*, S UVĚDOMĚNÍM SI
" JÁ JSEM " K TVORBĚ / TVÚRCE=TVOŘIVOST=TVDŘENÉ/

-

VELE STÁT SE JESTOTOU
SKRZE VNITŘNÍ ZŘENÍ I VNĚJŠÍ VZTAHOVÁNÍ

-

JE CESTOU SE3E-PREZENTACE,
JE SEBEVĚDOMÍM, KTEŘÍ SE UPEVŇUJE,
ABY SE MOHLO SEBE VZLÁT

?
ZA VZLYKU SMÍCHU
V TICHU SLOV

VŠECHNO - NIC
JÁ
BEZ TEBE K TOBĚ 0 TOBĚ S TEBOU

JLU

AČKOLI .
STO Jíl-

1

"ETIKA JE ESTETIKOU BUDOUCNOSTI"

/V.I.L./

Spojují se tak etikám es te tiká
ve směřování
k pluralitě,paralelismu i sounáležitosti a jednotě?
"Sociální sochařství" by pak mělo být cestou nenásilné trans
formace, vedoucí z pasivity k aktivitě, k "polyfonnímu dialogu"...
Je však třeba strhnout zdi, dělící naše světy a žít v toleranci.
Je nutné připustit jak "bytí v otázce", tak "bytí v odpovědi",
ale také v rozkladu dosavadního řádu zastavit hrozící chaos.
Antiideologie, antipolitika, antiutopie,-to vše je zřejmě možné
na platformě demokratické solidarity a je záležitostí
celé lidskosti.

UKIYO NENÍ MUJ MISTR, AČKOLI JSEM JEHO ŽÁK .

Tředmětné myšlení nebere na vědomí to, co není schopno jako
předmět vnímat. Protože však svět není hromada předmětů, ale
právě souvislosti, které spojují prvky v celky, jsou nepředmětné, myslíme-li diskurzivně, narážíme na mezery - "propasti
prázdnoty".
Na druhé straně totálním nepochopením panta-rei-ismu, pro nějž
je svět jen měnící se stav, plynulá tekutost, jen neustálé
stávání se bez bytí, topíme se v "beztvaré rozbředlosti".
Kontextuálním pokusem o východisko, zabývajícím se strukturou
a jejími elementy v procesu aktualizovaných vztahů a významů
se dostáváme jen k "relativismu": umění "U", v čase *t", v místě
"m", v situaci "s", ve vztahu k osobě "o" atd. nevztáhneme-li se
k "absolutnímu metafyzickému úněžníku života"...

2 x 4 = 7 &8

Teoretická fyzika kdysi zrovnomocnila hmotu a energii, je už
načase také praktikovat rovnohodnotnost těla a ducha.
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snaze provést tuto syntézu a vystavět ze svého života novou
katedrálu, idea katedrály, jako živý organis m u s , znamená také nové chápání autentické kultury, k níž
prvním krokem je otevřenost- jako potence přijímání,
vnímání ... ale i dávání .../jako schopnost lásky - jako mrav
ní východisko z existenciálni absurdity odcizení/,
a druhým krokrm sebe-poznávání.
- a to nejen jako introspektívni zkoumání, intenzivní sebe zdokonalování a sebeovládání, ale také jako sebenalézání vně,
jako extenzivní hledání a situování se, jako vztahování se k
druhému, ke světu, odevzdávání se ... /jako cesta k pravdě/.
Ve

VĚDĚT

-

CHTÍT

ODVÁŽIT SE

-

-

MLČET

Hledání cesty z bezútěšné rozbitosti evropské kultury,
zaměřené dnes k tomu, abychom byli nepodobni jeden druhému,
místo abychom se spojili na poli vztahu k metafyzickému;r:
z krize evropského ducha, která je především krizí smyslu pro
realitu /jakoby si současné umění neuvědomovalo dostatečně,
že se podobá tanečnímu orchestru na Titaniku/, by mělo být
především snahou o rekonstituci humanity.
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Přízemí zelo prázdnotou. Na drsné betonové podlaze neležel
snad ani prach. Zestárlá novostavba se tyčila nad hlavou do
tmyi nepřehledná ve sporém světle několika halogenových lamp.
Strohý pravoúhlý skelet profukoval vítr. V železobetonovém
nitru tísnivý klid. Mrtvo. Není nic, co by se mohlo pohnout.
Spočívá zde jen zlověstná tíha statiky celého kolosu.
Tu se odkudsi z horních pater ozvalo dunění hroutících se
podpor a stropů, sprška písku za krkrm, dopadly kusy rozští
pané výdřevy, zazvonily železné tyče. Z ničeho nic se haly
zaplnily zoufalým úprkem. Zděšení lidé jeden přes druhého se
cpou, sráží, klopýtají, strkají všemi směry, nevěda kam.
Všude totéž, žádná orientace.
Vyběhl jsem ven z posledních sil, ani nevím jak. To už se
zase snášelo ticho. Jen tu a tam ještě někdo v šeru.něco pře
vrhl. Pomalý návrat zpět do starých kolejí.
Nejvyšší části vyhnané do výše nějakých dvěstě pater trčí
tupě k obloze. Zatímco do nové strže se oddrolují poslední
zbytky 8. dopadají ojedinělá zpřerážená prkna, hned vedle se
pilně staví. Vypadá to, že se pracuje nepřetržitě. Bez konce
jsou odklízeny trosky ve starých jizvách, současně zacpávány
čerstvé trhliny a podpírány hrozivě se nachylující nedávné
konstrukce.
Otřesen stál jsem venku a zvažoval svij návrat. Vždyí se
to opakuje téměř se zákonitou pravidelností a totální katastro
fa visí stále ve vzduchu. Ani okamžik jistoty, přežití jen
otázka náhody. Opatrně a nedůvěřivě jsem se vydal zpět pustým
přízemím.
Kde jsou ti všichni, kteří tam již svůj život ztratili ?
A co ti kteří se nedostanou vibec ven ?
A přátelé, a nejbližší ...

Probudil jsem se zpocený ve vile Bernau v Bez^iu
do slunného jitra 28.června Léta Páně 198ó.
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■MÍSTO - vzniká vložením energie, náboje, který pak tvoří silové
pole, které příchozí vtahuje /nebo odpuzuje/. Je zhmotněním
"výzvy*, která vede k překonání distance a ke vstupu do otevíra
jícího se prostoru. Hmotného, ale zárověň i prostoru mysli a
prostoru duchovního. Toto "místo-výzva" nabývá pravého smyslu
teprve akcí, obřadem postaveným na událostech, v němž jednají
místo jazyka gesta a vztahy. Je naplněné teprve přímou účastí,
protože tu jde vždy spíšW o sdílení, než o sdělování.
UDÍLOST - vzniká z pocitu pomíjivosti, doprovázeného dobrodruž
stvím proměny, radostí ze hry a údivem z náhod. Artefakty zde
přestávají být zastaveními v čase a začínají žít jako otevřené
procesy v nichž jde o přechody jednoho v druhé v nepředmětnosti.

PŘEDSTAVENÍ - je pro nás artikulováním toho, že chceme to co
chceme, to je jakousi architekturou vztahů na všech úrovních
/ve hmotě a energii, prostoru a času, v intelektuální myšlen
kové sféře, na poli vědomí, intuice i ducha/, je otázkou :
ne o čem, ale co, jak a proč... PŮVODNOST /všechno
je možné, ale ne všechno je dobré chtít/
Každý z nás se vztahuje k celku ze svého individuálního středu,
mezi jednotlivci vznikají ve vazbách napětí a ta uvádějí v
pohyb. Proto klademe pozornost na formování pole v inertním
mezi-prostoru /PRÍZDNO/ a mezi-čase /TICHO/ - nebo* právě vy
tvoření klimatu .podminuje indukci. Odtud se rodí hnutí .

"BIACK MARKET" /černý trh/ můžete tedy nahlížet-jako potenciál
zkušenosti z našeho dočasného společného žití, čas od času
transformovaný v performance.
- jako práci na společném díle, které vzniká jako celek ze
vztahů různých povah a souvislostí kontrastních výrazů, z po
vědomí pospolitosti, z vůle, na základě intuice společného
ducha - ze vzájemné důvěry.
- jako tvorbu tam, kde se ocitáme "v koncích", kde "nevíme”,
kde "neumíme", - kde musíme překonávat své vlastní meze.
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co je k dispozici, tu jen tak
na chvil i zanecháváme stopy, jako momentky stavu a situace,
jejichž podstatou je, že jsou to stopy něčeho co se stalo,
stopy událostí, které náš život v pravém slova smyslu zakládají.
Život umělce nejsou artefakty, ale tvorba, která se děje vždy
jako vztahování k celku života.
A tento vztah znamená: "Být odpovědně v každé chvíli.”
člověk se vším co dělá rozprostírá k jakémusi
"osobnímu existenciálnímu horizontu",
smysl však naplňuje teprve překlenutím tohoto horizontu,
teprve vědomým vztahem k tomu co je "Z A”.

V nutnosti vystačit s tím,

RÁD PLAVU

A tak nezbývá, než být teS tady, v údivu, že cokoli
v plném bezvýhradném vidoucím soustředění na .přítomnost
skutečného, než hájit přirozený svět osobní zkušenosti,
ný naši Já , hájit člověka jako subjekt prožitku dvěta,
skrze nějž a za nějž odpovídáme.

jest ,
všeho
zaručova
v němž^_

To guard tke self—identity of the human being: isnt it

the hidden matter of art?

Aufmerksamkeitsschule
East -West study project
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TEORIE UMĚNÍ

Walteru Biemelovi k pětešedesátinám

MASKOVITÁ

PLASTICITA

I.
Plastiky Georgs 3egala Jsou v racci pop-artu ? v rasci součas
ného umění vůbec jakýmsi hraničním fenoménem. Mezi nimi pak "Portrét:
sádrová postava Sidney Janise s Mondrianovou Kompozicí z roiu 1933

ne stojanu" ^zaujímá opět zvláštní postavení. Tato "situac®? v níž
se setkávám** se sádrovou figurou, pro Segala tak typickou, zde Ještě

navíc dokonc® označenou jménem sběratele Siduey Janise, si liší od
ostatních tím, že v ní kromě malířského stojanu, který je analogií

k běžným předmětům v ostatních Segalových situacích, figuruje jako
nedílná součást Ještě Kondrienov? Koscozice z roku 1933. Zatímco bez

zaváhání mluvíme o předmětech či dokonce o "reálných" předmětech
Segalových situací, překvapí nás zde zjištění, že se v touto případě
□"jedná o kopii či reprodukci líondriauov0 obrazu, nýbrž o obraz sa

motný, tedy o originál. Toto překvapení s*“ ještě zesílí, když se do

zvíme, že na přání sběratele se tento líoudrienův obraz

nesmí nikde

vystavit mimo tuto Segalovu situaci. Tím Je potvrzeno, že s® zde jedná

o zcela nové dílo, portrétní situaci, jejíž bezrpstředuí součástí
je próv? t®nto líondrianův obraz.

Dnes ner.í n° obvyklé, a proto nás to nikterak nepře^v-puje, když
je Jedno dílo citov.no v jiném- Ovšem v tomto případě ae nejedná o
žídnou citaci, /s Podobně nezvyklým případem by bylo, kdyby byl

Marc«l Duch=mo kufr přikreslil originálu liony Lisy./ Ani zde nedochá

zí k z^poj^ní uměleckého ‘ íla ô ■“ širší souvislosti, j-k Je tomu
aapříkl*’'1 u soc ®řského xžz díle, jež Je /v různém stupni integrace/
zapojeno do architektonického rámce

Když s* snažím® pochopit, oč

2

ve zkoumané Segalově situaci především a ohledem na kontext, ve kterém
ae nachází Mondrisnův obraz, Jde, zmocňují s? nás rozpaky: iúime sněd

říci, že Mondrianův obřež je skutečným obrazem? Což je stejně "skuteč
ný" jako stojan, "ne" kterém je umístěn? Ono "skutečný" zde přece

znamená tolik co "vybraný odjinud", "převzatý". Postave sběratele by
pak byle jediným nepřevzatým prvkem této situace; nepřevzatým sice

ze skutečnosti, přesto však získaným prostřednictvím skutečnosti, ne

bol tato plastik? je povrchově zpracovaný sádrový odlitek modelu.
Máme žde tedy tři "skutečnosti", ovšem ne pouze vedle sebe. Napříště
nás tedy bude zajímat jejich vzájemný vztah.

II.

Dochází v naš-m případě ke "koincidenci reálného a umělého pros2/
toru"? A pokud tomu t«?k je, zůstává Jfcndrisnův obraz ještě pbrezem?
Většinou se upozorňuje ne to, že "reálné* předměty v Segelových si

tuacích nám umožňují, abychom do nich vstoupili - např. je možné hle
dět

"Řidiči autobusu" přes rameno, když vstoupíme na plošinu^.

Dovolí nám však Segalovy situace, abychom do nich skutečně vstoupili?
Nebo spíše, dovolí náo "vstoupit" doopravdy, ne do ní jen fyzicky

vniknout? Pochybovat o tom

tegonistu pop-artu, který

začneme, když si připomeneme jiného pro -

si ne svých enviromentech cení především

toho, že j°ho obraz vtahuje do své skutečnosti 1 reálné složky situace,

a proto říká: "Můj koberec • <°ní k chození"^. Není tomu tak i u Segala?

Nejsou jeho situace založeny spíše na zákazu vstupu než ca možnosti
do nich

vstoupit? Ovšem pokud tomu tak je, co se stane s onou "reál

ností" předmětů? Co se pak stene s Mondirenovýtu obrazem, co se stene

s uměleckým dílem v situacích, jež s*1 podobají té Segalcvě?

Východisko k odpovědi na tuto otázku najdeme v analýze zpíjenu,

jakým znázorňují Segalovy figury tělesné bytí. Touto analýzou bychom
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chtěli proniknout k touni, co vlastně tyto Segalovy každodenní situace
odhalují a co tvoří jejich podstatu, co můžeme jejich pomocí uchopit"
5/
«
9 "nahlédnout" . Tělesnost , tak jak je jinak znázorňována v Segalo-

vých situacích, se podle mého názoru odlišje od toho druhu tělesnosti,
se kterým s* setkáváme v našem případu. U Segala se často setkáváme

s postavami, jež ve svém prostředí volně stojí, či sadí na židli epod.
Ovšem v našem případě, kde je portrétován sběratel s dílem ze své

sbírky, je nutné - v žádném případě to zd* není nějaká náhode

- aby

se teto postava, která je co do tělesnosti ustrojena stejně jako ostat
ní Segslovy figury, dotýkala rámu Mondrianova obrazu. A ještě něco:
všimněme si výrazu jejího obličeje. Úsměv, jenž gz vypadá jako výraz

uspokojení ale 1 distance. Proč však potom ta blízkost dotyku? Umož
ňuje snad teprve ona to distancování? Co je tedy vlastně rozhodující
v této situaci?

Nejprve několik poznámek k tomu, Ja - Je u Segala znázorněna tě

lesnost. Hlavním znakem tělesného živote óegalových postav je, že
končí ne oovrchu tělp - sazení tak např. znamená vyplnění prostoru.
To je přinejmenším stejně působivé jako nepřirozené. Každopádně je
takovýto druh tělesnění komornéntérním výrazem osamělosti. I když někdy

takovéto postavy stojí fýzicky blízko sebe, jsou si ve smyslu intersubjektivity n«konečně vzdáleny. Líohli bychom snad říci, že jsou tyto
osoby "duchem mimo", to znamená, že je pro ně bezprostřední vztah

k ostatním předmětům situace naprosto neproveditelný. Na druhé straně

vsak nepřestává tato vyslov°ně tělesná přítomnost být přítomností vy
loženě duchovní a dokazuje tak, že "nepřítomnost" nemůže nikdy být

absolutní, že osamělost je cokonc° způsobem tělesnění.

Kdvž je vě°k t"to plastik? umÍJtěn? v obývacím pokoji, staně" se
něco divného, ľ^táž figura, o níž bychom v galerii řekli, že její se
zení je J»n vyplněním prostcru /ovšem j~ko předvedené tělesnění/, začne
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nyní sedět intenzivněji než člověk, který je s ní u stolu.Tím

vznik?jí další paradoxy —to, co v galerii "nesedí", je nejednou

naopak schopno z lidskéxzi±ho sezení učinit "nesezení"; ples tik?
ovládne calou situaci, ačkoli jame před chvílí tvrdili, že Je před
světem uzavřena do sebe, že je duchem mimo atp. Zatímco v galerii pře

mýšlí ~e o možnosti překročení jejích estetických hranic, vidíme, že
poté, co byle přenesen? do obývacího pokoje, bylo právě zde, kde nejsme

vůbec připraveni uvažovat o nějakém překračovaní estetických hranic,

rozhodnuto bez našeho přičinění - a to právě v opačném smyslu. Tato
plastika, jakmile se jí naskytne možnost zmocnit se neutrálních před

mětů, jež ji obklopují, získá nad nimi takovou moc, že už se k žádnému
z nich nemůžeme přiblížit. Neměli jsme pak kvůli tomuto zvláštnímu
působení této plastiky již od začátku mluvit o "reálných" předmětech
v Segalových situacích jako o dvojznačných? Ovšem ani ne tak ve smyslu

dvojznačnosti, kterou xxzxskž zakoušíme jako následnost dvou fází,
nýbrž v tom smyslu, jenž jame, jak se právě ukázalo, odhalili jako
přítomnost obou stránek. Tak je v tomtohlubším smyslu dvojznačná na

příklad lavice v situaci "Ruth ve své kuchyni" - a tato základní dvoj

značnost znamená, že se jí tváří v tvář vlastně nemůžeme rozhodnout

pro jednoznačnost. Je to právě ono specifické tělesnění Ruth, jež činí
tuto levicit dvojznačnou. Ově^m bez těchto "reálných* předmětů bychom
zřejmě tuto dvojznačnost nemohli nikdy zakusit, nebot Segalovy plastiky

nesají samy o sobě Žádné styčné body s okolním světec, jxxšx^sxzxjřisid
■ýxsráxíxTxgsiBi±± - vystupuje to zřetelně do popředí v jejich aspektu

uzavřenosti před světem, jenž je zřetelný právě v galerii. Tyto plastiky
jsou totiž především povrchem, jsou tělem bez tělesnění, jsou pouhou

přítomností. A práv? tato přítomnost, v níž jsou tělesná gest? spíše
odříznut? od tělesního bytí ? k» ničemu nepoukazují, zetládá onu ne

konečnou intersubjektivuí vzdálenost při současné fyzické blízkosti.
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Samozřejmost, se kterou jsme na počátku řekli, že se v Segalových
situacích ječná o skutečné předměty, se nyní začíná komplikovat. Reál
nost předmětů se mění, v určitém smyslu se dokonce ztrácí, to znamená,

že předměty převzaté z mimoumělecké skutečnosti jsou něčím mocným

proměňovány. Odkud pochází tato moc 0 síla? A tím tské, odkud pochází
one dvojznačnost skutečných předmětů, jichž se zmocňují Segalovy plas

tiky, i když se tyto nacházejí mimo situaci? - Plastike ožívá, její
moc se uplatňuje především tam, kde má k dispozici "realitu". Neměli

bychom proto říci, že tyto předměty jsou zapojeny do "umění", do "obrazu",
v našem případě do plastické situace? Ovšem pak se nám opět vrací otáz

ka po původu této moci. Teprve až budeme znát odpověď n© tuto otázku,
budeme moci objasnit i situaci s Mondrianovou Kompozicí.

