někdo něco
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Několik slov o postmoderní kultuře

(Výstava v Lidovém domě v Praze-Vysočanech, červenec 1987)
Výstava třiceti umělců v Lidovém domě v Praze-Vysočanech
v červenci 1987 představila především tvorbu mladých umělců,

která reaguje na novou kulturní situaci osmdesátých let.
Přizvaní umělci ze dvou středních generací jednak svá poko

lení zastupovali, jednak byli pozváni právě ti, o nichž se
pořadatelé výstavy domnívali, že jejich tvorba souvisí s no
vými tendencemi. Výstava tak byla konfrontací generační

i mezigenerační v rámci, anebo ve vztahu k jevu, který je

označován jako postmoderní kultura.
Úvaha o českém umění osmdesátých let, které bylo vystave

no ve Vysočanech, předpokládá alespoň letmé nahlédnutí do
obecnější problematiky postmoderní kultury. Toto nahlédnutí

představuje určité prvopočáteční zkoumání problému, prvopo
čáteční kroky, kladení otázek píro ty, kteří se tímto jevem
zabývají.

-

-

-

V září 1969 byl v Artforu článek věnovaný Richardu Serro-

vi, v němž se hovoří o hlubokých změnách v současné umělec
ké senzibilitě. V říjnovém čísle tentýž autor Robert Pincus

Witten upozornil na nutnost změn v dosavadních hodnotících

kritériích v umění a poprvé použil termín post-minimalismus,
který srovnává s post-impresionismem. Označení post-moderní

se nejprve objevuje v souvislosti s názvy post-formalismus
(Burnham), post-minimalismus (Pincus Witten), post-movement

art (Sandheim). V druhé polovině sedmdesátých let získává
postmodernismus svou tvář především v architektuře. První
vědecká konference o postmoderním umění se konala na Was

hingtonské universitě v roce 1981. V tomto roce se také ko
nala první programově postmoderní výstava. Na zmíněné kon
ferenci L. Alloway předestřel dvě možnosti, jak chápat pre
fix post v samotném názvu. Jednak více nežli předcházející,

tj. modernější nežli moderní, anebo jako anti-moderní.

Otázka, která je aktuální ještě dnes, tedy zní: a) je post
moderní umění jedním z dalších směrů v rámci moderního umění

časově vymezeného od postimpresionismu po současnost a za

hrnující takové množství různých i protichůdných idejí a

forem, že do něj postmodern! umění docela dobře zapadne?

b) Je-li tomu tak, je postmodern! umění závěrečnou kapito

lou modernismu, jakousi labutí písní, mletím z posledního,
přežvýkáváním jednou už vyřčených a zformovaných idejí, ja
kýmsi helénismem Řecka, manýrismem renesance, historismem

19. století? c) Je postmodern! umění začátkem nové, právě
se rodivší epochy? d) Je jakýmsi mezidobím, přešlapáváním
na místě, krizí, nežli se dostaví něco nového? e) Je koncem

nejenom moderní kultury, ale lidské kultury vůbec? Zjednat

si jasno v těchto otázkách není snadné. Jaké jsou vlastně
hlavní rysy postmoderního umění a co důležitého nám vlastně

přináší? Potíž je v tom, že jakmile se tímto způsobem ze
ptáme, jsme v koncích, protože postmodern! umění na takto

položenou otázku neodpovídá. Nezbývá než opustit tento typ
myšlení a zkusit to jinak. 0 jaký typ myšlení se jedná? Mo-

dernismus předpokládá ideu vývoje. Evoluční idea zahrnuje
nejenom kontinuitu věcí a postupnou genezi poznávání, ale
i cíl (většinou mlhavý), k němuž spěje. Známe řadu příruček
s názvy například od Maneta do Pollocka, v nichž je čtenáři

vnucována představa jakéhosi hlavního proudu a tedy i jeho
hlavních rysů, proudu v zásadě internacionálního a vnitřně

jednotného, se svým logickým formálním a ideovým vývojem,
který probíhá celým moderním uměním. Není třeba zdůrazňovat,
že představa této železniční trati s hlavními zastávkami