III.

Segalovy plastiky ovládající situaci tak, že se vše nejednou

stane

dvojznačným k isj se nemůžeme jednoznačně rozaodnout/, bychom

mohli nejlépe pochopit pomocí přítomnosti masky. Pohled masky"v nás
7/
budí strach blízkostí, jež je zároveň odstupem
. Stejně jako je

masks pohled, jemuž nemůžeme uniknout, jenž vniká bezprostředně do
naší blízkosti, my mu však nejsme schopni odpovědět, protože je
zároveň nekonečně vzdálený, tak také Segalovy plastiky propůjčují

svou přítomností celé situaci charakter naléhavosti, ale i bezvýchod
nosti. Vzdálenost, jež se ohlašuje blízkostí - to je přítomnost smrti,

s níž nemůžeme být pohromnáě.
Tato naléhavost a naše rozpaky vzhledem k nemožnosti rozhodnout

tuto dvojznačnost nemají tedy svij původ v překročení estetické hra
nice, jako bychom jejím přeiroč®ním snad s sebou přinášeli něco

ne-estetického - původ této na léhevosti je v zásadní nepři3tupnosti

maskovité přítomnosti Segalových plastik, ■‘•'rávě tam, kde Je vše
připraveno k tomu, ©bychom vstoupili, jame od toho odr?zeni onou
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nepřistupností, kterou zakoušíme především jako bezvýchodnou dvojznač
nost. Přiblížením se stává teto nedosažitelnost ještě zřetelnější.

IV.

Právě v působení na Mondrisnův obraz se nám ukáže ustrojení

Segalových plastik. Zásah této plastiky se projevil již v našem
sklonu považovat ho za kopii. Jde však ještě hlouběji. Ukáže s® totiž,
že maskovitá přítomnost je mocnější než skutečný obraz.

Obraz totiž není schopen zasáhnout do reality. Neobrací se k ní
ani tehdy, když se postavy nějakého obrazu na nás "z" obrazu dívají
či na nás ukazují. "Termín 'spojení obrazu s vnějším světem*, které

je údajně založeno v ukazovacím gestu, je zavádějící... Mezi duchovním
dílem malby a reálnou existencí pozorovatele, kterou malba v sobě

ruší, existuje pouze vztah rozumějícího vnímání. Tento vztah se
zakládá práv? na nekonečném a nepřekročitelném rozdílu mezi dílem a
g/
skutečností pozorov®tele." '
Zatímco do obřežu musíme vstoupit, plakát se na nás obrací jako

na "reálnou bytost", jako by byl součástí reality, Jež je svým povrchem
schopna na ostatní realitu apelovat, či spíše ji řídit e ovládat.
V této plakátové přítomnosti s° hlásí již něco z přítomnosti masky,

ještě však v jakémsi služebném postavení. Plekí; mlže být sice naléhavý, n°ní to vš°k žádné tělo, zatímco maska je ztělesněním chaosu. 9/
Maska je tahové tělesná přítomnost, která je s to nám duchovní
skutečnost obrazu

znepřístupnit. A ne pouze jakožto překážka, nýbrž

jako moc.

Londrienův rb.rez, duchovní skutečnost per excelence, je ^d
vnějšího světe oddělené rácec. Ten brání vstupu do světe tohoto obrazu -
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nejsme zde nuceni k odpovědi, kterou nelze provést. Segalovy postavy

nestojí na žádném podstavci, od vnějšího světa je nedělí žádný "rám".

Přesto však nejsou - jako maskovitá přítomnost - nikterak součástí
toho, co je obklopuje.
Rám umožňuje orientaci v obrazu. Tam, kde se žádá, abychom "velká
plátna" /Pollock, Newman/ pozorovali bez odstupu, jsme dezorientováni;

obraz sám nemůže být komponován do nějaké plochy uzavřené rámem. Toto
znepokojení vyvolané dekompozicí a nedostatkem odstupu nás již přivádí

k Segalovým situacím. Na rozdíl od plakátu se tu jedná o tělesnou
přítomnost. Moc těchto "velkých pláten"

pochází z toho, že se duchovní

skutečnost sama hlásí k ploše obrazu. Aby mohl tento povrch zůstat po
vrchem, nesmíme na něj

hledět z odstupu — sami se musíme stát sou

částí dění plochy*
Všimněme si ještě dvou dalších okolností: a/ Jsou to právě

Mondrienovy obrazy, na nichž američtí minimalisté předvádějí, co je
poflle nich podstatou kompozice v evropském malířství^' a jsou to
Mondrianovy obrazy, jejichž pomocí objasňují svou koncepci non-relatio

nal painting. S-g^lova 2±±ua situace s Idondrianem nám ukáže možná

ještě názorněji, co by’ o vlastně předpokladem minimalistického zrušení
"relačnosti" evropského malířství, b/ Segal, původně malíř, vytvořil

svou první plastiku pod dojmem Kaprowova happeningu, jehož ae zúčast

nil. Happening je dění, Segalovy situace jsou zastavením. Stejně
jako pohled masky zůstává nehybný a nezměněný, i když ae maska nosí,
jsou Segalovy situace stejným zastaveným okamžikem. S přicházející

maskou se můžeme setkat pouze v extázi, jež ruší všechny pevné struk
tury - ta : vyp«*d”lo setkání s příchodem Dionýza. Takovéto proměny

vš^k není jednotlivec schopen. Proto

y se neposadil v baru í víden

ského Muzea umění 20. století ke stolkům se Segalovými "hosty".

Ovšem stačí, aby on” nepřekročitelná hranice byle překročena příchodem
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rozveselené skupiny studentů a započne dění, na něž Segal ve své první
plastice reaguje: happening. Tedy proměna, událost založená na setká
ní s maskou. Dění však dozní, zá svij konec, návštěvníci odcházejí
e maska hledí mlčky dál.

VI.

K masce nemůžeme přistoupit neproměněni, stejně jako nelze za
všedního dne

kžžai komunikovat se smrtí. V souvislosti s pop-artem

liaz Indahl zmiňuje Kandiského, jež nabývá v naší souvislosti nového

významu. "Je lepší považovat smrt za život než život za sort. I kdy

by to mělo být jen jednou."

Tato věta pojatá ve své přísné dicho

tomii možná charakterizuje americký přístup k umění - totiž příklon
12/
k životu a úplný odvrat od smrti.
Důsledkem je, že se na nás smrt

dívá ze všech stran, že její pohled cítíme v zádech, snažíme se však
její všudy přítomnosti uniknout onou neustále se stupňující identifi
kací s plochou. Ta však je stále propastnější.

Segalova situace s Jíondrianem nám ozřejmuje moc maskovité příto
mnosti - možnosti, kterou člověk není schopen unést. Setkání se smrtí,

již nejsme schopni ani jednou považovat za život. "Přežít" může člo
věk pouze tím, že se přihlásí k povrchu těla objektu zbaveného těles

nění, protože tváří tvář masce se nechází ve stavu ztrnulosti.
Zdá se, že můžeme

Segalovy situace chápat také jako rev°rsibilni

situaci, že tedy můžeme na jedné straně vycházet z toho, že postava

se dotýká rámu obrazu, ale obrazu se nezmocňuje, e na druhé straně
z toho, že v tělesnění Segalových postav není možný nějaký dotyk Či

zásah - obraz pak spočívá na stojanu pravěji a původněji, než xxž

sběratelova ruka na rámu. Zůstane tedy obrazu ještě nějaký prostor,
do kterého

vers ibilním

by nezasáhla maska? Řekněme, že na chvíli, jako v re

obrazci, se může stát obraz "figurou" a pos:ava sběre-

9
tele "pozadím". Pokud jsme vsak schopni vidět toto zaměňovaní, už

jsme s® s celou situací vypořádali, jsme diváky, nalezli jsme

ochra

nu v odstupu, z něhož nyní pozorujeme to, v čehož zajetí Jame

se

ještě před chvílí ocitali.

poznámky
1/
Není-li
uvedeno jinak, lze Segalovy plastiky nalézt v monografii:
Jan van der Marck, George Segal, New York 1974.
2/ G. Kreytenberg, George Segal, Ruth in her kitchen, Stuttgart 1970,
s. 13.
3/ Tamtéž.
4/ B. Kerber, Amerikanische Malerei aeit 1945. Ihre theoretisohen
Grundlegen, Stuttgart 1971, a. 216.
5/ 3rov. W. Bieoel, Pop-Art und Lebenawelt, Aacheuer KunstblStter,
Bd.40, 1971, a. 214.
6/ Viz plastika Woman in a Red Wicker Chair, jek je zobrazena se
sběratelem Leonem Meuuchiueo, v: J. Rublowsky, Pop Art, Hewlett 1965
7/ W.F. Otto, Dionysos, Frankfurt a.M. 1933, a. 85.
8/ K. Bedt, Moděll und Maier von Vermeer, KBln 1961, s. 60.
9/ Srov.: G. Bataille, Le Kascue, Oeuvres Completes U, Paris 1970.
10/ Questions to Stella end Judd, Interview by Bruce Glaser, in: Art
News, September 1966, xxe také v: Minimal Art, A Critical Anthology,
ed. by G. Battcock, New ’fork 1968, s. 148.
11/ K. Imdehl, Prohlede der Pop-Art,IV. Dokumenia, Kassel 1968, a.KIV,
? též: M. Imdehl, "Is it a flag or is it a painting?" Uber mOgliche Konsecuenzen der konkréten Kunst, v:Wallraf-Ric.:artz Jahrbueh,
KZXI, KBln 1963, s.223.
12/ Jako příklad nám úže posloužit dílo Andy Warhols a jeho výrok
"All is pretty" v souvislosti s tímto Jeho výrokem o smrti; "I don't
believe in it, b°c?us° you re not around to knouw that its happened.
I c°n't say anything about it because I m not prepared for it."
Andy Warhol, From A to B and Back Again, The Philosophy of Andy
Warhol, London 1975, s. 123.

/článek vyľel v® sborníku Distanz und Nähe, Hrsg.P.Jaeger u.R. Lflthe,
Wdrzburg 1983/
Petr Rezek
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Je banální pravdou historiografie, že rozhodující události lze - s vý
jimkou zpětného pohledu - jen obtížně postřehnout. Teprve budoucnost povýší to,

co se přihází v naší době, na úroveň událostí a umožní mu zaujmout místo v příčin

ných souvislostech, kterýs rádi říkáme "dějiny". Cosi podobného můžeme říci i o
událostech v dějinách vědeckého poznání. Události, které vedly k jeho zaležení ane

bo určovaly jeho vývoj, lze obecně vzato identifikovat až po létech, až poté, co
vlivné hnutí urazilo svou cestu nebo změnilo svůj směr. Poroto pozorujeme-li sou

časné vědecké hnutí a chceme-li učinit projekty, články a příbuznosti látkou histo
rie, nezbývá nám než představovat si budoucnost, z jejíž předjímaná perspektivy lze
konstruovat kauzální souvislosti a líčit "skutečnou historii" vlastní doby.

Jakkoli je tento druh temporální projekce fiktivní, je přesto podmínkou
porozumění: je podobně jako interpretace nevyhnutelný, třebaže problematický.

Jakkákoli výpověž. o silách působících v přítomné době vždy implikuje budoucnost
a metoda pouze žádá, abychom si byli v našem postupu nějak vědomi tendenčnosti

toho, co po dni taňme. Není-li ovšem naším tématem rozvoj národohospodáře tvá či osudy
politické strany, je-li naším tématem sama metoda, jak se projevuje v určitých
typech moderního vědeckého bádání, pak je úkol pozorovatele ještě komplikovaněj

ší. Může se pokoušet představovat si budoucnost, k níž směřuje současné vědecké
19

usilování na způsob příčiny a výsedku. Avšak mnohem důležitější než pokus rozhod
nout, které příčinné souvislosti z mnoha myslitelných správně definují přítomnost,

je otázka jipá: jaký typ kauzality v pohybu idejí vlastně působí? ľíaše chápání
intelektuální aktivity uplynulých století obvykle nemívá formu kauzální rekonstruk

ce. Proto se také náš výklad doby zcela charakteristicky zaměřuje na několik málo
hlavních koncepcí, které shrnují i překračují dílo mnoha předchůdců a současníků.

Konstruování kau zálních souvislostí se nezdálo a nezdá ani nyní nejvbodnější ces

tou k definici a posouzení vědecké činnosti. Pokud jde o události, jež vyznačují
konfiguraci současného bádání, je lépe hledat vztahy spíše symbolické než kauzální.

Tyté události se ovšem mohou jevit jako pravý opak skrytých příčin, vyhledávaných

bystrými a přesvědčenými historiky, protože jejich původci a účastníci mohou his
torický význam své práce dokonce směle veřejně vyhlašovat; jejich vlastní vědomí

symbolické funkce události je však samo součástí obecného povědomí, kteréchce ta
to událost zaznamenávat a prohlubovat.

Takovou událostí byl I. kongres mezinárodního sdružení pro sémiotická
bádání konaný roku 1974 v Miláně. I když se třeba žádný z jeho účastníků nedozvě

děl nic nového a nezměnil ani po něm ráz a směr svého bádání, přesto přítomnost
zhruba šestisetpadesáti odevzdaných či pobavených učenců na kongresu tohoto druhu

z něj učinila událost a dosvědčila novou artikulaci vědecké činnosti. Zasedá-li
šestsetpadesát lidí na konferenci o sémiotice, nemusí to ještě nutně vést k promě

nám ve vědeckém světě, ale je tc fakt symbolického významu. Sémiotika, věda o

znacích se stává něčím, e čím třeba počítat, a musí s ní počítat i ti, kdo ji o dní-
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tají jako galský či technologický obskurantismus. A jestliže nějaká disciplína li
stami j e organizaci s výbory, činovníky a publikacemi, jestliže mezi svými členy

rozdílí tituly a odpovědnost, již to samo přirozeně symbolicky působí na celý vě
decký svět. Rozmáhají-li se úřady a výbory, je to vědeckému bádání spíše na pře

kážku než ku prospěchu, avšak v symbolickém systému akademického bádání se tak oboru
dostává účinného zastoupení.
Ustavení nové disciplíny v rámci systému akademického bádání není událost
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nikterak častá. Vetřelci se obvykle explicitně prohlašují za součásti starých obo

rů a pouze se snaží racionálněji organizovat a energičtěji prosazovat existující
směr bádání. Avšak vystoupaní takové disciplíny jako je sémiotika nemůže zaručit,

že ostatní obory zůstanou nedotčeny, Jestliže se ti, kdo se dříve nazývali lingvis
ty, antropology, sociology, literárními vědci, filosofy atd. nyní prohlásí za se

mi o tiky, pak tyto obory přijdou nejen o značnou část své energie, ale samy se též
promění, protože ztratí svou specifičnost. Co mohlo být dříve považováno za druhot

nou charakteristiku oboru, co se mohlo jevit jako pouhý důsledek jeho zajmu o kon

krétní oblast předmětů, to se nyní může stát součástí jeho definice, jakmile séaieh,
otika teč. předcládá jiný přístup k feoaaéýúm, jejíž obor dříve postačoval vymezit
typ vědeckého bádání, . Disciplíny patřící k ’les sciences hnmaines* - abychom se vy

hnuli anglickému termínu a jeho marné snaze o rozlišení human: tních věd od spole
čenských - nejsou autonomní aktivity, nýbrž elementy systému e mezerami, redundančerni, zvláštními vztahy a vzájemnými závislostmi. Vyteatrtr' nového a agresivního

oboru tak zahrnuje i komplexní přeskupování hranic a center; žádná disciplína ne
může být proti účinků? tohoto procesu imunní.

Výklad povahy a cílů sémiotiky, jejíž zrození je na nejrůznějších rovi
nách prvořadou událostí ve světě moderních duchověd, nemůže být proto pouhým výčtem
metod a obsahu této zvláštní disciplíny. Uvážujeme-li o významu sémiotiky, musíme
také přihlédnout k tomv jak je bádání i publikační činnost v humanitních vědách

ovlivněno přítomností nové artikulace poznání: novými předměty, otázkami a normami.
Jakmile se nějaký obor začíná prosazovat, tvoří xx si především vlastní minulost:

určité badaile prohlašuje za své předchůdce, jejich dílo interpretuje v novém svět

le, odhaluje a nedefinuje síly působící dřív ve starých disciplínách, jež teč ja
kožto sémiotika teprve přicházejí k sobě. Vyhlašovat zrození sémiotiky za událost

současného hn—nitnjhn bádání znamená zároveň odhalovat ty, kdo budou poctěni jmé21

nem jejích průkopníků, a vytýkat nedostatky oněch oborů, které se zabývají semio
tic koup robi matikou.
Nový obor má závažné důaeledky pro současnou vědu za druhé otázkami, které

klade, a způsobeni svých odpovědí. Třebaže nevytýčuje měřítka jinými diseipli nám,
přece výslovným prosazováním svých metod a cílů ukazuje kritéria a cíle, jež se

stávají relevantními i poo práci jiných oborů. Konkrétněji řečeno: antropologové,
literární vědci, lingvisté a jiní jsou ovlivněni potud, že se musí rozhodovat, zda
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zda se sblíží, se sémiotickou perspektivou anebo zda budou prohlašovat, že to, co
se teá. maskuje novým jménem, dělali vlastně již dávno.
ŕ
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A konečně nový obor také projektuje budoucnost. Vystupuje s ambiciózním

programem, jejž muže prosazovat s opravdovějším zápalem než zavedené obory, které

už dávno měly příležitost splnit své sliby, vyzývá sémiotika jiné disciplíny, aby
se

samy legitimovaly předložením vlastních názorů na úkoly, které třeba plnit, a

do jisté síry je nutí zaujmout stanovisko k problematice, jíž se sama chce zasvě

tit. Habízejíc program, nutí oponenty anebo skeptiky vyslovit se o tam, zda její
cíle stojí za pozornost, a diskutovat a rozsahu ^hodnotě metod, jimiž chce na tyto

problémy zaútočit. Prbté "Saměřuji-li ísvůj výklad na bóáÉSá znaků, zabývám se méně
explicitním posouzením aémiotiky jako disciplíny a více se soustřeďuji na to, jak

sémiologická reflexe ovlivňuje současnou práci humanitních a společenských věd.
Vznik nového oboru, jak jsem již řekl, vytváří miailost, artikuluje přítomnost a

projektuj* budoucnost, avšak probírat tuto trojí aktivitu (a o to se chci právě

pokusit) neznamená snažit se podat nějaké dějiny sémiotiky: až už je téma tom minu
lost, přítomnost či budoucnost, vždy jde o to, co reflexe o znacích implikuje, jť
TjhUäkj i neenázo, které tato perspektiva otevírá.

Uvažování o zharrích a významu není přirozeně ničím novým. Filosofové a
jazykovědci se nezbytně vždy tak či onak zamýšleli nadjnaky a zrození sémiotiky po-
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tohle např. odhalit, že dříve tolik přehlížená scholastika byla v mnoha ohledech
subtilní a vysoce rozvinutou teorií znaků. Ale odhlédneme-li od této výjimky,

. sloužilo zkoumání znaků ažá do nedávné doby vždy jiným zájmům, obvyklo jazykovědě
nebo psychologii. Nikdo se nepokusil shrnout veškeré, lingvistické i nolingvistické*. fenomény, které by bylo možno vyložit znakovým hlediskem - nikdo se nepokusil

učinit problematiku znaku a jeho druhů centrem intelektuálního zájmu, Dnes, když

se již na tomto poli práce rozběhla a kdy toto hádání dostalo jméno sémiotiky či
sémiologie, vystupuje do popředí zejména jedno: odhalení dvou předchůdců, dvou
myslitelů, kteří v prvních letech tohoto století usilovali o eeí&eveu*vo ár o zna

cích: amerického filosofa Charlese Sanderae Peirce a švýcarského 1ingvnety Fer
dinanda do Saussure.

Oba tvoří dosti nerovný pár. Saussure byl úspěšný a uznávaný profesor
sužovaný pochybnostmi o základech jazykovědy, jak byla v jeho době provozována, a
proto téměř nic nepublikoval, avšak v přednáškách, které se díky poznámkám jeho stu
dentů dochovaly, prohlsševal, že řeč je systém znaků, a proto se musí jazykověda

stát součástí širší vědy o znacích, vědy, "která bude zkoumat životy znaků v lůně
společnosti ... Nazveme ji

sémiologií podle řeckého výrazu SÉMEION

(znak). Protože dosud neexistuje, nemůžeme říci, čím bude, avšak má právo na exis—
.
tencí; její místo je předem zaručeno" (Cours de linguistique générale ,1967, 33).

j. culler, zkoumání znaků
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* Tyto' podnety nenalezly ohlas hnod a teprve později, když již nejrůznější

obory učinily svým modelem štrukturálni lingvistiku a staly s* verzí strukturalisau, so ukázalo, že se Saussurem postulovaná sémiolegie již počala rozvíjet. 7 té

chvíli získalo Saussurove myslení nesmírný vliv - zčásti také proto, žo pro gran,
který sémiotice vytkl, nebylo obtížné uskutečňovat: lingvistika se má stát příkla-

dea a její základní pojmy 0p11 ková my* na jiné oblasti společenského a kulturního
života. Sémiotik chce vykázat systém ( langue), který je základem smysluplných
projevů (parole)a umožňuje je. Zabývá se systémem jato fungující totali23

tou ( synchronní

analýza), nikoli historickým původem jeho různých ele

mentů (diachrónni

analýza) a popisovat musí dva typy vztahů: protikl ady

či opozice mezi zrnky ( paradigmatické

vztahy) a možnosti kombinací,

jimiž znaky vytvářejí vyšší jednotky ( syntagmatické

vztahy).

Peirce je docela jiný. Tento /nástupný filosofický génius odmítl podporu

Hopkinsovy university v Baltimore a cele se oddal ’sémeiotice’, jak ji nazýval,
jež měla být vědou věd, neboí "veškeré universum, není-li cele vytvořeno ze znalců,
je jiň všude prostoupené* (Ch.S.Peirce, Collected Papers, Cambridge, Mass. Har

vard University Press 1931-58, Vol.7, 448).' Skládá-li so celé universum zo znaků
(Peirce např. tvrdil, že člověk je znak), pak ao vzápětí vynořuje otázka, jaké

jsou druhy znaků a jaká jejich důležitá rozlišení. Peircoovy obsáhlé spisy o séňetice, které byly dlouhou dobu nečitelné a nepublikované, jsou plné taxenoňckých
spekulací, které se stále vice a více zaplétají. Existují' podle něj tři základní

trichotomie (význam si podržela pouze jedna, v níž se rozlišuje itoa, index a sym

bol) a celý systém nakonec obnáší 59 049 nožných tříd znaků. Naštěstí jseu tu i
redundance a vzájemné závislosti, takže "nakonec budeme mít pouze 66 tříd", jenže
i to by bylo příliš i pro značně masochistického teoretika, šíře a spletitost

Peirceova schématu, nemluvě o spoustě neologismů utvořených pre klasifikaci šeatašedesati tříd znaků, odradily jiaé badatele, aby se jeho systémem zabývali a zkou
mali jeho názory.

Máme tedy před sebou dva přístupy k žtogrtottoe semiotics. Saus sure,
který sémiotiku koncipoval podle modelu jazykovědy, před ní vytyčil praktický pro

gram, avšak musel přitom pominout významné problémy podobností mezi lingvistickými
a nen-lingvistickými znaky, což je však problematika, která by případně mohla vést
i to kritice jeho modelu. Peirce se zase ve své snaze o vytvoření autonomní séňo-

tiky sám odsoudil k taxonoňckým spekulacím, pro něž musel zůstat nepochopen až
do té doby, než se pro jeho posedlost našlo místo v mezitím již rozvinuté sémiotice.

Zatímco Saussure rozpoznal celou řadu komunikativních činností, které by mohly
těžit se sémiotického přístupu, Peirceevo přesvědčení o to*! že všo jo znak, jen
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mále pomáhalo nalézt nějakou takcou disciplínu, třebaže dnes nam jeho tvrzení při
padá jako přiměřený, byt radikální důsledek séňotické perspektivy.
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Saussurův a Peircoův přispěvok ae tedy navzájem doplňují. Někdy dokonce

eba dospívají k témuž závěru, byi vycházejí z rozdílných, předpokladů. Saussure,
pokládající lingvistický znak za nemu, tvrdí, že všechny" znaky jsou arbitrárni,

že obsahují čistě konvenční spojení konvenčně stanovených označujících a označova
ných; tento princip rozšiřuje i na takové oblasti, jako je třeba etiketa, a tvrdí,
že jakkoli ae znaky mohou zdát svým uživatelům přirozené nebo motivované, jsou

vždy vymezovány společenským pravidlem, sémiotickrnu konvencí• Peirce naopak vycha—

zí od rozlišení mezi arbitrárníni znaky, jež nazývá ffx "symboly", á dvěma druhy
motivovaných znaků, indexem a ikonám; v dílech o ikmnech ovšem dospívá k podobným
závorům jako Saussure. At ae už zabýváme mapami, obrazy anebo diagramy, vždy pla
tí, že "každý materiální obraz je svým způsob® reprezentace do značne míry kon-

vencienální" (ibid. Vol .II, 276). Pouze při jímám e-li mlčky nesčetné komplikované
konvence, můžeme prohlašovat, že mapa se vskutku podobá tomu, co reprezentuje.

Ikony jsou jen zdánlivě založeny na přirozené podobnosti, nebet ve skutečnosti i

ony jsou dány eéoietickeu konvencí. Ale bez ohledu na svá rozdílná východiska se
Saussure i Peirce shodují v tom, že úkolem sémiotiky je popisovat tyto konvence,

jež jsou v základech i těch "nejpřirozenějších" způsobů chování a reprezentace.
Vytváření a adoptování otců je tradiční rozumová činnost, ale Saussure
a Peirce byli zvoleni vskutku šťastně. Ovšemže si však lze stejně dobře předsta

vit, že sémiotika by dokázal* definovat samu sobe i bez nich jako vyústění duchov

ní roonentace, která se už jistou dobu připalovala. V roce 1945 filosof Ernst
Cassirer napsal, že "v dějinách vědy patrně není zajímavější kapitoly, mez jo zro
zení nové jazykovědy. Svým'významem může být srovnávána a novou vědou Galileiho,

jež v 17. století proměnila celé .naše pojetí fyzikálního světa" (Ernst Cassirer,

"Structuralism in Modern linguistics," Worď, 1«1 (1945)'/ 99) • Sovoluční je na lingvistice podle Cassirera pravě primát připisovaný vztahům a systémům vztahů. BMý,

které vydáváme, nemají o sobě význam; elementy lidské řeči se stavějí teprve díky

systematickým diferencím, které mezi nimi vládnou, a tyto elementy označují (mají
25 'význam) /signify/ pouze prostřednictvím svých vzájemných vztahů v rámci složitého
symbolického systému, jejž nazýváme "řečí". Kdyby však jazykověda říkala o jazyce

pouze toto, sotva by měla takový dosah, j*ký ji Cassirerove hyperbolické přirovná

ní při znává.
Aby moula byt srovnatelná 8 novou Galileovou vědou, musela by lingvisti

ka proměnit i způsob, jimž uvažujeme o universu, přinejmenším o universu společen
ském a kulturním. Aby k tomu však došlo, musela by se stát modelem pro uvažovaní o
společenských a Kulturních chováních vůbec. Dmeš, kdy již existuje sémiotika,

vidíme, že Cassirerův výrok implicite^předpekládá to, co sémiotika explicite vskut

ku uskutečňuje: že začínáme uvažovat o našem sociálním a kulrurmm světě jako o
sériích znakových systémů srovnatelných s jazykem. 7 čem žijeme a k čemu se vzta
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hujeme, nejsou fyzikální objekty * události, nýbrž jsou to objekty a události na

dané smyslení nikoli složité dřevěné konstrukce, nýbrž židle a stoly; nikoli fy
zická gesta, nýbrž akty zdvořilosti či nepřátelství. Jak říká Peirce, není tomu

tak, že bychom na jedné straně měli předměty a na druhé myšlenky a významy, nýbrž

ae zrnky máme co činit všude, ač některé jsou "spíše mentální a spontánní, jiné

spíše materiální a pravidelné" (ibid. Vol.VIZ, 570).
Máme—li rozumět našemu společenskému. světu a světu naší kultury, nesníme
uvažovat o nezávislých předmětech, nýbrž o symbolickýci^strukturách, • systémech
znaků, jež umožňujíce předmětům i jednáním, aby měly význam, vytvářejí lidské uni

versum. Několik stěžejních děl z neziváiečnéhe období' — Basairerova Filosofie sym
bolických feren, Symbolismus: jeho význam a jeho působení Alfreda. North Whiteheads

a Filosofie v nové ladění Susanne K. Langerové - se důrazně zasazovalo o přiznání
primátu právě symbolické dimenze ▼ lidské zkušenosti. Unos nám konfigurace vědy
dovoluje vidět, že sémiotika usilující o popis konstitutivních systémů distinkcí a

konvencí, jež umožňují význam předmětů i chování, je syetematiclým naplněním této
3
M
T
t
■*
nevé orientace, s jejímž popisem právě tato díla poprvé přišla.

Pořádám^li však dějiny naší současnosti z perspektivy znaku, můžeme též
tvrdit, že klíčové nyšleky, jak je rozvíjí aéniotika, mají hlubší kořeny, v díle

Marxově, Duskheimevě a Proudově, kteří zdůrazňovali přednost společenských fakt.
Lidskou realitu nemožno popisovat jaké soubor fyzikálních dějů a právě zaměřením

na společenská fakta, která vždy náleží k symbolickému řádu, Marx, Freud a Durk-

heim působivě prokázali, že individuální zkušenost umožňují kolektivní symbolické
systémy, aí už jsou to systémy společenských ideologií, řečí anebo nevědomých struk

tur.
Avšak důležitým problémem zde - jak jsem již řekl, není to, zda dokážeme

zkonstruovat kauzální sled skutečných předchůdců Si odpovědět na otázku, jaké au

tory a jaká díla zahrnout do genealogie sémiotiky. Podstatné je to, že sémiotika
nám umožňuje postřehnout v současném intelektuál ním dění obecnou tendenci, třebaže

různě a s různým stupněm výslovnosti konstatovanou, podtrhnout úlohu symbolických
systémů v lidské zkušenosti a uvažovat tak nikoli o autonomních předmětech, nýbrž

o systémoch vztahů. Sémiotika se ve své vlastní historické perspektivě stává poku
sem o systematické vytěžení těchto myšlenek pomocí objevování a zkoumání rozmani

tých znakových systémů; avšak pouze tyto myšlenky, které zplodil zrod sémiotiky v

naší době, dovolují objevovat identická přesvědčení i u jejích předchůdců.

Případ Claude Lévi-Strausse, který je více než kdokoli jiný zodpovědný
za rozvíjení strnkturalismu v oblastech vně lingvistiky, je pěknou ilustrací jak
hlavních principů strukturalisticfco-eémiotického myšlení, tak i zvláštní cesty,
po které lze k těmto myšlenkám dospět. Lévi-Strauss nevyšel z četby Sauseura, ze

znalosti jazykovědy anebo z touhy zkoumat symbolické kódy společnosti; začal vy-
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cházkami do vrchů a zkoumáma jejicn -€K.±ogicxano slezem. Výmluvná kapitola z je
be Smutných tropů nazvaná "Jak se člověk stane etnograf em" uvádí jaké paradigma
intelektuálního hledání onen okamžik, kdy se geologickému zraku náhle stane zjevný

chaos srozunitelným; "prostor a čas náhle splývají .... Boříme se do sféry inten

zivněji prosycené významem, v níž si století a místa navzájem odpovídají a hovoří
jazykem konečně usmířeným" (Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Union générale

ďé dít ions, 1962 ;45; čěs překl. str. 38). Geolog, který interpretuje krajiau, si
může představovat dějiny, avšak "na rozdíl od historie dějepisců snaží so historie
geologova zrovna jako historie psychoanalytikova rozmístit v časo zálrl8dní prvky
hmotné nebo psychické skutečnosti takovým způsobem, aby byly živým znázorněním ur-

('

Zt

čitých zákonů". Ke geologii a Freudovi připojuje Lévi-Strauss ještě třetího mistra,
Marxe (jenž "ukázal, že sociální věda přesahuje rovinu faktických událostí, zrovna

tak jaks fyzika přesahuje rovinu smyslových dat"). Marxismus, geologie a psychoanalýza "všechny ukazují, že pochopit znamená převést jeden typ skutečnosti na jiný;

že pravá ekutečnoot není nikdy nej zjevnější; a že povaha pravdy se poněkud prozra
zuje už tvrdošíjností, s jakou nám uniká" (ibid. 44; čée. překl. 38-39).
čekali bychom, že zajímá-li se někdo o geologické znaky, vytkne si za
cíl historická rekonstrukci a vztah znaku bude pokládat za vztah příčiny a násled

ku. Kdo se zabývá psychoanalýzou, mohl by zase zkoumat symptomy jako znaky před

chozích příčin a snažit se rekonstruovat historii traumatických událostí. Anebo
marxista by mohl vidět svůj úkol ve výkladu společenských fenoménů jako znaků udá

lostí v dějinách ekonomie, které jsou jejich příčinou. Ve všech těchto třech pří

padech tu je tedy pokušení zaměnit interpretaci za historickou rekonstrukci. Kac
však Lévi-Strauss připadl jako první a bez čeho by i věda naší doby vypadala dace-

(

C
r

la jinak, bylo peznání, že tyto tři případy nejsou verze jediné reality zvané "dě

jiny" a že nejsou založeny na kauzalitě. Každá disciplína používá odlišné temporální projekce a takto popisuje to, co je v zásadě strukturou v systému. Geologovy éry

jsou překladem vzájemných vztahů vrstev, které vidí před sebeu. Ekonomické trendy
určitého století jsou pře marxistu projekcí rozporů, jež objevuje ve společenském

systému. A ce projektuje psychoanalytik jako událost z infantilního období, ta
mohou být čistě psychické události dosti nejasné temporality, které vytvářejí ne
vědomou strukturu. Lévi-Strauss si uvědomil, že v různých temporálních projekcích

se skrývá společný akt porozumění, který převádí fenomény na struktury určitého
systému, na nedal, či tableau vir ant, jak to nazývá. Ze zcela nepravděpodobného vý
chodiska, jímž u něj byla geologie, rozvinul tak to, co sedělo stát základním prin

cipem štrukturalistické analýzy: rozumět fenoménům znamená rekonstruovat systém,
jehož jsou tyto xyxtá fenomény projevy.