kubismus, fauvismu, expresionismus, geometrická abstrakce,

surrealismus, americká škola, informal, pop art, koncept,
minimal art, atd., mířící do nějaké cílové zastávky, má
svůj původ v koncepci pozitivistické vědy, přesněji novopo-

zitivistické. Postmodern! kultura, která zahrnuje výtvarné
umění, literaturu, film, divadlo, filosofii, sociologii

atd. neguje tento hierarchický tok myšlení. Je v zásadě
epigenetická. Ostatně přistoupíme-li na evoluční a hierar

chické myšlení, vznikla z jevů okrajových, vznikla z out
siderů. To je důvod, proč např. Mel Bochner označil Jaspera
Johnse za postmoderního umělce, protože zpochybnil ustálené

modernistické jistoty, at již šlo o centrální figury moder

nismu, nebo o hlavní události v životě modernismu. Postmo
dern! umění nepředpokládá žádný hlavní a stále se vyvíjejí

cí proud a nemá tedy žádné hlavní (ve smyslu hlavnější než

li jiné) rysy a žádné nejdůležitější (ve smyslu důležitější

nežli jiné) ideje. Staví diváka i umělce do ošidné pluralis
tické situace, v níž nic nemá zásadní přednost. Uznává ne
konečný počet výpovědí a sama výpověá, samo dílo nenese po

selství, jež by mělo být jednoznačně přečteno, jemuž by mě

lo být jednoznačně porozuměno. Je svobodné vůči tradicím,
včetně té, kterou samo vytváří, s nimiž bezostyšně pracuje
a které bezostyšně spojuje. Nezdůrazňuje prioritu estetické
funkce nad ostatními funkcemi uměleckého díla, mimo jiné
v souvislosti se svým "návratem* do lůna kultury, v níž ne

chce zaujímat elitární postavení na jejím pomyslném vrcholu.
Pouští se bez předsudků do takových oblastí, jež bývají

častovány názvy banální, mondénní, kýč atd.
Tolik k teorii. Samozřejmě, že praxe vypadá jinak. V pra
xi je nemožné setrvávat v pozici absolutního pluralismu

idejí, forem, stylů, hodnot, přebývat v abstraktním bodě
mimo jakákoliv kritéria a rastry. V praxi je dávána přednost

těm a těm umělcům, těm a těm výstavám, těm a těm názorům,
těm a těm galeriím apod., i když je nutné soudobé kritice
přiznat, že se o pluralistický postoj snaží a vztahuje se

se stejnou vážností a zájmem jak k soudobým dílům "moder-

nismu", tak "postmodernismu*.
Jestliže věci existují v čisté podobě pouze v teorii,

neznamená to, že bychom se jí neměli zabývat. Abstraktní
myšlení nám mnohé usnadňuje, například zjednat si větší jas
no v tom, jak vypadá, opět abstrahované, postmoderní vědomí.

Co vyplývá z předcházející teoretické charakteristiky?

Postmoderní vědomí je postfenomenologické, postexistencialistické, post Industriální. "Post" zde označuje vědomí,

které je obohacené a obeznámené s předcházející problemati
kou, ale nerozvíjí ji. Nepokračuje v ní ani ji nezamítá.

Zaujímá k ní nový postoj. Postoj nezaujatě a neangažované
reflektující. Postoj, který se záměrně s nestrannou reflexí

spokojuje, nemíní nic odhalit a k něčemu dojít. Je to po

stoj v zásadě hluboce agnostický. Postfenomenologické vědo

mí tedy představuje vědomí, které díky fenomenologii ne
předpokládá, že pravda je schována jako burský oříšek pod
slupkou jevu, ani nepředpokládá, že na nás pravda čeká jako

polárkový dort na konci trnité cesty od filosofie k filoso-

fii, od uměleckého směru k uměleckému směru atd.. Avšak zá
roveň, na rozdíl od fenomenologie, na "poznání" pravdy re
zignuje. Postexistencialistické vědomí znamená být si vědom

své nezáviděníhodné situace člověka 20. století zbaveného
víry. Zároveň však představuje rozhodnutí prožívat tuto ne

příjemnou situaci prostřednictvím kulturní reflexe a niko
liv bezprostředně. Postexistencialistické vědomí záměrně
ignoruje, jako zklamané dítě, předreflexivní zdroje poznání,

které do života znovuuvedla právě existencialistická filo
sofie. Konečně postindustriální znaměná vědomí pochybující

o vědeckých poznávacích metodách a vůbec o principech vědy.
Postmodern! filosofie je epistemologická.
-