Tato syšlenka byla jasně formulována v slavném článku Strukturální analýza
v lingvistice a antropologii z roku 1945, v němž Lévi-Strauss prohlašuje, že k černý
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takte křivolaký® způsoben sán dospěl, te se může každý antropolog dozvědět přímo
23

z lingvistiky. Jazykověda a zejména fonolegie, jež představovala nejnápadnější

úspěch strukturální ligvistiky, "by ve společenských vědách měla sehrát stejně ob
rodnou úlohu, jakou má např. v přírodních vědách jaderná fyzika". ?s šamoa Fonolo-

gie, která fenomenální chaos zvuků řeči převádí na řád, přechází "od zkoumání vě
domých lingvistických fenoménů ke zkoumání jejich nevědomé xtxzdctaxy: infrastruktu

ry" (Claude Lévi-Strauss, Anthropologic structurale, Paris, Pion 1958; 40). Uživa
tel řeči si není vědom fenologického systému svého jazyka, avšak máme-li vysvětlit

fakt, že dvě fyzikálně odlišné sekvence zvuků interpretuje jak© případy téhož sle

va, zatímco v jiných případech rozlišuje mezi akusticky velice podobnými sekvencef

mi, musíme předpokládat nevědomý systém distinkcí a opozít. Fonologie tento latent

ní systém rekonstruuje, avšak nezaměřuje se přitom na termíny, resp. individuální
elehenty, nýbrž na relace. Zvuky daného jazyka nejsou definovány nějakými podstat-

nými vlastnostmi, nýbrž řadou funkčních distinkcí. Slovo ’cať mohu vyslovovat růz

ý

ně, avšak musím zachovat distinkci mezi ’eat* a ’bat’, ’cut’, ’cad’ atd. Příklad ja

zykovědy, tvrdí Lévi-Strauss, učí antropologa rozumět fenoménům tak, že je chápeme
jako projevy latentního systému vztahů. Popsat tento systém znamená odhalit ©pozi

ce, jejichž kombinare diferencují příslušné fenomény.
Ve studii o pravidlech sňatků obsažené v Elementárních příbuzenských

strukturách, ve svém Tetemismu, v rozboru různých logik v Myšlení přírodních náro
dů a ve svém monumentálním čtyřsvazkovém díle o mytologii Severní a Jižní Ameriky,

zde všude, třebaže různým způsobem, postupuje Lévi^Straúss právě takto. Sňatkové

praktiky různých společenství jsou převáděny na systém pravidel a samy tyto systémy
jseurpopaány jak© různé realizace omezeného souboru elementárních protikladů.
V Myšlení přírodních národů a v Tetemismu autor tvrdí, že antropologům se dosud ne-

r

dařilo pochopit myšlení a chování těchto lidí proto, že se uchylovali k atemistický® a funkcionalatickym výkladům: takt© postupně zkoumali jedntlivé fenomény a
nedokázali je chapat jako části skrytého systému s vlastní logikou. Má-li určitý

klan svým totemem medvěda, není třeba pouštět se do dalekosáhlých náboženských,
žg hisorických či ekoneomických výkladů. "Říkat, že klan A ’pochází’ z medvěda a klan

B ’pochází’ z orla,je konkrétní a zkrácený způsob, jak konstatovat vztah mezi A a B

jako analogický vztahu mezi dvěma species" (Claude Lévi-Strauss, Le Totémisme au-

jourďhui, Paris, Presses Universitaires de France, 1962; 44). ’Medvěd’ a ’orel’
jsou logické operátory, konkrétní znaky a

porozumět ji® znamená analyzovat jejich

miste v systému znaků.
Najambicióznejším projektem Claude Lévi-Strausse je zkoumaní mýtů, nebo i
mýty, které vykládá, nam připadají jako naprosto bizarní a nevysvětlitelné, plné

zcela nepochopitelných příhod, postav a proměn. Jak vysvětluje v předsíně k prvnímu
svazku, Syrové a vařené ;Le Cru et le cuit) , "kdyby bylo možné ukázat, že zjevná
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arbótrérnost mýtů, údajná svoboda inspirace a zdánlivě nekontrolovaný proces vyna
lézáni vlastně implikuji' zákony'operující na bluosí’ rovině, pak by byl nevyhnutel

ný závěr, že je-li lidský' duch determinován dokonce i' ve své tverbě mýtů, je a for
tiori právě tak determinován i v ostatních oblastech" (Claude Lévi^Straůss, Le cru
et le cuxt, Paris, Plen; 1966;'18). Pro ducha živeného geologií, Marxem a Proudem
je chaos mýtů výzvou a hledanín skrytého systému, který by uspořádal jejich pestré
formy, znamená, že je musíme pokládat za projevy "jazyka", jehož zaklBdní jednotky

a opnce třeba odhalit.

_

Izolací základních opeeáá jako jsou syrové—vařené, den—noc, slunce-mě-

síe a jiné,, mnohem exotičtější a nečekanější, popisuje Lévi-Strauss kódy: soubory
kategorií

čerpaných z jednotlivé oblasti zkušenosti a navzájem k sobě vztažených

tak, aby se mohly stát vhodnými logickými nástroji k vyjadřování jiných vztahů,
jeho metoda ukazuje, že i v těch nejpodivnějších událostech lze objevit kategorie,

jež saji, díky svým vztanům k jiným kategoriím r rámci kódů, expresívni funkci.
Obecnou implikaci této metody, mera se fetala základním pri cápem strukturální a

sémiotxcké

analýzy, je to, že elementy text^u nemají vnitřní smysl jako nějaké au

tonomní entity, nýbrž zp že svůj význam odvozují z opozic, vztažených v procesu ne

konečné sémiozy k opožacím ostatním. Přirevnává-li nějaký text ženu k měsíci, ne

sa tato predikace žádný vnitřní smysl; význam je závislý na opozici slunce a mě—
sice, z mcnž bud jedno či druhé snobe obojí múze mít jiné koroiaty v rámci ténož

jíněno oriouzněno textu, a. v rámci ooecneno sjmboiickenc kócu cané

textu, v

kultury. Relační povaha znaků vytváří potenciálně nekonečný proces aiguifikace.

_

r *

Stálo se ještě diskutuje o tom, čeho vlastně lěvi-Strauss svou analýzou

mýtů dosáhl. Každému, kde čte jeho výklad těchto nepochopitelných příběhů, je zřej
mé, že objevil jejich skrytou logiku, třebaže jo už méně jasné, zda by byla někdy
nožné principiálně či prakticky ukázat, že právě to je logika mýtů vůbec. Avšak pre

současnou vědu má význam jiná metodologická devíza, kterou jeho dílo přineslo a
díky níž by byle možné reorganizovat celou koncepci bádání na poli *les sciences

hniMĽi nos * .
Heveří-li o rozumění jako procesu převádění jednoho typu reality na ji
ný, vyhýbá se Lévi-Strauss explicitně modelu kauzálního vysvětlení. Ten typ analýzy,
který ve svém díle předkládá, lze ovšem eventuálně projektovat do času a pokládat

za kauzální, avšak to nikdy není hlavním či definičním rysem této analýzy. Struk
turální výklad, jak je asi nejlépe tento přístup nazývat, vztahuje objekty či jedná

ní k systému kategorií a distinkcí, jenž je jejich základem

a umožňuje jim být tím,

čím jsou. 2 tohoto hlediska vysvětlovat fenomény neznamená objevovat nějaké jejich

předchůdce v čase a spojovat je do kauzálního řetězce, nýbrž specifikovat místo a
funkci těchto fenoménů v systému.
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T* je jedna z velice důležitých, lekci, které lingvistika poskytla estat-

Trim oborům humanitních a společenských věd: od historické perspektivy lze přejit
k ahistorické a pdkusit ae popsat systém

spíše než hledat nějaké anteeedanty in

dividuálních událostí i bez toho, j. beo tebe/ že by byle nutné oponovat pojmu kau—
JjrtWeď. Oísttntec.
jgčtlegí j Linke < mezi tím, čemu lingvistika říká synchronní po

pás - analýza systému bez ohledu na čas — a analýzou

diachrónni - ana,ha

konstruovat historický vývoj - se stala hlavním kritériem charakterizujícím tento

způsob bádání. Postupně, a to i tas, kdo vědecká práce byla dřív ztotožňována a

historickým bádáním, se pozornost obrátila k synchronním analýzám. Rozumět spolo
čenským fenoménům, a£ již to jsou kongresové výbory, vázanky anebo lyžařská turis

tika, neznamená dovozovat jejich historický vývoj, nýbrž pochopit jejich místo a

funkci v nejrůznějších systémech chování a rozpoznat distinkce, které jim dávají

jejich význam. Zvláště důležitým způsobem charakterizace typu příslušného bádáni

je otázka, zda jebe povaha je synchrenická či diaehrenická, avšak tuto význačnoet
dala této problematice právě štrukturalistická perspektiva.

časté Lévi-Straussovy odkazy na jazykovědu a jeho prohlášení z nástupní

přednášky na College do France roku 1961, že antropologii pokládá za součást sémiologie, vynesly svému autoru pověst badatele zabývajícího-se zkoumáním znaků, avšak
úloha a ppetavení znaků v jeho díle je poněkud složitější problém. Lévi-Strauss so

vždy zabývá symbolickými systémy a pokouší se rekonstruovat kódy, ktoré tyto systé
my tvoří: ale zatímco lingvistika se TTntyvzrtýiíx symbmti stým ixmya t msyiat xs sstžrxsm

se při analýze jazyka táže, jaká jsou pravidla a konvence umožňující sdkvoncím

znaků, aby měly ten význam., který pro člově^říslušné kultury máji, Lévi-Strauss se
neptá, jaké jeeú kódy vysvětlující významy, jež mají mýty uvnitř konkrétní kultury.

I když při vydělování funkčních epezit podává často nejednu etnologickou informaci,

v první radě nu jde e nadkultorní logiku mýtu. Nezajímají jej elementy mýtů jako
znaky v rámci konkrétní demetodé kultury. Mýty jsou vždy a především znaky logiky
samého mýtu. • Nemám ▼ úmyslu ukazovat, jak lidé syslí v mýtech, nýbrž jak v lidech,

aniž by si toho byli vědomi, mysli mýty* (ibidT. ; 20) •

Lévi-Straasscrva pare dovři formulace klade otázku, která, jak ještě uvidí
me, ma v sémiotické perspektivě ústřední význam: ee to je, ee nám umožňuje říci,

že jazyk mluví, mýtus myslí a xnak označuje? Protože však ignoruje možnost zkoumat
mýty jaké znaky v rámci konkrétní kultury, míjí se Lévi-Strauss 8 centrální aktivi
tou sémiotiky, jek se v posledních létech zformovala. Sémictika, jež předměty a cho

vání nadané v rámci určité kultury významem chápe jako znaky, se snaží odhalovat
pravidla a konvence, které a- at vědomě či nevědomě asimilované členy této kultury -

xm ožnu jí f významy patřící k těmto fenoménům. Proto je informace o významu, tc,
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zda se jistá chování považují za zdvořilá či nezdvořilá, zda se hudební sekvence
jeví jako uzavřené či etevřené, zda nějaký objekt konotuje bohatství Si chudobu,

klíčová, nebot badatel chce izolovat právě ony distinkce, jež odpovídají za význa

mové rozdíly.“
Tak například sémiolog, socielog anebo otnolog (zde je zjevný způsob,

jímž sémiotika posouvá tradiční mezioborové hranice), který so rozhoduje zkoumat

oblékání určité kultury, bude ignorovat mnohé charakteristiky šatstva, jež mají
význam pro jejich nositele, avšak nanesou, žádny společenský význam. Nošení světlých

šatů spíše než tmavých může být smysluplným gestem, nikoli však přednost hnědých
před šedými. Délka

může být věcí čistě osobní záliby, zatímco volba materiálu

může být striktně kodifikována. Sémietik, jenž se snaží rekonstruovat systém dis

tinkcí a kombinačních pravidel, které členové této kultury demonstruji jednak vol
bou vlastních šatů a jednak posuzováním oděvů jiných jako indikací určitého xx±s

životního stylu, společenské role či postoje, bude odhalovat ty distinkce, díky

kterým se oděvy stávají znaky.
Ten, kdo přijal sémiotickon perspektivu, se snaží - aí pracuje na jakém
koli poli - učinit explicitními implicitní znalosti, jež lidem v rámci dané společ
nosti unožňují navzájem rozumět svému chování, často je přirozeně touto znalostí

hluboce zakořeněný soubor kulturních norem a konvencí, které operují nevědomě a

které by členové dané kultury eventuelně mohli i rozhořčeně popírat. V těchto pří

padech se popis sémiotického systému stává skutkem demyetifíkace, odhalování. Záli

ba ve vyjevování kulturně determinované povahy chování byla bezesporu podnítem
nejedné sémiotick^nalýzy, avšak sami bychom se nechali znystiíikevat touto demystifi kácí, kdybychom si mysleli, že popis sémiotického systému učinil jednotlivce
svobodnějším anebo že aáaiotickeu analýzu nějak inspirovala vyhlídka na osvobození
člověka. Naopak, Štrukturalistické a sémiotické myšlení byle vždy známkováno jako

"antihumazdstieké"; cíl těmto tvrzením vystavil zvláště Michel Foucault svým pro
hlášením, že "člověk je pouse invencí přítomnosti, figura stará sotva dvě stole

tí, pouhý záhyb našeho vědění" a je odsouzen k brzkému zániku (Michel Foucault,
L’Archeologie du eaveir, Paris, Gallimard, 1969;' 22)/'

Co má zkoumání znaků společného* se zaniknutím člověka? Veškerá myšlenko

vá tradice pokládá člověka sa bytost zásadně Padanou myšlením, za vědomý subjekt,
jenž obdaruje okolní předměty smyslem. A ovšem smysl nějaké výpovědi chápeme často
jako to, co má subjekt či mluvčí "na mysli". Jakmile je však smysl vyložen přes zna
kové systémy - systémy, nad nimiž subjekt nemá kontrolu -, je subjekt zbaven své

úlehy dárce smyslu. Zajisté známa jazyk, ale protože potřebuji lingvistu, aby řád,
co je to, co znám, stává se status i povaha tohoto ’já’, které znál, problematickou.

"Cílen humanitních vád," praví Lévi-Strauss, "není člověka konstituovat, nýbrž roz
ložit" (Claude Lévi-Strauss, La Peasée sausage, Paris, Plon, 1962 ; 326).

Přestože
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AŽ již přinese oudeucnost konfigurace jakékoli, ▼ při temné chvíli sémiet-iira kxmtaÉš hromadí srn celé řady projektů zabývajících se znaky, ale nedokáže je
prozatím klasifikovat. Nedávná Teorie sémiotiky Umberta Eca uvádí soupis takových

podniků, který je skoro zábavný svou značnou nesouredostí: zeosémietika, čichové

znaky, taktilní komunikace, chatové kódy, paralxngvistika, lékařská sémiotika,

kinésika a proxemika, hudební kódy, formalizované jazyky, psaný jazyk, neznámé abe
cedy a tajné kódy, přirozené jazyky, vizuální komunikace, struktura zápletky, te
orie textu, kulturní kódy, estetické texty, masová komunikace, rétorika (Umberto
Ece, A Theory ef Semiotics, Bloomington, Indiana University Press, 1976; 9-13).
Jak nadevše jasně plyne z tohoto výčtu, jedním z hlavní cti úkolů, před

kterým stojí sémiotika, je vlastní organizace. Fakticky je to její primární úloha,

ne bot též zahrnuje vymezení, jaké jsou hlavní druhy Jáeeíi a jaký je jejich vzájemný
vztah. Avšak to je otázka, a kterou se, reagujíce na imperialistické nároky sémiotiky, budou vyrovnávat i jiné obory. Uvítají-li asimilaci či asociaci se sémiotikou,

budou so snažit určovat, jak vzniká význam v té oblasti lidské činnosti, ktorou se

zabývají, a jaký je vztah těchto procesů k jiným, které zkoumá sémiotika; ale i
když se postaví proti sémietice, budou zavlečeny do debat o signifíkativních pro
cesech, jež jsou ▼ centru jejich pozornosti. Výsledkem těchto rozmanitých snah ne

pochybně bude průkaz neadákvátnestí. těch kategorií a distinkcí, jimiž se až dosud
snažila sémiotika znaky klasifikovat. Jak napsala Julie Kristova*

" sémiotika se může rozvíjet pouze jako kritika sémiotiky. V každém
okamžiku svého vývoje musí sémiotika teeretizovat svůj předmět, svou
vlastní metodu a jejich vzájemný vztah; je takte teorií sebe samé a
tímto obratem k sobě se stává teorií vlastní vědecké praxe ..r. Je
to tedy směřování výzkumu, které je vždy otevřené, teoretická aktivi
ta, obracející se sama k sobě, permanentní sebekritika."
(Julia Kristova, Sémeiotiké, Paris, Seuil, 1969; 30).

Nejlapším způsobem, jak ilustrovat složitý a sebereflexivní vývej sémiotickéh.™pro
jektu, je podívat se na to, co séšotika vykonala a slíbila vykonat pro zkousání

nejkomplexnějšího ze znakových systémů, literaturu. Literatura je z mno

ha příčin nej zajímavějším případem sémiózy. Třebaže je zjevně formou komunikace,

je vydělena z bezprostředních pragmatických záměrná, které zjednodušují situaci ji
ných znaků. Potenciální složitosti procesů označování /pf signifying processes?
se mohou v literatuře svobodně rozvíjet. K nesnázím s formulací toho, ce se zde
vlastně komunikuje, se dále druží skutečnost, že tu 6 přesto běží • lÉirsváxŕp e
signifikaci. Nelze namítat, jak je to např. možné, zabýváme—li se fyzikálními ob

jekty či událostmi nejrůznějšího druhu, že zkoumané fenomény jsou prostě beze smyslu.
Literatura nás staví před problém

nerozhodnutelnosti smyslu /indeterminacy of

meaning?, který je stěžejní, ač paradoxní vlastností eémiotických systémů. A ke-
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ne čně na rozdíl ed tolika jiných systémů, obrácených k účelůi naprašte vnějším. jim
samým i jejich vlastníš procesům, literatura je sama permanentním zkousáním a ref

lexí významu /sigrňfieation/ ve všech jeho formách: je interpretací zkušenosti. Vy
jadřuje se k platnosti rozmanitých způsobů interpretace zkušenosti, zkoumá tvůrčí,
objevitelskou i zastírající energii jazyka; kritizuje kódy a interpretační postu
py, jak se projevují v našem jazyce a ▼ předcházejících literárních dílech. Pokud

literatura reflektuje samu sebe a zkoumá, paroduje či ironizuje své vlastní signifikační postupy, stává se nejkomplexnějším popisem signifikace, jaký je nám k dis

pozici.
Pod vlivem sémietické perspektivy věnovala literární věda mnoho
času prokazování, že tomu tak skutečně je. Při interpretaci románu, např. Flaiiher-

tovy Paní Bovaryeré, by tak byle hřeba ukázat, jak ironie (sama'signifikativní
proces) podrývá jiné typy signifikace: jednak ňtrinu četbu vlastní zkušenosti, jed

nak čtenářovo usilování zařadit události a popisné detaily do vzorců "románové"
signifikaA* /’nevelistic’ signifying patterns/. Je možné ukázat, že podobně jaké

každý diskurs, jenž se na samém svém počátku nazve fiktivním a klade tak nutně

otázku statutu své signifikace /of its signifying status/, jedná naposled "o"
znacích a smyslu. Anebo při interpretaci básně, např. Blakeeva Londýna, bychom
j

mohli tvrdit, že ačkoli jev *•** v jednom smyslu vize městské bídy, líčí/ na ooS lov

né rovině akty interpretace, četbu znaků; rétorické figury, jichž báseň používá pro

vyprávění své vize ("the hapless soldier*s sigh / Buns in blood down palace vails"
anebo "the youthful harlot’s curse/ ... blights with plagues the marriage hearse")

právě svou neobvyklostí kladou otázku statutu zde vylíčených interpretativních aktů.

Představujeme-li si mluvčího, jak kráčí ulicemi Londýna a takto reaguje na vzdechy
a kletby, máme před eebeu referát e zeestném procesu signifikace, ebsedantní ima
ginaci; máme—li přijmout a nadat nějakým snyelsm interpretace předkládané básníkem,
musíme interpretativní akty, které báseň popisuje, pokládat za fikce. Tím, že báseň

vede čtenáře k volbě interpretační strategie, stává se průzkumem paradoxních

vlastností fiktivního diskursu a nerozhodnutelné povahy obrazného jazyka.
Jiná literární díla jsou ovšem mnohem radikálněji explicitní ve svém

vztahu ke znakům a »i gni-"i ks ni a svými specifickými způsoby překračují snad všech

ny myslitelné lingvistické i diskursivní kódy. Díla tohoto typu, která studují
jak schopnost jazyka tvořit myšlenku tak hranice diskursu, jsou zásadním přínosem

k teorii znaků a signifikace, neboť ukazují, že je nemožné zacházet se signifikací

jaké s fenoménem, který má čistě kódovou povahu. V literatuře, kde se s nimi tak
často setkáváme, se tedy stává, že čtenáři dávají nějaký smysl novým lexikálním

útvarům (srv. Joyceovo " Stay us wherefore in our search for tighteousnes" aneb©

Carnileve "brillig") anebo interpretují syntaktické kombinace, které bychom povaze-
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valí za. nemožné (Cunaings: "Anyone lived in pretty hov town / with up so floating
many bells down”). Sémioticky laděná literární teorie interpretuje díla jako aé-

miotické průlomy.

Jestliže ovsem literární díla ukazují, že proces signifikace nelze ome

zovat a jednou provždy definovat nějaký* přiměřenýa systésTkonvencí, poskytují též
přesvědčivý důkaz existence sémiotického systému, jenž je podnínkou možnosti lite
ratury. Stejně jaké porušení etikety svědčí o existenci nořen, které umožňují r.zdvo»7*rv»ě^
řilost anebo nezdvcžilost, právě tak ty cmírání- se' lingvistickým a literárním kon

vencím, jímž literární dílo ohrožuje naše vnímáni, dosvědčuje výtanam systému kon

vencí v základech literární signifikace. Právě proto, že se literární díla snaží
tak často dosahovat svých účinků párodižací či ironizací předchozích norem, neob

vyklým zakončováním anebo používáním detailů takovým způsobem, který čtenáře pře
kvapuje, právě proto úsilí definovat skrytý systém konvencí znamená charakterizo
vat literaturu jako instituci.
Musíme tedy rozlišovat mezi oním typem interpretačně orientované teorie

literatury, o němž jsme mluvili dřív* a který individuální díla vykládá jako výpo

vědi o signifikaci, a touto literární eésiiotikou, která díle neinterpretuje, nýbrž
pokouší ae odhalit konvence umožňující anysl. Cílem je zde vypracovat takovou po

etiku, která by byla pro literaturu tím, čím je pro jazyk lingvistika. Stejně jako
není úkolem lingvistiky vykládat smysl jednotlivých konkrétních vět, nýbrž osvětlit,

podle jakých pravidel se kombinují a kontrastují je jich elementy, když formují sqysl,
jejž pro mluvčího daného jazyka tyto věty mají, právě tak i sémiotik chce odhalovat

povahu těch kódů, které umožňují' literární komunikaci.

Tenie program, explicitně definovaný Tzvetanam To do rovem anebo elgantně
a nepřímo praktikovaný Eolandec Barhesem a Gérardem Genetten, inspiroval značnou

část vysoce původních kritických a teoretických pojednání o literatuře ve Francii
šedesátých let, avšak dnes již není výlučně či primárně záležitostí pouze Francou

zů. V mnoha eemích ae pracuje na problematice struktury zápletky: cílem tehoto
báňání je vypracovat jejich gramatiku. Práce nad narativními kódy či technikami

může se studiemi publikovanými již dříve a v jiném intelektuálním kontextu v Němec

ku a USA, spojit francouzské práce z poslední doby, např Genettův Diskurs vyprávění
(Gérard Genette, 'Dis coura dn réciť , Figures vol.'HI, Paris, Seuil, 1972;). Sémio
tika literatury je dnes americký a evropský fenomén: organizuje se ve volných sdru

ženích o různém ^znání, nikoli v národních školách. Všem je společné přesvědčení,

že systematická teorie diskursu reap, literatury (jedním z úžaků sémiotiky je problematizevání distinkce mezi literárním a neliterárním diskursem) je možná, třebaže

se již neshodují v tom, jaxé "jazyky" (teorie informace, sémantika, systémová teorie,
psychoanalýza) by byly nejpříhodnější při formulování kategorií a identifikaci kódů
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disxurzivních systémů operujících v textu. Záklarin-f shoda je však v tem, že literární díla

nelze pokládat za autonomní entity, ’organické celky’, nýbrž za intertextnálni kon
strukce: sekvence, které mají smysl ve vztahu k jiným textům, jež přejímají, citují,

parodují, odmítají či obecně řečeno transformují. Každý text lze čist jen v souvis
losti s jinými texty a každý text je umožněn kódy oživujícími diskurzivni prostor

příslušné kultury. Dílo není výtvorem biograficky definovaného jednotlivce, o němž
lze shromažďovat informace, nýbrž je výtvorem psaní. Chce-li autor napsat báseň,
. ZQuiMctd toôžU'Aí
.
musi am moéo. v oAtzorněni aůqr iQšřénirfWy proto je pro rozbor textu relevantní spise

nož biografická funkce autora pravě tato sémiotická funkce basnika či spisovatele.
Literární bádaní tax zakusilo to, co Barthes nazval "smrtí autora", avšak

téměř současně s tím objevilo čtenáře, nebot při výkladu sémiotiky literatury je
jakožto centrum kdosi jaks čtenář nepostradatelný. Bóenář se tak stává jménem místa,
na němž lze lokalizovat nejrůznější kódy: virtuální stanoviště. Sémiotika chco uči

nit explicitním ono implicitní věděni, jez txnozáuje, any znaky měly smysl, a proto
potřebuje čtenáře nikoli jako osobu, nýbrž jako funkci: schrána kódů vysvětlujících

inteligibilitu textu. Protože literární díla máji pro čtenáře smysl, proto sémiotika

popisuje systémy Konvenci, které jsou za tento smysl zodpovědné.

To je program koherentní a nutný: jestliže dochází ke komunikaci, musíme

zjistit, ee se děje, jakmile si chceme rozumět jako společenské a kulturní bytosti.
Avšak literatura svým ustavičným potlačováním a porušováním módů odkrývá paradox,
který je skryt v sémietickém projektu a v té filosofické orientaci, jejímž je sémio-

tika vyvrcholením. Vysvětlit např. vyznám (sigmfikaei) metafory zasněna ukázav,
jak je vztah mezi její forman a jejím szysiem již virtuálně přítomen v systémech ja

zyka a rétoriky. Sama metafora se ták stáva mnou radikál nim či inaugurálním činem,
nýbrž manifestací již preexistujícíhe spojení. Avšak hodnota metafory, hodnota našeho

zakoušení metafory tkví právě v její inovační, inaugurační energii. Ovšem, vždy£
podle našeho pojetí literatura není transkripcí preexistujících myšlenek, nýbrž
řadou radikálních a zakládajících činů: postulativních aktů vytvářejících smysl.

Konvence, jichž so dovoláváme při vysvětlování literárního smyslu, jsou produkty:

výtvory, jež podle všeho musely mít svůj pramen právě v těchto aktech.
.

první

jato druhá perspektiva je dokonstrukcí ÓExšsr; přináší svého druhu zvrat,
vysvětlujíc smysl nikoli předchůdnými knnroncemi, xýbrž postulativnín aktem. Avšak

na druhé straně je zase první hledisko dskenstfukcí druhého, nebol pestulativní akty

jsou samy umožňovány situacemi, v nichž se vynořují, a smysl nelze postulovat, ne-

ní-li pochopen, nejaou-li již po ruce konvence umožňující toto pochopení. Sémiotika
literatury dává takto vyniknout "dekonstruktivnímu pohybu", v němž lze každého pólu
opozice použít k prokázání chybnesti jeho protějšku, avšak v němž nerozhodnutelná

dialektika nevede k žádné syntéze, protože antinemie "tkví v samé struktuře našeho
jazyka, v možnostech našeho pojmového rámce.
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To, k čemu dochází v sémiotice literatury, je pouze jednou verzí obecné

situace, jež zvolna začíná být uvědomována jako nevyhnutelný moment našich zp’aobú

uvažování o textech a signifikaci. Sémiotika je nástrojem tohoto odhalování právě
proto, že je logickým vyvrcholením toho, co Jacques Derrida nazývá "logocentrismem"

západoevropské kultury: racionality, která chápe smysl jako pojem či logickou re

prezentaci, k jejichž vyjadřování slouží znaky. Např. právě proto můžeme mluvit o
různých způsobech, jak vyjadřovat "totéž".
Sémiotika počíná jako kritika logocentrického předpokladu, že pojmy exis

tují před svým výrazem a nezávisle na něm. Sauasure i jeho následovníci dospívají
při analýze významu k závěru, že formy a pojmy neexistují nezávisle na sobě, nýbrž
že znak je jednotou označujícího a označovaného. A nadto - což je velice důležité jak označující tak označovaně jsou čistě relační entity, výtvory systému diferencí.

Hovořímo-li např. o pojmu "šedivá", pak'podle aémiotiky odkazujeme ke komplikované

osnově opozít, která člení spektrum barev na jedné straně a škálu zvuků na druhé.
Smyslem výrazu "šedivá" není nějaká představa v nén duchu v okamžiku promluvy,

nýbrž místo v složité osnově diferenci (viz Jonathan Culler, Saussure; London, Fon
tana, 1976/Nev fork, Penguin 1977, kap.2).
Sémiotika se tedy vrací k problému

z n a k u , na kterém bylo vybudová

no logocentrické pojetí signifikaee a podává jeho relační či diferenční interpre
taci, jež nejem umožňuje nový typ výkladu - strukturální výklad pomocí implikované

ho systému vztahů -, nýbrž překonává také logocontrismus. Avšak jak ukázal Jacques
Derrida v řadě publikací, jež jsou nejbrilantnějšími plody sémiotiky, jejíž meze
se snaží popsat a překračovat, logocentrismu so nevymyká am. sémiotika: třebaže

pramenem smyslu již není vědomí, v němž by smysl preexistoval před svým významem,
stává se jeho zdrojem systém difesencí, který sémiotika chápe jako nutnou podmínku
každého aktu signifikaee (viz Jonathan Culler, On Deconstruction, Ithaca Cornell

University Press). To je značný pokrok, mnohem adekvátnější výklad signifikaee než
ten, který sémiotika původně kritizovala, avšak nakonec se ocitá před stejnou formál
ní nesnází: místo aby výraz závisel na předchvdné existenci pojmového systému, zá

visí teä na předchůdné existenci znakového systému.
Tuto perspektivu dekons trnujeme tvrzením, že diference vposled zodpovědáqsié
za smysl prostě nespadly z nebe, nýbrž samy jsou vytvořeny. K vytváření významových
diferencí /signifying differences/ jsou nezbytné akty signifikaee. Avšak toto hle

disko je neplodné; je to neudržitelná pozice, prozože cheeme-li se zabývat akty
signifikaee, musíme vzápětí popisovat opozice, které možňuji, aby byl příslušný

akt signifikanzní; nutně ae ocitáme zpátky u aémictické perspektivy a popisu systému.

j. culler, zkoumání znaků
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Tut® nerozplotitelnou dialektiku, tuto soudržnost rozporných perspektiv chce Der

rida postihnout termínem

différance , jež je jak diferenci, tak difero-

váníá, označující pasivní diferenci, která je vždy již prézentní jako základ aignifikace, stejně jako akt difarování, jenž vytváří diference předpokládané aktem signifikace. Vyslovovat

’différance*

s

’a’ místo

’

’ znamená ovšem vy

víjet tlak na hranice logocentričkého jazyka, avšak takto utvořenému pojmu lze ro

zumět pouze v rámci našeho jazyka, v němž je ovšem kontradikcí. Sečeno obecněji:
vymknout ee legocentrismu je nemožné, protože jazyk, kterého užíváme ke kritice či
formulování alternativ, sám pracuje podle principu, které je popírají.

Paradoxy a nerozhodnutelnosti., jež tato perspektiva otevírá jako nevyhnu

telné základy jazyka i myšlení, jsou mnohem obvyklejší a snadněji postižitelné na
poli literatury spíše než kdekoli jinde. Samo pojetí rétorických figur, jež se dnes

staly hlavním tématem teoretické pozornosti, je zatíženo základním paradoxem (Jacques
Derrida, ’La mythologie blanche’ in: Marges de la philosophic, Paris, Minuit 1972).

Rétorická figura je taková situace, v níž jazyk míní něco jinéhe, než říká, je znásilněním kódu. Ale bsý toto znásilnění nevnesle do lingvistických situací radikální

nejistotu, abychom tedy nemuseli hloubat o tom, jak je vůbec možné poznat, zda jazyk
míní vskutku to, co se zdá říkat, jsou tato znásilnění kodifikována jako repertoár

svrchovaně umělých a konvenci onál ních postupů, k nimž se při vytváření smyslu mohou

spisovatelé uchylovat. Ce se na první peý pohled jeví jako zakládající tvůrčí výkon,
zaási 1 ažaí kódu, je vysvětleno formulací kódu, na němž tento smysl závisí. Ale ten

to poslední krok není neblahým omylem, jemuž bychom se mohli vyhnout. Same pojetí
Tétvirrirótm rétorické účinnosti « např. možnost metaforického významu - vyžaduje

rozlišení mezi doslovným a metaforickým smyslem a tedy i rétorický kód.
A tak tedy i zkova^ání forem významu

obecně pokládaných za nevlastní vede

spět ke stejné problematice. Sémiotika, která podniká přísný výzkum znaků a významu,

se stává disciplínou, jež nakonec odhaluje kontradikce procesu signifikace, jak mu
běžně rozumíme. Sémiotika nutně vede ke kritice sémiotiky, k perspektivě ukazující
noachůdnost jejích cest. Ovšem sama tate perspektiva nikdy není schůdnou alterna

tivou. Keni to stanovisko, z nějž by byl© možné rozvíjet alternativní analýzu
znaků a znakových systémů, neboí pojetí analýzy, výkladu, tvorýy modelů jsoan všech
na součástí sémiotické perspektivy a uchylovat se ke kterémukoli z nich znamená bez
prostřední návrat k ní. Alternativou tedy není nějaká disciplína ani nějaký jiný
typ analýzy, nýbrž akty psaní /acts of writing?, akty posunu /acts of displacement/,

hra znásilňující jazyk a racionalitu. Třebaže lze tyto akty samé analyzovat a rozumět
ji®, rozbírat je z hlediska hodů umožňujících jejich smysluplnost, jsou ve své

chvíli jakožto momenty hry označujících výzvou oné perspektivě, jejížvmeze odhalují.

j. culler, zkoumání znaků
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Vycházíme-li z této struktury, můžeme uvažovat o sémiotice a budoucnosti
jejích projektů dvěma způsoby. Za prvé nabízí aémiotika ober, který komparativním

pohledem může obsáhnout celou řadu fenoménů drnnmaných běžnými metodami. Protože
místo historické a kauzální rekonstrukce navrhuje výklad strukturní, protože expli
citně formuluje vzájemnou závislost společenských fenoménů analyzujíc je jako systé

my vztahů a protože ukazuje, do jaké míry je to, co nabýváme "člověk" křižovatkou
interpereonálních systémů operujících skrze něj, předkládá jak metodologické postu

láty, s nimiž se musí vyrovnávat i její odpůrci, tak i program, který svým nároč
ným rozsahem dává příležitost k četným analytickým projektům. Pakt, že sémiotické
hádán-f vede k uvědomování mezí sémiotiky, k pochopení, že signifikaei nelze nikdy
ovládnout koherentní a vyčerpávající teorií, by neměl být důvodem k pohrdání jeho

analytickými programy, neboř platnější či bezrozporný pohled na signifikaei prostě

neexistuje.