- -

Tento úvod není samozřejmě vyčerpávajícím výkladem post

moderní problematiky. Jeho účelem je dát určitý směr naší
úvaze o vysočanské výstavě. Nebudu se zabývat všemi autory,

ale jen těmi, jejichž tvorba, jak se domnívám, s postmoder
nisti problémy souvisí. A dále jen těmi, jejichž tvorbu znám

buď z předcházejících výstav, nebo z návštěvy v ateliéru,

protože usuzovat pouze ze dvou či tří vystavených prací ne
umím.

Socha Karla Kovaříka zbavuje diváka možnosti zjednoduše
ně přemýšlet, uchopovat a dešifrovat poselství. Vzrušuje
lehkostí, imaginativností, "neideovostí*, svou existencí

"bez záměru". Je velmi hezká prostě tím, jak vypadá. Autor
osobitě využil barevných materiálových i tvarových možností
postmodern! plastiky. To lze říci i o objektu Karla Pauzra,

který je však posunut více směrem ke grotesce a humoru a
tím poněkud zbaven možnosti být nestranným. Fénix Stefana

Milkova vypadal, jako by byl pro výstavu přímo objednán.
Výrazně podpořil některé ideje prezentované na výstavě na

příklad obrazy Davida, Diviše, Rony, Kovandy. 0 jakých ide
jích je řeč? Za prvé jde o zpochybnění, ale i zaktualizová

ní ztradicionalizovaných kulturních hodnot, buá obecně, ne

bo konkrétněji v české kultuře. Za druhé o přehodnocení a

znovuuvedení do vědomí současného diváka takových věcí, ja

ko mýtus, víra, tajemství. Práce a vztah k nim je u jednot
livých autorů různý. V případě Milkova jde myslím především

o intelektuální romantizující "hru", kde je na libovůli di-

váka, zda bude či nebude brána vážně. Sama podoba plastiky

vyvolává reminiscence, které nelze

(a to je patrně v inten

cích autora) nijak upřesnit. Babylon, třetí říše, olympiáda,

mauzoleum, krematorium, Socha svobody a další. Tyto nekon

krétní a přece tak neodbytné asociace aktivizují, ale i zpo
chybňují kulturní "jistoty* v našich hlavách. "Květinová

výzdoba" M. Gabriela a K. Gebauera celkově vysočanskou in
stalaci odlehčila, oživila a přidala divákům na dobré nála

dě. Vzdáleně mi připomněla letošní květinovou instalaci
Guiseppa Penona v Kasselu. Přirozeně nešlo a nemohlo jít

o žádnou inspiraci. Podobnost uvádím prostě proto, že mě
napadla a také proto, že jejím prostřednictvím mohu lépe

charakterizovat především díl Gebauerův. Vnitřní důvod obou
prací byl rozdílný. V případě Vysočan šlo o pěkný a vtipný

nápad v konceptuální rovině, v případě Penona šlo o životní
i umělecký postoj. Postoj zahrnující rovněž autorovo anti-

skulpturální gesto, což u Gebauera nepřichází v úvahu, pro

tože pracoval v tandemu s Gabrielem,

jehož díl byl právě

skulpturální. I věc Penona byla konceptuální, ale i imaginativní, symbolická, odkazující k starému egyptskému mýtu

o vzniku lidstva, byla poetickým obrazem člověka. Penonova
instalace byla tím, co je možné označit za postkonceptuální

tvorbu. Jestliže užívám slova konceptuální, nemám na mysli
pouze konkrétní směr a určitou, dnes již uzavřenou oblast.
Používám tohoto slova hlavně ve významu "metody práce*. Je