Ale na strane druhé: pokud sémiotika směřuje k hranicím své vlastní teo
rie, unežnuje jistý druh interpretačního postupu, derridovskou

double

* e i -

e n c e , dekenstruktivní způsob čtení, který pracuje v ní a proti ní. Dekonstrukce

ráda hlásá nemožnost sémiotické práce, jejíž je součástí, neboř si klrde za cíl
čtení stěžejních textů západoevropské literatury a filosofie jako bodů situovaných

na samých hranících logoeentrismu. V nejpronikavějších interpretacích, jaké taáo
věda dosud podala, se ukazuje, že tyto tarty jsou již rozervány kontradikcemi a norezhodnutelnostmi, inheretními samémonpoužívání jazyka. Teto napětí mezi protiklad

nými, ač neoddělitelnými postupy seen.Otíky a dekonstrukce je hlavní* pramenem ener
gie
nost skončí.

ní ryá zkofáni

literatury a nelze předvídat, kdy či jak se jeho účin

PŘEKLADY

Jack Kroll

ZEMŘEL NEJSLAVNĚJŠÍ AMERICKÝ UMĚLEC
/Newsweek 9, března 1987/

V roce 1968 Andy Warhola postřelila a těžce zranila
jakási nenormální žena. Později napsal: "Dostal jsem dva
zásahy a měl jsem průstřely žaludku, jater, sleziny, jícnu
a pravé i levé plíce. Lékaři i všichni ostatní včetně mne
si byli jistíý: že umřu, tak jsem se na to připravil a pak
jsem to neudělal. Ale vždycky jsem si p*ál, abych tehdy byl
umřel, a p^eju si to po^ád, protože bych to už měl všechno
za sebou."
TeS ve věku 58 let už to má Andy Warhol všechno za sebou.
Zařídila to operace žlučníku a infarkt. Ta zdánlivě lho
stejná touha po smrti byla extrémním výrazem té sensibility,
která z něj udělala nejrevólučnějšího pop umělce 60.let
a nejslavnějšího amerického umělce své doby. Andy - malý
muž, který u toho nebyl - si zachovával emocionální odstup,
který někteří pokládali za dokonalý cool, kdežto jiní za
patologickou prázdnotu. Warhol spojil obě svoje identity
v textu, který je parodií na jeho kladně i nepřátelsky zamě
řené kritiky a zároveň je p-říkladem ostrosti sebepoznání.
Když se podíval do zrcadla, viděl: "necitelný pohled...
znuděnou malátnost...kouzlo vyplývající ze zoufalství...
bledou, tichou osobnost...stínovou, voyeuristickou a leh
ce podivnou auru. . .alb ínsky bílou kůži...husté st*íb~itě
bílé vlasy...jsem všechno, co o mně říká moje sbírka novinových
výstřižků."
A byle to bohatá sbírka. Warhol je jediný současný umě
lec, jehož Šanon se může rovnat s množstvím zpráv o presi
dentech a podobných "velkých zvířatech". Když se na počátku
60.let prosadil se svými malbami konzerv Campbellovy polév
ky, plastickými replikami krabic prášku Brillo a portréty
líarylin Mnnroe a Elizabeth Taylor, tak sdělovací prostředky
prožívalv zmatený šok rozpoznávání. Ano, byl to "umělec",
ale vždyt ten chlapík nedělá hermetické drippings jako
Jackson Pollock ani kryptické šlehy jako Willem de Kooning ale používá obrazy p-ímo z comics, z reklamních stránek
a z rubrik o show-businessu.
Dneska je to už stará známá věc, ale presto byl právě
tady nejradikálnější posun v našem názoru na to, co je umění.
Někdy se říká, že Andy Warhol vnesl do umění novou artificialitu. Ve skutečnosti však obnovil umění jako přirozený proces,
jako něco, co vychází z kultury spíše než ze soukromých po
chodů umělcova duševního života. Warhol si všiml, že kultura

je věcí masově produkovaných obrazů, které se po četách a
praporech vrhají na generaci konzumentů obrazů. Udělal z těch
to obrazů umění s jakousi dětskou logikou, která se později
světově proslavila. Když byly Warholovy obrazy polévkových
konzerv /za cenu 100 $ / poprvé vystaveny ve Ferus Gallery
v Los Angeles, dala si sousední galerie do výlohy skutečné
Campbellovy polévky s tím, že vedou ’’originál* za pouhých
29 centů. Polévka..dnes stojí víc, ale ceny Warholů šly nahoru
mnohem příkřeji: nejvyšší cena zaljeho dílo prodané v aukci
tyla 385.OOO
za obraz případně nazvaný "200 jednodolarovek."
Zanechal majetek odhadovaný na 15 miliónů dolarů s tím, že
většina má padnout na fond "na podporu výtvarného umění".
Warholův původ a začátky jsou jedinečnou směsí komiky
a bizarnosti. Naroj[ii se v Pittsburgu jako Andrew Warhola
džlniokýro rodičům, kte-í se přistěhovali z Čech. Vyrůstal
v le'tech krize, kdy mimo jiné prodával zeleninu, a podařilo
se mu dostat se na Carnegie Institute of Technology, kde stu
doval návrhářství. Když absolvoval,odešel do New Yorku a začal
obcházet reklamní agentury. Přinášel kytici a každé sekretářce
z ní dával po květině. Vrcholem ponížení bylo, když nabízel
své kresby Carmel Snow, pověstné redaktorce Harper's Bazaar,
a z obrázků vylezl šváb. "Bylo jí mě tak líto, že^ni to místo
dala," vzpomínal později Warhol.
Tohle ovšem není životní příběh Van Gogha nebo Cézanna:
i Wa^rholova biografie je už určitým druhem pop artu. Vzni
kala tu jedinečná sensihilita, podivný druh traumatizované
naivity, hipsterská nevinnost. Warholův skok od navrhování
bot k vytvorení klíčových obrazů pop artu byl jedním z překva
pivých kvantových skoků moderního umění. Donutil lidi, aby
vzali vážně šokující nezbytnost dělat umění z materiálu oby
čejné zkušenosti.
Šedesátá léta byla tou pravou dobou, kdy Warhol mohl udi
venému publiku představovat svoje polévkové konzervy, svoje
Marylin, svoje obrazy "Katastrof*. Marylin Monroe žila a zem^la v ohlušení manipulací sdělovacích prostředků. Tím,- že
Warhol vytvořil generaci obrazů Marylin v příkrých ale výmluv
ných barevných variacích, jednak tuto ženu idealizoval a jed
nak ratifikoval její postavení jakožto ikony. Obrazy "Kata
strof" obsahovaly bouračky, elektrické k*eslo, rasové nepo
koje a atomovou bombu.
Je stále více zÄejmé, že Warholův postoj s nehybnou tváÄí,
jeho tvůrčí katatonie, je metodou, jak získat odstup od vlast
ních citů. Ve svých mnohočetných portrétech Jacqueline Kennedyové seřadil drásavé záběry z vraždy Johna F.Kennedyho do vzo
rů, jež jsou ve své estetické vyváženosti téměř svůdné. Ale
proužky a m*íže těchto záběrů mají rytmus, který se stává sou
citným tlukotem srdce. Warholova zobrazení Maa jemně snižují
pompéznost autoritářských obrazů.

Možná je už načase skoncovat s často opakovaným názorem
o tem, že Warhol neměl cit. "Chcete-rli se dovědět všechno
o Andy Warholovi," *ekl Warhol, "prostě se podívejte na
povrch mých obrazů a filmů a mě samotného, tam jsem. Za tím
není nic.* Za povrchem možná už není nic, ale povrch toho
obsahuje hodně. V obrazech je silné napětí mezi citem v
obrazech obsaženým a Warholovou snahou udržet si emoce pod
kontrolou. V jednom charakeristickém výstupu Warhol *ekl:
"Když jsem dostal svou první televizi, přestal jsem se tolik
starat o vztahy... Byl jsem hodně zraněn, tolik, jak to jen
jde, když se hodně staráte." A poněkud společenštěji dodal:
"Myslím si, že v šedesátých letech lidé zapomněli, k čemu
jsou city. Myslím, že jakmile jednou nahlédnete emoce z urči
tého úhlu, už pro vás nikdy nejsou opravdové. To se více
méně stalo mně."
Warholovy filmy ještě vícenež jeho obrazy upevňovaly ná
zor, že je velký pasivista a dokonalý voyeur. V "Empire"
filmovala napevno umístěná kamera osm hodin Empire State
Building jak stojí v mírumilovné nehybnosti od svítání do
soumraku. Belativně akcí nabité "Eat" /Jíst/ zabíralo
Roberta Indiánu, jak jedl po 45 minut jedinou houbu.Tyto
"minimalistické" filmy, které chtěly vrátit film k jeho
prvotním kolenům, měly ve vzkvétajícím světě avantgardního
filmu obrovský dopad.
Warholova genialita spočívala v tom, že tvůrce obrazů do
nutil ohromné obecenstvo, aby vzalo vážně otázku, co je sku
tečného v kultuře, kde jsou obraz a realita odsouzeny ke
grotesknímu rituálu náminv. Jeho práce s rockovou skupinou
Velvet Underground pomohla vytvořit punkové hnutí. Jeho
podoba, proslavená stejně jako tvá*kterékoli rockové hvězdy,
stále více zastiňovala jeho uměleckou energii. Zdálo se, že
Warhol je na každém večírku, vždycky vyzbrojen magnetofonem
a fotoaparátem Polaroid. Stále více ho opanovávala lakotná
sláva, ale protože byl Andy Warhol, tak si z ní dělal srandu
a využíval ji k vtipům, jako když poslal za sebe ne|p*ednáškovou cestu po universitách Warhola-dvo jníka, dokonale vyve
deného i se stříbrně obarvenými vlasy a warholovským černým
koženým oblečením. Jeho výrok, že "v budoucnosti bude každý
slavný na 15 minut," je aforismus hodný George Orwella.
Stejně jako ostatním slavným americkým umělcům - t^eba
Hemingwayovi nebo Eitzgeraldovi - i jemu se otázka lidské
osobnosti vecpala na viditelné místo jeho umělecké dráhy.
Mladé ženy se jmény jako Ultra Violet nebo International
Velvet, mnohé z nich na útěku od bohatých rodin, se kolem
něj v jeho newyorském studiu shromaždovaly a chovaly se k
němu jako ke světci a démonovi. Nej slavnější a nej tragičtější
z nich, Edie Sedgwick, řekla nedlouho p*ed svou smrtí na p~edáv^ování drog v 28 letech, že Warhol je "sadistický buzerant."
Je pochybné, zda obvinění ubohé Edie je smysluplné. Ale
její úzkostná slova ukazují na to, že Warholova cool osobnost
a jehcjcool umění maskovaly konflikty a vymknutí, která se
ozývají v hloubce jeho nejdůležitějších děl. Warholův

přítel Henry Geldzahler, jedna z hlavních osobností za
scénou uměleckého světa, vzpomíná, jak holjednou Warhol
volal v půl druhé v noci a trval na tom, že se nutně musí
okamžitě sejít. Když se sešli v restauraci, Warhol řekl:
"Sekni něco." Bylo to, jak *íká Geldzahler, "volání o
nějakou pomoc. Někdy říkal, že když jde spát, tak se tolik
bojí smrti, že leží v posteli a poslouchá, jak mu tluče
srdce."
Warholovo umění je konec konců p*es formální dokonalost
zneklidňující a neusazené. Obyčejný malý kluk, kterému
matka před spaním četla comicsy, instinktivně poznal moder
ní kulturu, jejímž tajným posláním se zdá být dehumanizace.
"Chci být stroj," řekl ^arhol a myslel tím - když je nemůžeš
porazit, přidej se k nim. Tuto roli hrál až do konce života.
Jeho poslední cyklus obrazů vychází z Leonardovy "Poslední
večeře". Kritiku Paulu Taylořovi odpověděl na otázku, zda
pro něj téma Poslední večeře znamená něco zvláštního: "Nic.
Je to dobrý obraz."
.
V roce 1985 Warhol napsal: "Vždycky jsem měl pocit, že
bych chtěl, aby můj náhrobní kámen byl prázdný." A dodal:
"Tedy vlastně bych rád, aby tam bylo napsáno * smyšlenka*".
To je asi nej smutnější a zároveň ne jpoplašně jŠÍ ukončení,
jaké kdy umělec zanechal.
Odpočívej v pokoji, Andy.

Dorothea
E i m e r t
Umění
papíru
/
Nová
/Historický exkurs/

řeč

umění

Papír se stal již takřka před 20 lety svébytným materiálem
uměleckých děl ve velké stylové šíři.
Papír je ohebná /flexible/ látka, které může být vyráběna samot
ným umělcem a utvářena od základu podle jeho vlastních představ
o materiálu. Tím se liší papír ode všech ostatních uměleckých
materiálů. Tento zcela nový a revoluční způsob, jak formovat
umělecké dílo již v procesu vzniku materiálu - manipulací papíroviny, byl prozkoumáván ve Spojených státefah od počátku
60. let.
V Evropě naproti tomu se tvořila umělecká díla papíru spíše
především z průmyslově vyráběného papíru dalším rozvíjením
japonského umění skládání papíru "origami".

Papír jakožto autonomní umělecký materiál byl objeven začátkem
našeho století. Do té doby byl od svého vynalezení v Číně
kolem roku 105 a- 1. a od svého postupného rozšíření v Evropě
od konce 11. století pouhým nositelem informací, nebyl tedy umě
leckým médiem sui generis.
Teprve s nástupem abstrakce v umění našeho století se dostává
do centra uměleckého zájmu kvalita a významová hodnota vlastní
ho materiálu. Materiály se stavají obrazovými objekty. Papír
například není již podkladem pro malbu, nýbrž je vskutku umís
těn do obrazu. Během času nyní nabývá - v průběhu postupně se
rozvíjejícího uměleckého vědomí - své vlastní hodnoty a stává se
konečně sám na základě vlastní materiálovosti komunikativním
předmětem.
V roce 1912 prolomili Picasso a Braque tradiční proces malby.
Zapojili do malířství reálné materiály jako útržky tapet, vos
kované plátno nebo jiné letky jako abstraktní barevná pole.
Zprvu měly důležitost nikoli materiálovost, nýbrž barevná hod
nota a tónová kvalita. Tyto "rapiers collés" se déle bohatě
rozvíjely ve futurismu, dadaismu a surrealismu.
Později vytvářeli i-icasso, Eraque a Gris též prostorově plastic
ké objekty s materiály ze sklédanéno papíru, dřeva, plechu atd.
Tatlin komponoval pod dojmem Picassových "Papiers collés"/1913/
své reliéfní obrazy z rozličných materiálů a papíru. U futuris
tů se rozšířila koláž ve vztahu k volné typografii z novinových
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fragmentů a částic písma. Kolážovaného textováno obrazu se cho
pili dadaisté a dále jej rozvíjeli.
Kurt Schwitters jako první plně vyčerpal estetické možnosti
koláže a rozšířil paletu kolážových materiálů ve svých obrazech
a objektech "merz" na všemožný materiál, a tak i na papír všeho
původu a druhu.
Důležitost pro umělecké dílo mají nyní nejen barva a forma,
nýbrž též povrch jeho materiálu. Specifické vlastnosti materiá
lu se stávají součástí kompozice, tak např. zvětralé dřevo,
zrezivělé železo, zažloutlý stříhaný nebo trhaný papír.