rozdíl mezi dílem, představujícím především "nápad", který

cosi ozřejmí Či o něčem trefně vypoví a jehož rodištěm je
převážně myšlenkové sféra ducha, a dílem, které představuje
vnitřní vizi,

jejíž geneze je imaginativní a prvotně nein-

telektuální. Přirozeně, že v umění neexistují tyto typy
v čisté podobě, nicméně jejich příklon k tomu či onomu bývá

zřetelný. Pro postkonceptuální umění je charakteristické,
že autor používá obou kreativních možností, avšak nikoliv
k bezprostřední výpovědi, ale pracuje s nimi jako s možným

typem tvorby, tj. pracuje ve stylu imaginativního umění a
ve stylu konceptuálního umění. Něčemu takovému byl nyslím
blízký objekt Vladimíra Merty. Mondrianův obraz, sloužící

za podklad, z něhož vyrůstá či nad nímž je umístěná suchá

větev nebo keř. Objekt je konceptuální -i imaginativní s ši

rokou škálou výkladu: čisté abstrahované myšlení kontra

svět přírody, abstraktní svět jako podklad jevového světa,

uschlá větev jako metafora "neživého" abstrahovaného myšle
ní, porušení ustálených kulturních souřadnic - Mondrian
plus suchá větev atd. atd.. Autor zjevně nelpí na žádném
z těchto porozumění a navíc lze k objektu přistupovat zcela

nekonceptuálně a spokojit se čistě s jeho vizuálním působe
ním, které je pěkné. S něčím podobným se setkáváme i u V.
Pivovarova, který se ve své vystavené práci vrátil k vlast

ní tvorbě z let 1974. Dotýká se zde problému velmi součas

ného, aktuálního, totiž vztahu individuální kreativity
(která je podstatou umění alespoň od dob romantismu) a ne
osobního formálního projevu. V módernismu výtvarná forma

úzce souvisí právě s individuální kreativitou, s tzv. osob
ním výrazem. Odtud hodnocení typu "nenapodobitelný indivi
duální rukopis, stylová jednota celé umělcovy tvorby apod."

V případě Pivovarova se jedná hned o tři styly vznikající
ve stejné době, k nimž zůstává umělec v poměru určité lho

stejnosti, tj. nedal by za ně ruku do ohně, protože nejsou
jeho vlastním tělem. Může kdykoliv použít styl i jiný. De

monstruje, že individuální kreativita je otázkou vnitrní
a s vnějším projevem není v přímém, bezprostředním vztahu.
Něco takového v malířství by nebylo možné bez předchozí
lekce konceptuálního umění. Vzpomeňme však i na japonské

umělce období Muromači, kteří měnili svůj styl, ale i svá

jména dokonce-několikrát za život. Tzv. osobní styl umělce

může být i otrockou manýrou, která vlastní individuální
kreativitu spíše ničí.
Rittsteinovo vystavené dílo je pro mne rozporuplné. Sám

obraz náleží do tzv.: "formálně vytříbené a názorově i sty
lově jednotné", již léty vypracované autorovy tvorby. Jeho
spojení s "poštmoderní" zahrádkou je vnější a nijak nemůže
tento typ obrazu zpochybnit, protože na tak vážné zpochyb

nění nestačí. Jiný důvod nežli vnější připodobnění se

k postmodernímu umění zatím u tohoto spojení obrazu s vege
tací nenacházím.

Stanislav Diviš pracuje s kolektivní pamětí diváků a zá

roveň jim předává své osobní, individuální poselství. Jeho
obraz Sluneční vozík, stejně jako jiné obrazy, působí na

první pohled jednoduše, ale skrývají mnoho vrstev. Autor po

užívá dostatečně obecné znaky, zbavené sémantických určení,
která získávaly v příběhu kulturních dějin. Přesněji ne zba

vené, ale záměrně neurčené, nevyhraněné, nezaostřené na kon
krétní význam. Kruh, slunce, vůz, I08. odkazují k mnohému a
tak, divák sám musí hledat. Pátrá, tápe ve své kulturní pa
měti, znak jako by mu stále něco připomínal, ale co? Je těž

ké se rozpomenout a o rozpomenutí právě jde. Nejde o to, aby
divák vytvořil nový obsah znaku, ale aby v labyrintu své

kulturní paměti našel jeho sémantém. Pokud by ve své pouti

pokračoval ještě dál, ocitne se před tajemstvím a právě zde

začíná autorova osobní a individuální výpověd. Rovněž obrazy
Jaroslava Rony nejsou přímočaté. Vidíme na nich svět ’’pravě

kých" oblud, "pradávných" sil personifikovaných v podivných
bytostech, svět, ve kterém ještě není dobra a zla, ctnosti

a hříchu, ve kterém ještě není příběh, krátce svět předmýtický. Předmýtická doba je jakousi předscénou lidských dějin.

Není vlastním počátkem dějin, ale přesto v ní lidský příběh
koření. Je životní situací prožívanou bez reflexe. Jakýkoliv
obraz sám o sobě je však kulturním a historickým fenoménem,

je výsledkem lidské reflexe. V dějinách umění se čas od času

zdvíhala touha předreflexivní stav zažít. Jejím logickým ná

sledkem bylo úplné opuštění obrazu. Ronovo počínání je však
z úplně jiného pytle. Neusiluje o žádnou bezprostřední výpo

věď o předmýtickém stavu, ale předvádí vědomou, dokonce ro

mantizující a humornou reflexi - představu o předmýtickém
světě. Navíc jde o odraz, je-li to tak možné nazvat, dvoji
tý. První reflexe odráží předmět ve vědomí autora spolu

s jeho dobou, psychikou atd. atd., druhá odráží toto vědomí
na další úrovni. Vypadá to složitě, ale v zásadě i ten nej

jednodušší projev humoru je výsledkem "dvojitého" odrazu.

Proto je humor velmi složitou intelektuální činností. Už je
to tak, že člověk, který je schopen poodstoupit a nahlédnout
své vlastní vědomí, se nemůže ubránit smíchu.

Tajemství, reflexe, vědomí kolektivní i individuální,
kulturní tradice, jsou témata obrazů Jiřího Davida. Jeho ob
razy hovoří jazykem symbolů a znaků odkazujících k tajem

ství, k mýtu, mystériu. Ani zde však nejde o řeč přímou.

Protože jde jak o ’’skutečné" tajemství, o "skutečné" mysté-

rium, tak o jejich, iluzi, o jejich odraz. Milan Kunc velmi

přesně řekl: "My přeci nemíříme do skutečných věcí, ale do

jejich fiktivních odrazů, jakpak bychom se mohli něco oprav

du dozvědět o pravdě?" Zklamání z nemožnosti bezprostředního
prožitku, nemožnosti zažít předreflexivní stav je jednou

z hlavních a vážných charakteristik umění 80. let. Ocitnout
se v takové situaci, vědět o ní a nestát se agnostikem, mů
že jen málokdo. Připadá mi, že právě David, a myslím, že
i Diviš, možná Rona k těm málo patří a tím se velmi liší,

pro mě sympaticky, od svých západních.kolegů. Nelze ovšem

zkoušet znovu to, v čem jsme se před nedávném rozčarovali,
vyžaduje to přinejmenším kulturní pauzu od takových snažení,
která probíhala v jedné z linií happeningu, performance, bo
dy artu. U Davida však jde ještě o něco jiného. Snad správný

název je starost, nebo ochrana tajemství. Znak k tajemství

poukazuje, ale nechce jej obnažit. Staré znaky a symboly

(např. raně křesťanské, kabalistické aj.) záměrně mísí a
konfrontuje se znaky zcela nově vzniklými v naší době (znak

chemického čištění, matematické znaky aj.). Je podivuhodné,

že tyto znaky tak banální, v této komparaci, začínají pouka
zovat ke stejné skutečnosti,- jako znaky staré. Obávám se,
že jsem nehovořila přímo k obrazům vystaveným na vysočanské
výstavě, nýbrž k obrazům, které teprve vystaveny budou
v ÚKDŽ, ale snad to nevadí.