Další rozvíjení této umělecké tendence prvních desetiletí na
šeho století nastává opět teprve koncem padesátých a začátkem
šedesátých let. Zhruba od roku 1958 je patrné ve Spojených
státech a v Evropě obnovení a zesílení příklonu ke skutečnosti,
únik ze subjektivní izolace tachismu a abstraktního expresio
nismu. Důsledkem toho je realismus a věcnost nejrůznějšího
druhu. Vzhledem k vývoji umění papíru nabývá na významu výrazně
se projevující úsilí o silně strukturovaný povrch se zároveň
haptickými kvalitami. Kouzlo materiálu vzrušovalo mnohé umělce.
Fautier a Dubuffet kupříkladu pracovali s reliéfní barevnou
hmotou, Burri a Tapies s hrubými trhanými kusy látky, Yves Klein
i
integroval do svých obrazů houby a Luigi Fontana natrhával plát
no. Byla objevena dekoláž se svými mnohými možnostmi vytvářet
reliéf. Skupina Zero sledovala energetické vztahy mezi světlem,
pohybem a barevnými tóny.
Vliv mělo vzhledem k chápání papíru jako autonomního materiálu
též krte povera, vzniklé koncem 60. let. Objekty z všedních,
obyčejných látek způsobily zdůrazněním materiálu a jeho uvede
ním do nových souvislostí proměnu vzhledu a hodnoty.
K užšímu kruhu skupiny Zero patří umělec papíru Oskar Holweck.
Od roku 1958 se soustředil takřka výhradně na práce s papírem,
přičemž seriálních rastrových struktur a barevně světelných
účinků umění Zero dosahuje pouhými texturami trhání. Kromě
koláže a dekoláže povýšil Holweck poprvé v Evropě průmyslově
vyrobený, nepotíštěný a nepomalovaný papír jako svébytné umě
lecké dílo. Tím otevřel cestu mnohotvárnému vývoji umělecké
práce s průmyslově vyráběným tapírem v Evropě.
Důležitější než umělecká tvorba z papíru zhotovéhého průmyslově
byl pro dnešní umění papíru objev práce s ručně čerpaným papí
rem a z papíroviny. Znovuobjevení ručního papíru a zvláštního
kouzla jeho materiálu vzniklo v padesátých letech ve Spojených

státecn. Zde byl umělci jako William de Kooning, Robert Mother
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well či Jackson Pollock papír užíván jako podklad pro malbu a
hodnocen jako rovnocenný materiál s platném. Tito autoři použí
vali "nepovedené" nebo neobvyklé papíry výrobců Johna Kollera
a Douglasse Ičorse Howella.
Zároveň zažila nový rozkvět též tištěná grafika. Zde zprvu zá
leželo na absolutní jednotnosti celého nákladu. Teprve postupně
nastávala proměna v myšlení, provázená znovuobjevením vlastní
kvality papíru. Pionýry v této oblasti byli američtí umělci,
kteří byli sami tiskaři.

Text je překladem německé verze jednoho z textů katalogu I. me
zinárodního bienále umění papíru v Leopold-Eoesch-Súuseum v Dflrenu /NSR/ 25.5.-17.2.1986. Jeho autorka Dorothea Eimertová je
ředitelkou dtlrenského muzea. Bienále se mezi 141 umělci z 22
zemí zúčastnili svými pracemi i čtyři autoři z Československa
/J. Činčera, J. E. Kocman, L. Krupka, 1Ĺ. Šejn/. Přeložil Jan
K. Čeliš.

L A N D

R E F O R M

N o v á

monumentální

díla

Michaela

H e i z e r a

Ze všech mladších umělců konce šedesátých a počátku sedmdssatých 1st, ixnŕí
kteří doslova razili nov;/ terén a tlačili estetické metody a prostředky za
zdánlivě veškerou myslitelnou praktičnost, byl Michael Esizer nejproblematič
tější. Jeho iílo je plné temných odkazů ke starodávným civilizácia, od egyptských

nestab (obdélníkového tvaru se šikmými stranami) k prehistorickým mohylám i ta
jemným rýhám ztracených civilizací. Zároveň umělcovy začátky, kdy maloval

minimalistické obrazy gsometricko-konstruktivistické preciznosti vrcholící
ve velkém souooru z roku 196"', nebyly nikterak znehodnoceny jeho novými "Sarth-

rorks", spíše do nich byly vtěleny. Poté následovala série nsjpůšedivějších a obrovských - děl pod širým nebem: jedno vzniklo v 31 Mirage Dry Laice^oMorni1

I960, dále p«k ohromný vykrojený skal ní piece v Mormon Masa v Nevadě, nazvaný
"Double Negative" (1969-70),a po něm skvělé skloubení formalismu z litého

betonu a přetvořené přírody v "Oonplei One" (1972-74) v Garden Valley v Nevadě.
Poté následovalo mnoho působivých děl, ale snad žádné nebylo impozantnější

než velkolepý projekt pro Euffalo Rock v Ottawě ve státě Illinois na ploše asi

300 akrů (půl míle široké a dvě míle dlouhé), což byla dříve nevyužitá, vydo
lovaná, na pohled neutěšená oblast na břehu řeky Illinois naproti Starved Reck

Kat?

Park. Tento prostor aá být nyní Heizerem přeměněn na lidový park,

rafinovaně pokrytý řadou oorcvakých mohyl představujících hada, želvu, ryou,

žáou a brouka, což jsou všechno tvorové, které lze romanticky spojovat se ži
votem řeky v této oblasti. Tyto schematicky podané formy budou tvořeny mono
litickými valy, skrze které a přes které povedou pěší cesty, vše bude porostlé

trávou, aby celá oblast získal?, jednotný účin.
Ottawský projekt, jehož páska byla metaforicky přestřižena 31.května 1984,

byl podle něho osobního soudu započat asi před pěti lety, když zjara, roku 198o
byla skupina kritiků, včetně sne, pozvána k procházce po blátivé, skalnaté,

ladem ležící oblasti, která spíše než kout Illinois pripomínala měsíční kraji
nu. Tenkrát, jakožto poradce projektu spolu s Svou Pane, jsem navrhoval, aby
tento projekt provedla skupina zhruen šesti sochařů, kteří by měli celkevé
schema, a nikili jediný umělec sám. Získal jsem Philips iinslowa, který tehdy

pracoval na úpravách Central Parku, a sn zvážil bezpočet možností. Avšak toto

schema se ukázalo jako příliš těžkopádné, jak pre Ottawa Silica Comcany Founda
tion, tak pro úřady státu Illinois, které hledaly radu všude možně, což, jak

je v těchto případech obvyklé. přidávalo spíše na zmatku než na jasnosti.
Ještě předtím, než jsme Byli požádáni o vyjádření, odjel pan Edmund Themten,
předseda Ottawa Silica, který se někdy v letech 1978 nebe 1979 setkal e Noruchia, dc Izraele, aby zhlédl Noguehiho sochařský park v Jeruzalému. Cn i je

ho poradkyzí 2v« Pape začínali bvt přesvědčeni, že Neguehi je sochař, který
by měl tet? zpustošené mistr uvést do jednotného celku. Teprve začátkem roku

1982 bylo navázán® jednání a Michaelám Heizerem (někteří říkají, že prostřed

nictvím Evy Pape, jiní zaa skrze obchodníka Richarda Bellamyhe), avšak tente
nápad byl šíastný. Nikde krone Heizera< a jeho rozsáhlou zkušenosti a velkými

skalnatými a pouštními prostorami nemá tu citlivost a znalosti, aby pustinu
uvadl do soudržného celku, který by sloužil jako jednotné umělecké dílo i jako
park pro odpočinek.
Nyní, kdy se tento projekt realizuje, si nelze představit jiného umělce, který

by se vypořádal s takovým náročným úkolem a obrátil se k existující přírodě

tak citlivě v doplňování chybějícího a v přetváření jí do čehosi živoucího,
životaschopného - a zábavného.

Heizer, který se narodil roku 19id, se zdá od nařezaní nadán přirozenou
zálibou v takovýchto věcsch. Když mu bylo 12 let, strávil se svým otcem, jenž
byl archeolog, dva roky v liexiku a seznámil se s monumentálními díly Inků
a s gigantickými kamennými sochami, které předkolumbovský člověk vytvořil

k uctívání svých bohů. Skrze povolání svého otce se neustále seznamoval s archeo

logickými vykopávkami v Kalifornii a Nevadě, kde spatřoval ohromné prostory

a skalní formace jaké málokde v jehe letech. V devatenácti obohatily další
cesty s otcem de Peru a Bolívie jeho zájem o přírodu a lidské otisky v ní.
Ti, kteří by si mysleli, že Heizerovo dílo je něco revolučního, musí obrá
tit svou mysl zpět k velkým sochám Abu Siabelu, vyte sáným přímo ve skále

(nyní ironicky přemístěným moderní technikou a znovuuaazeným v "přirozeném*

prostředí), k obrovským sochán ve skalních stěnách v Yun Kang v Číně nebe
v Bahistanu v Indii a k mohutným figurativním zemním "kresbám" v Sussexu

a -'essexu v Anglii, nemluvě o vzácně zmiňovaných cíchylách v Adams County

v Ohiu a primitivních, zemních, zvířecích figurucích v Blyth v Kalifornii.

Nesnímá ani zapomenout na írobdingnagianský monument z naší doby, na Ľcunt
Rushmere National jrcazztsx Memorial čtyř amerických prezidentů vytesaný mezi

lety 1927 a 1911 v Black Hills v South Dakota Gutzones Borglumem (znovuprozlavený Hitchcochec ve filmu "North by Northwest"). C® archeologové deset

století po nás udělají z Hoizerovs cttawskéhe projektu je pro každého hádankou,

zvláště jestliže nepretrvá žádná dokumentace.

V Ottawě je rozpoznatelný’, jak patrnu z uouslů, geometrický fcrmali-u-n,
který se objevuje v Heizarových městských piecech - v dílech pro náměstí

či veřejná prostranství v budovách. Tam vidíme geometrii a preciznost aininalisty, který je stále v něm a odmítá vzdát se romantisnu ve formě kamenů
či jiných přírodních předmětů zasazených d® euklidovského prostoru - a jedno

duchými kužely, koulemi, krychlemi, obdélníky a trojúhelníky, často řezanými
nebe dělenými.

Heizer aěhea letnícn městců roku 1985 překvapil New York obrovskou skulptu

rou v Museu Shitney. Je to vlastně tacdel ve skutečné velikosti oejednaný ku
rátorem Davidem fřhitneya. Nazývá se "Dragged kasa" a je sestrojen z vnější

vrstvy speciálně připraveného papíru Champion lepenéh® Bosticken na kovové

výztuži a zaplňuje celé čtvrté podlaží hlavní galerie a vyčnívá do exotického
různoběžníkcvého okna budovy -'.hizney. Samotné dílo je několik prodloužených

rů znr. něžní ků se Šikmými stranami, postavených vedle seoe složitým zpúsooem,
vedoucím diváka mezi ně, kolen nich a nad ně, takže se teoreticky dostává
•
,
dílo
M
.
do věci, 9ttz by ztratil predae*s.o«t cele aazy. Toto jisté patři mezi Heizerevy
najambicióznejší snahy. Instalováno bude pod širým nebem v Miani na Floridě.

Ačkcli je de určitého stupně jasně svázán s konstruktivistickými principy

ruské avantgardy, zvláště s Malevičea (jak pomocí srovnání objasňuje katalog
Musea současného umění v Los Angeles), Heizerova americká láska ke krajině
a jeho smysl pre neuzavřené empirické objevování převládá nad fcmnlismem.
V jeho díle ve T/hitney nespatřujeme žádnou ustálenost předepsaných a neměnných

principů. Rozvíjí se spíše než postuluje, což jej činí živým vůči prostředí
i divákům.

Marie Amaya
(Studio International No.1009 1985)

MORRIS LOUIS
Museum of Modem Art, New York

Tato výstava je současně znaleckým výběrem nejlepších dél líorrise Louise i retro
spektivní* přehledem jeho vývoje. Louis začíná 3 malbou, která víceméně cesia
pokrývá clátno, jako např. v dílech z r.1354 "Atomic Crest" a "Intrigue";

a končí díly, v nichž se nspomalované plátno jeví stejně výrazné - existuje
natolik samo sa sebe - jako jasné barvy, na př. v dílech z r.1562 "Hot Half"
a "Equator". K dosaženi ochoto výsledku neužívá Louis různé postupy, od poměrně

náhlého ukončení malby před okrajem plátna, až k pocitu výtlaku a chvění hroznu
barev, dosaženého skrze jejich koncentraci. Obecně řečeno, Louisovou základní

"jednotkou" je tok barvy, který se a jeho vývojem stává stále více diferencovaný
a "racionální" a končí v pruhových obrazech. V tomto posunu od takzvaných

"Zívcjů" (1354; 1955-53) k takzvaným "Rozvinutím" (1360-51) se barevné pole
stává stále více dělené a barvy více artikulované samy za sebe,-a nikoli jako
součásti generalizovane "barevnosti", ♦ýstřednpst tohoto procesu prozrazuje

zvláště jasnost konečného výsledku.
Obrazy jsou nádherné a zářivé, jakýsi optický ráj - John Elderfield ve svém

brilantním eseji v katalogu píše, že’ve «vé "absolutní vizualitě" nemají předchůdce ale jsou prázdné, zbavené významu. Po počátečním "šoku poznání" rychle vadnou

do hubeného, přiškrceného potěšení. Jsou srtvýr. konezm eatétskfeo umění a člověk
přemýšlí, zda jejich účin není vío negativní nežli pozitivní, to jest, důležitější

proto, že popírá, co umění může být, našli proto, že potvrzuje, no umění jo.

□íkv celému Louisovu iemnému ladění (fanatické vybíravosti?) v modstat? drem-tiokýeh
barevných vztahů - jemosti jeho smyslového exhibicionizmu -jsou jeho cbrazy

puritánské a oerazoborecké. Jeř na k v nich není nic z tajuplnosti, v níž umění
dokáže být tak mistrné. kxpuÍEXxr.ie s druhé strany se z nich můžeme nejlépe

těšit v bezmyšlenkovitém stavu prosté© citu. Tak naproste okupují a privilegují
jeden typ zkušenosti - ssyslové-zkušenosti — že dokonce estetická zkušenost,
která závisí na kmtsnplativní-m "filosofickém” postoji, se zdá být vedle.

Presentují se tak naprosto, že nemají žádný evokativní účin. Idylické názvy,
které některý© z nich dal Clement Greenberg (např. "Vemel", "Russet", "Air
Desired") signalizují spíše jejich do očí bijící ochablost nežli a~oci'tivní

sílu. Elderfield myslí, že nás nabízejí •osvobození prostřednictvím smyslů";
ji si ryslím, že nás v nich umrtvují.
Obecné Eloerfield trvá na F-iedcvě chybné interpretaci Louisova dála jakožto

ovlivněného "symboliztním viděním umění" a jakožto "nadčasového" v jeho bez prostřednosti. Tc js však omyl: co UderfzeJá názS’í "prrustcvárhn" aspektem.

Lcuiocr’-ch obraz* znamená, že dojednávají o

o zkrZíenesti času: nadčasová

yřítemnest je podle definice re-~?’no«mi *«wové jsou: zz jest,

ebečšt-' :í tok b.—.—rtar’' -e vaoee na-it'’ .5«.«.crh:i rázna'-*'',

v-sk nentr. tok

JULIAN

SCHNABEL:

DENÍK

Z knihy Juliana Schnabela C.V.J. (pracovní název), která bude publikována

nakladatelstvím Random House na podzim 1987.

Listopad

1981,

Amsterdam.

Viděl jsem Van Goghovu kresbu, která znázorňovala matku jeho nřítelkyně stojící
sty*
na dvorku v Haagu. Udělána byla v roce 1882. Je šedopurpurově lavírovaná. Má 7—tA

zvláštní, nicméně nenápadné světlo. Měl jsem z ní pocit, jako bych stál na
Houston Street za pozdního listopadu; náhle se ochladilo; neměl jsem ani šátek;

přítel odvolal pozvání na večeři. Neměl jsem kam jít. Cítil jsem, že vzduch proudí
skrze mne. Ta kresba ve_mě vyvolala pocit, že jsem již mrtev. Právě tohle nazývám
Mndemím. Něco, co je -penáttelné, co zpřístupňuje poznání vašeho vědomí. Řekne-li
někdo, "ten obraz vypadá, jako by byl namalován včera", znamená to právě toto.
Vermeer má také tuto sílu Modernosti, schopnost učinit, aby divák zmizel a byl

v obraze. Vermeerova kvalita světla vám dává pocit, že sedíte v nějakém přirozeně

osvětleném pokoji a sledujete, jak částečky vzduchu vyplňují prostor; pronikavost,

s níž je to provedeno, překonává znázornění pokoje, který byl malován, a díky
ní vnínáte čas. Je to jako když jdete do kina a zhasnou se světla a než začne
film, stanete se neviditelnými.

Díky těmto obrazům můžete poznat sebe sama, jak sledujete sledování. Skýtají
vám drastické uvědomění si vlastní pomíjivosti a zřetelné vnímání bytí- Umožňuje
ván to přepych umírání s úšklebkem na tváři. Pocit, že jste opravdu wHřHy poznali,
co jMxxmnoaaEt to byl život, tehdy i nyní, i kdyby jenom na vteřinu. Nedoprošov-li

jsme se být zde. Nevymysleli jsme tuto situaci zvanou život a smrt, avšak při
milostném aktu máme někdy totéž uspokojení, tutéž jasnost jsoucnosti, díky níž

si myslíme, že všechny ty prohřešky, způsobené oytín zde, měly cenu. Toto mi dali

Van Gogh a Vermeer. Pokouším se dělat své obrazy také takové. Chci, aby byly

o tomto. 0 jasnosti zakoušení. Jistěže nikoliv o materiálech, jichž užívám, ty jsou
jen prostředkem. Použiji cokoliv, jen abych vytvořil věc, která mi umožní přístup
k tonuto poznání.

R E I N H A R D

MUCHA

Galéria Max Hetzler, Köln

Jsou umělci, jejichž dílo je jen projekcí jejich vize světa a jako takové má

nad světem převahu, účastní se v něm a čas od času jej obohacuje. Tento typ umělce
bychom mohli nazvat "moderním". V našem století se objevil jiný druh umčlce, a to

takový, který se na svět střemhlav vrhá; dotýká se věcí aniž by zanechal stopu,
nicméně připouští, aby tyto věci, zatímco je zakouší, na něj působily. Tento druh
"pasivního" umělce, jehož aktivita je putováním nomáda, tento umělec, který

rozvinul citlivost ve shodě s existencí a v lásce k ní, je snad jedním z nejorigi
nálnějších produktů naší současné kultury a vzdaluje se značně ideologii modemy.