Obrazy Jiřího Kovandy představují práci s českou kultur

ní tradicí, s jejím zpochybněním, zaktualizováním a znovuuvědoměním. Je vlastně jediným českým umělcem zde, který se
takto zabývá českým materiálem a tedy českým kulturním a ná
rodním vědomím. Považuji to za velmi důležité.

-

- -

Co říci na závěr? V úvaze se zabýváme ne přímo a nebo ne
pouze, nicméně určitým srovnáním soudobých českých postmoderních tendencí s podobnými v zahraničí. Soudit mohu pouze
na základě toho, co jsem viděla letos v červnu v Německu,

Přehlídku v Kasselu, v Můnsteru a slavností zahájení nové

sezóny v galeriích v Kolíně. Jedná se spíše o postřehy, než
li o důkladné srovnávání, které přesahuje rámec žánru příle
žitostné eseje a pro které ani nemám potřebné znalosti cizí

ho materiálu. Jak se lišila výstava jako celek? Svou homo-

genností. Vnitrní různost probíhala spíše ve švech generač

ních předělů nežli mezi jednotlivými autory. Výstava nebyla
ukázkou vyhraněných uměleckých individualit. Jako výjimky

se mi jevili Sopko a Nepraš. Protože jejich tvorba je spo
jena více s problematikou 60. a 70. let, nehovořila jsem
o nich. Při tomto celkovém srovnání však na ně chci upozor

nit. Další a přirozená odlišnost je dána samozřejmě místem

vzniku vystavených prací. Nahlédnout tento rozdíl znamená
nahlédnout současné české národní vědomí. Věc velmi aktuál

ní a vážná, avšak opět přesahující meze tohoto článku. Tedy
jen obecně. Toto národní vědomí nebylo v obrazech a sochách
dostatečně pojmenované a odražené.

Nyní zpět k postmoderní problematice a k vybraným auto
rům. Díla S. Diviše, J. Davida, J. Kovandy, K. Kovaříka, S.

Milkova, V. Merty, P. Nikla, K. Pauzra, T. Pištěka, J. Rony,
V. Skrepla, M. Tittlové, reagují po svém a zároveň souvisí

se západním postmoderním projevem. Slovem souvisí jsme se
dotkli ožehavého bodu, protože tito umělci byli, alespoň

v soukromých rozhovorech, kritizováni za nesamostatnost a
pokukování "po západních žurnálech". Nevím proč. Žádná ge
nerace našeho moderního umění počínaje rokem 1908 nebyla sa

mostatná a vždy jen několik málo umělců z jednotlivých gene

rací dosáhlo samostatnosti ve smyslu jedinečného tvůrčího
projevu. Nicméně souhlasím s tím, že "pokukování" není dob

ré. Přijímat se má naprosto otevřeně, bez zábran, a to vše,

co se mě týká a co mě zajímá. Jestliže chápu v umění přijí
mání jako něco, za co se mám stydět, pak bývají ve hře dva

psychologické aspekty. První je vytyčen modernismem. Totiž
zmíněná představa umění jako železniční trati, na níž každý

následující názor a směr je vždy lepší, novější, hodnotněj
ší, neboť nás posunuje k "cíli" a proto je třeba své "nové"

názory chránit a patentovat, protože nám zajišíují místo
na kulturní trati. Druhý souvisí s obecným vztahem domácí
kultury ke kulturám zahraničním. Je-li domácí kultura ne
jistá, pak je tento vztah rozporuplný a složitý. Je-li si

domácí kultura jistá, přijímá bez rozpaků vše, co ji prostě

zajímá, aniž by se obávala, že ztratí vlastní identitu.
Příkladů je mnoho v moderním umění. Francouzský kubismus

přijímal vlivy negerského umění, americká malířská škola

přijala do sebe vše, co evropské moderní umění připravilo,
a přece vytvořila něco zcela nového, 0 vnitřní originalitu