Reinhard Mucha je v poslední době výrazným představitelem tohoto typu umělce.
Pokaždé když se octnu před některým z jeho děl, mým prvním impulsem je otázka:

Co je to? Jaká jo moje pozice jakožto diváka? Nejzřejmějším způsobem k zodpovězení
těchto otázek je rozpoznat prvky, z nichž dílo sestává, spíše než důvěřovat

pohledu na celek, který zůstává dvojznačný. Nebol u Muchy máme co dělat s vnitřní
vizí, která zůstává intimní, "hluboká", je to tajemství či rána na duši.

Na této výstavě máme sedm prací, sedm jakýchsi krabic skoro stejné velikosti,
zavěšených

na stěně ve výši očí. Jejich souhrn vytváří dílo navíc, něco jako

projekt. Pět krabic je zakryto tabulemi skla. Na jedné je dvojitá deska a zdá se,

že by se dala otvírat posunutím drahých dvou části, jako je tomu u jistých skleněných
vitrín (ve skutečnosti otevřít nelze); další krabice je zevně odlišná tím, že má

hladký

černý nátěr. Vzhled dalších tří se nám zdá známý díky původnímu

užití prvků, z nichž jsou sestaveny: "Walsům", 1286, má otvory vykládané šedou
plstí; "Flinger Broich", 1986, sestává z desky kulečníkového stolu a odstraněnými
okraji; "Eslohe", 1986, obsahuje staré dveře. Jsou te"plochy záznamů", řečeno

slovy Je^n-Franeoise Lyotarda: Život a jeho hry přes ně přešly, proběhly jimi,

vryly se do nich, někdy je opotřebovaly a částečně rozleptaly. Jedna věc,
"Ctné Titel", 1985, rámuje dokumenty a památky z dřívější výstavy ve Wuppertalu

roku 1979, kde umělec vystavoval spolu s dalšími studenty třídy Klause Rinkehc.
Parnět chvilku váhá, potem se vzdává, protože znamení jsou skrovná a jen řídce

rozptýlená po ploše, s kterou splývají. Další věc, "Weatener Kreuz", IScó, je
pravidelně rozčleněna střídajícími se pruhy šedé plsti a hlubokých drážek vyložených
kovem; průkazuost materiálu ruší veškerou parně? a zdůrazňuje strukturální kompozici.

"Oberbilker Markt", 1986, je kompaktní černá masa.
2ie se putování odehrává prostřednictvím věcí. Jejich zjev

je funkcí jejich

užití ve hře. Zároveň jsou v nouádskér. putování zastávkami, proměňovanými pouze
pamětí, takže vše, co obývá - předměty, z nichž jsou sleženy, e yxxz akce, při

nichž oyly tyto kompozice vytvořeny - zůstává nedotčené. Muchovo dílo není literární

ano. narativní takovým způsobem jako íigurace nebo veroálni lícení. Má více
společného ee znakovou hutností fotografie, aniž by však tak snadno těžilo ze
zpoaobování. Má více co dělat 3 filmem, alespoň u takovým filmem, kde strej/oko

klesá, aby proniklo mezi věci, anebo se povznáší, aby je s nevýslovným půvabem
velebilo. Jestliže Muchův historický dluh by se mohl jevit ve spojitosti s Dada,

s určitými naortodn-mími r.zniaalisty 'Bruce Nauman, Robert Morris), a arte povera
a s Josephem Beyusem, nakonec se ukazuje, že zaujímá rozdílný přístup, širší,

velkomyslnější, méně abstraktní, seně ideologický, přímější, pronikavěji erotický,

rafinovaněji materialistický a txisiggsŤádyršxr více existencionálně totální.
Největší potenciál pro uměleckou tvorbu dnes leží v této osobní velkomyslnosti,
více nežli v miniaální, i kdyby nutné nevyhnutelnosti řeči a způsobu.

- Pier Luigi Tazzi

EVROPA / AMERIK A

Museum Ludwig, Köln

"Europa/Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Fascination seit 1940"

(dvropa/Amerika. Historie umělecké fascinace po r.1940) byl ambiciózní název
první speciální přehlídky prezentované museem Ludwig. Avšak výstava byla nudnou

katastrofou. Byla nacpána do malých prostor a téma bylo prezentováno formou
konfrontace mezi 50 americkými a 55 evropskými umělci. Každá místnost měla

společného jmenovatele (abstrakce, figurace, montáž), nicméně výběr umělců
i děl se při konečné analýze jevil jako nahodilý, jelikož se mezi nimi nerozvinul

téměř žádný dialog. Co zá společného (spíše slabší) série portrétů Francesca

Clementeho s (rovněž nepříliš působivou) plastikou Friedricha Kieelera? Kde
jsou spojnice mezí Robertem Jímaném, Per Kirkebym a Philipem Gustonem? Co

utváří"fascinaci" mezi Kurtem Schwittersem a Hansem Hofmannem?

V některých místnostech výstava téměř hraničila s absurditou; například
v nedbale sestavené přehlídce plastik malých rozměrů nebo v sále s pouze

regionálně uznávanými (a tak také ospravedlnitelnými) "americkými realisty".
Důležitou konfrontaci mezi Evropou a Spojenými státy bylo možno lépe ukázat

ve stálé sxpczivi musea Ludwig než v této směsi okrajových ±rii prací.
Těžko zviklat podezření, že hlavním zájmem poza konceptem výstavy byle

spíše umělecká politika než samo umění: poklone americkým zájmům zakladatele
musea Petera Ludviga; veřejné vztahy pro činnost musea; dobré kontakty s galeriemi

musei a sběrateli. Pro samotné umění zrylo jen málo. Neustále insercvaná

podpora cd American Express budila vskutku rozpaky. Ani Museum Ludwig, ani
organizátoři výstavy nerozesílali pozvánky pro tisk, nýbrž spíše sama taťS^

společnost. A co vydělení politického umění? Kde byli například Hans Haacke
a Berbera Kruger?

Z katalogu (který se sotva vůbec překrývá s vystavenými díly) také mamě

hledáme estetieko-politické dílo. Téma umění a společnost je i v esejích katalogu

ponecháno nedotčené. Ziá se, jako by během posledních pětačtyřiceti let
neexistovala politická nebo ekonomická historie. Není tam žádná známka, že by

vztah mezi (západní) Evropou a Amerikou (USA) byl formován jak blízkostí, tak
vzdáleností, že ohniska mezi těmito dvěma kontinenty se neustále přesunují.

Naprosto nepovšimnuta je otázka, proč přes nynější vzdor vůči amerikáni srnu

v umění i nadále v evropském umř-ní existuje (například v díle Enzo Cucchiho,
.Trnnň na Kounellise a Anselma Kief era). Museum Ludwig tak lehkovážně do větru
cdhodilo zajímavé téma, okolo něhož se rozvinul živý dialog. Doufám že tomu

tak není díky struktuře musea, nebot spojení musea a jednoho donátora a rozsáhlé

financování výstav spanscry by mohlo omezovat transcendentní možnosti umění.

-Wolfgang Max Faust

RAINER

FETTING

Marlborough Gallery, New York

Německý umělec Rainer Petting získal mezinárodní reputaci poprvé, když byly jeho
obrazy zahrnuty do výstav "A New Spirit in Painting" (London, 19S1) a "Zeitgeist"
(Berlin, 1982). Náleží k německé expresionistické tradici, zvláště pak do blízkosti

zájmu o portrét Egona. Schielsho a Maxe Beckmena. Když se roku 1982 přestěhoval
z Berlína do New Yorku, začal se Petting zaměřovat na dekadentní, romantické

postavy, ploužící se noční scenérií klubů.

Tento posun v námětu mi naznačuje nejen, že Fetting již není nadějným mladým
umělcem, nýbrž vyzrálým, ale hlavně staví jeho dílo stranou od většiny současných

zájmů uměleckého světa. Na rozdíl od většiny neoexpresionietických figurativních
malířů líčí Fetting spíše jednotlivce nežli typy. Přitom odkládá okázalost,

která byla dlouho podstatným aspektem expresionistického malířství a byla jistě
zřejmá i v jeho dřívějším díle. Místo aby umělce vydával za vznětlivého hrdinu,

nadřazeného citlivého jedince, Fetting dokazuje, že i dnes je ještě možné obnovit
humanistické snnhy, což je stejně neočekávané jako důležité. Fetting je nadaný,

ambiciózní umělec, jehož portréty jsou přímé/provokativní a psychologicky zkoumavé,
a tc způsobe^, který v malířství chyběl od smrti Alice Neel v r.1984.

Náměty’ obrazů se pohybují v rozmezí cd portrétů,zachycujících celou postavu,

až k obrazům města a ke kraji nám. Interiéry (často monochromatická pozadí) v portrétech
prozrazují umělé osvětlení a čas mezi půlnocí a rozbřeskem. Zastřené světlo prosvítá
skrze vrstvy průhledné, viskózni barvy. Dokonce i v najvyšší zastřenosti zůstává

světlo i barva stále teatrální. Extrémní světelné okamžiky, např. rozbřesk,
západ slunce • pozdní noc, v obrazech krajin a města jsou rovněž tím, co malíře

hlavně zajímá. Týto obrazy/ jsou stejně silné o zvláštní jako portréty, a zde,

stejně jako v portrétech nejsou Pettingovy snahy pouze formální. Barva - její
světlo - je užívána k vyjádřeni nálady a různých emocí, skrývajících se pod ní.

Tímto zájmem o světlo se Fatting liší od Neelové.

V tříčtvrtečních mužských aktech, zády obrácených k divákovi, i v tříčtvrtečních
čelných portrétech užívá umělec barvy/ a kontrastu mezi polosvětlec a stínem,
aby/ sdělil pocit hrdosti, zranitelnosti, povznešenosti a osamocení jednotlivce.

Na jeho přístupu k subjektům není nic programetiekého. Spíše hledá způsoby,
jak učinit svá témata ořítomná a naléhavá. Jakožto diváci jsme jimi silně

zaujati, začínáme mít o ně zájem, protože Fetting vyjadřuje svou účast s nimi
prostřednictvím barvy. Teuto účastí i zájmem o vlastní drama barvy a světla se

jeho díle liší od díla Neelové. Má výrazně vlastní vidění.

John Yau

LITY
AKTUA

výstavy Jitky Svobodové v Českém Těšíně,

říjen 1986

Z

Některé výstavy v prosinci 1986, v lednu, únoru, březnu
a dubnu 1987

Michal Rittstein. Obrazy.
Galérie bratří Čapků. 17.12.-18.1. Katalog. Text J. Kříž.

Josef Hampl. Kresby,.šití.
ÚKDŽ, Praha 2. 4.12. - 4.1. Katalog. Text M. Pánkova.

Vladimír Kokolia, Karel Rossí. Zdeněk Řehořík, Jiří Sobotka.
Obrazy - sochy.
OKVS Atrium, Praha 3. 4.12.-4.1. Katalog.
Dalibor Chatrný. Kresby.
KS Opátov, Praha 4. 8.12.-3.1. Zahajovací sivo J. Valoch.
Peter Oriešek. Kresby.
DK ROH České Budějovice. Prosinec- leden. Katalog. Text
H. Rulíšek.
Jiří Šalamoun. Kresby atd.
Dům pánů z Kunštátu. Brno. 16.12.-1S\.1. Katalog. Text
J. Zemina.
Vladislav Mirvald. Kresby.
Divadlo hudby, Olomouc. Prosinec.

Ol^ga Čechová. Ilustrace a grafika.
Výstavní síň knihovny, Hodonín. Prosinec - leden.

Richard Fremund. Obrazy, kresby, grafika.
GHMP, Praha 1. 15.1.-1.3. Katalog. Text F. Dvořák.

Jiří Hanke. Otisky generace.
Výstavní síň Fotochema. Praha 1. 28.1.-15.2.

Rostislav Novák, Tomáš Císařovský, Dtto Placht, Antonín Střížek
Výstava pří příležitosti představení Modré v temně zelené. Ver
še Z. Petrová, hudba Z. Viklický. Lyra Pragensis. 17.1.
Květa Válová. Kresby.
KS Opátov, Praha 4. 5.-25.1. Katalog. Text J. Ševčíkové.

Jaroslav Rona. Kresby.
KS Opátov, Praha 4* Katalog. Text J. Ševčíkové. 26.1.-15.2.

E. Bornová, T. Císařovský, J. David, S. Diviš, J. Ďuricová,
M. ‘Gabriel, V. Krčmář, 0. Placht, P. Sládek, L. Sorokáč,
A. Stříšek.
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha 4. Zahájení 19.1* - J. Kříž.
Václav Zykmund. Malby, kresby, grafika, koláže, asambláže.
Ústav makromolekulám! chemie ČSAV, Praha 6. 5.1.-25.1.
Katalog.

Ladislav Novák. Interpretace.
Dům pánů z Kunštátu. Brno. 27.1.-1.3. Zahajovací sivo
J. Valoch.
Václav Stratil. Kresby a ilustrace k básním Ant. Bezděka.
Klub mláňeže Křenová, árno. 26.1.-15.2.

Hana Hamplcvá - fotografie.
Josef Hampl - kresby, šití.
Sovinec. Leden, únor.
Ivan Kafka. Instalace a dokumentace.
Alvar Aalto museum, Jyváskylän. Finsko. 30.1.-22.2.
Katalog. Text F. Smejkal.
Milan Knížák.
Galerie Potocka, Krakov. Leden 87. Katalog. Text M. Knížák úkázky z tvorby.

František Ronovský. Obrazy, kresby.
GHMP, -Praha 1. 26.2.—12.4. Katalog. Text Jiri xasín.

Jaroslav Dvořák. Obrazy.
Nová sin, Praha 1. Únor-duben. Katalog. Text J. Kotalík.

Rudolf Němec. Monotypy.
Malá galérie Čs. spisovatele. 17.2.-6.3. Zahajovací sluro
M. Pánková.

Aleš Lamr. Obrazy, kresby, objekty.
ÚKDŽ Praha 2, 12.2.-8.3. Zahajovací slovo I. Janoušek.

Kurt Gebauer. Kresby.
Kino Klub, Klimentská. Praha 1. 2.2.-1.3.

Aleš Ogoun. Minimal Painting.
Klub novinári, Praha 1. 16.2.-27.3.

Josef Žáček. Obrazy.
Ateliér, Praha 1. š 15.-16.2.
Milan Knížák.
Liget Galéria. Budapest. Únor. Bež katalogu.

Taras Kuščynskyj. Fotografie.

GHMP, Praha 1. 12.3.-5.4.

Václav Bláha. Kresby, ilustrace.
Výstavní síň Umění - knihy, Praha 1. 3.3.-20.3.
Stanislav Judl. Převážně obrazy.
OKVS Atrium, Praha 3. 6.3.-29.3. Katalog. Text P. Wittlich*

Jitka Válova. Kresby.
KS Opátov, Praha 4. 9.3.-5.4. Katalog. Text J. ševčíková,
J. Ševčík.

Miroslav Šnajdr. Obrazy a kresby.
ústav makromolekulám! chemie, Praha 6. 16.3.-2.4. Zahajovací
slazo I. Janoušek.
Stanislav Diviš. Obrazy.
KS Blatiny, Praha 6. 16.3.-4.4. Katalog. Text J. Ševčíková,
J. ševčík.
Vladimír Preclík. Sochařské dílo.
KG Hradec Králové. 27.3.-10.5. Katalóg. Text J. Ševčíková,

J. ševčík.

Zdena Fibichové.
OVK Frýdek-Místek. 17.3.-5.5. Katalog. Text J. Ševčíková,
J. ševčík.
Adriena Šimotová.
Jednodenní výstava v ranci setkání Obecnosc. Poznaň. 27.3.

Milan Knížák. Kleider auf den Kbrper gemalt.
Sprengel Museum Hannover. 24.3.-28.4. Katalog. Text J. Bdchner,
C. Golden.

Milan Knížák.

Galerie Wewerka. Hannover. 24.3.-28.4. Katalog převzat ze
Sprengel Musea v Hannoveru.

Vladimír Novák. Obrazy.
GHMP, Praha 1. 23.4,-31.5. Katalog. Text H. Rousová.
Karel Malich.
KS Opátov. Duben. Katalog J. Ševčíkova, J. Ševčík.

Jana a Otto Bé bar o v i. Keramika, obrazy, kresby.
Ústav makromolekulární chemie, Praha 6. 6.4.-23.4.
Ondřej Michálek - grafika.
Jiří ŽLebek - sochy.
0K7S Atrium, Praha 3. 2.4.-26.4. Zahajovací slovo J. Kříž.

Jan Pištěk, Karel Kovařík.
Jednodenní výstava. Praha,Smíchov. 28.4. Katalogy.
Ivan Komárek - obrazy a kresby.
Vojtěch Adamec ▼ sochy.
KS Bia tiny, Praha 6. Duben. Katalog.
Jaroslav šerých. Obrazy, měděné desky, kresby.
Dům pánů z Kunštátu, Brno. 21.4.-24.5. Zahajovací sivo
J. Hockeová.
Osobnosti československé dokumentární fotografie 1940-80.
Galérie Stará radnice, Brno. 7.4.-10.5.
Rocková hudba a výtvarné umění.
Výstava při příležitosti Rockfestu 87. Palác kultury, Praha.
24.4.-26.4.
Účastníci: V. Bláha, L. Bradáček, S. Buben, I. Csudai, L. Drti
na, K. Gebauer, M. Haštal, M. John, S. Judl, D. Jurkovič,
J. Kačer, K. Kissoczyová, M. Knížák, V. Kokolia, I. Komárek,
J. Kovanda, A. Lamr, V. Merta, P. Michálková, S. Milkov,
.i
M. Němec, A. Ogoun, E. Pfeifferová, M. Poková, J. Překová,
F. Skála, J. Skalická, V. Skrepl, P. Sládek, J. Sozanský,
A. Střížek, M. Suchánková, J. Svobodová, J. Sýkora, L. Teren,
M. Titlová-Tlovsky, J. Vančát.