a identitu nelze připravit ani kulturu, ani jednotlivce,
lze však o tom nevědět a dostatečně o této jedinečnosti

nevypovídat. Souviset s něčím, co se mě také dotýká, je

samozřejmé. Je však velkou výhodou mít vlastní sebevědomí,

skutečné sebevědomí, nikoliv hrané. Určitou kulturní nejis
totu a místní nezakotvenost je možné uvést jako rozdíl. Dá

le je české postmodemí umění více "čistým" uměním. Nikoliv
pouze ve smyslu estetickém, výtvarném, ale i obsahovém. Ti
umělci, kteří kladou důraz na obsahovost umění, mají obvyk

le na mysli právě tradiční obsah umění. Dále je toto umění

více emocionální nežli intelektuální, více "opravdové a
důvěřivé". Je méně agnostické, méně dekadentní, méně rafi

nované , méně apokalyptické a méně tragické.

Srpen 1987

Milena Slavická

Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech

1.7. - 10.7.1987

Na vysočanské výstavě me upoutala řada děl i za
jímavá názorová konfrontace mezi díly jednotlivých
umělců. Nejzajímavějším motivem výstavy však pro mne

byla opozice názoru dvou skupin umělců, těch kteří
tvoří v rámci moderního uměleckého výrazu a proti nim
těch, kteří zjevně usilují tento dnes již tradiční

názor překročit. Tato názorová opozice bila na výsta

vě do očí.
Mladí autoři, iniciátoři této výstavy, pocitují

tento názorový předěl velmi ostře a snaží se své
vlastní stanovisko přesně vymezit jak výtvarně tak
i pojmově. Výstava byla koncipována jako zápas dvou

názorů, jako výzva, v zájmu boje o uznání. Už tato
skutečnost naznačuje důležitý obrat v názorové stra
tegii, totiž opuštění vždy už předpokládané výlučnos

ti světa umění a diference uměleckých úkolů k běžnému
cílevědomému každodennímu životu.

Diference mezi podstatnými stránkami skutečnos

ti, 8 nimiž tradičně souvisí hluboké, od vnější rea

lity odvrácené stránky individuálního nitra a mezi
každodenní skutečností charakterizovanou vnějškovos-

tí, nestálostí, pomíjivostí, konečností cílů klade
ných v zájmu úsilí o vlastní zajištění, je velmi sta
rá. Už v antickém Řecku byl odlišován postoj člověka,
jehož cílem bylo jen nacpat si břicho, či jen udržení

domácnosti, jak tomu bylo v případě zemědělců a řeme

slníků, od postoje toho vpravdě svobodného občana,
který riskoval pro věci veřejné a nejisté svou kůži

na agoře a v boji s nepřítelem. Hana Arendtová a u

nás Jan Patočka, mimo mnoha jiných autorů, o tom po
dali krásné analýzy. V celých dějinách evropského

ducha byla tato diference určující.

Ta lepší stránka této opozice tradičně byla a
dosud je v defensivě a proto se i dnes pokládá za

nutné ji podporovat a dát jí do služby ty nejlepší

síly. Přitom však zůstávají nepovšimnuty skryté a
nebezpečné konsekvence tohoto rozdělení. Obecně a

stručně lze říci, že toto nebezpečí spočívá ve vy

tváření druhého samostatného světa, **zásvětí", kte
ré v různých polohách (intelektuální, duchovní, ná
boženské, osobní a také umělecké) soustře3ují duchov
ní síly do slepé uličky a vedou k retardujícímu po

hybu k novým jistotám, které nás odvádějí od reálné

otevřenosti a nerozhodnutosti lidské existence v jejiném společném světě.
V dnešním světě, který bývá charakterizován jako

převážně materialistický, jsou tato nebezpečí za
stiňována těmi, která přicházejí z druhé strany.
Proto však nejsou o nic menší. Celá významová struk

tura moderního umění, všechny jeho cíle a různé po

doby cesty k nim, byly vydobyty na "prvním", "špat

ném", konečném, klamném světě realizujícím se jen
snahou o udržení materiálních podmínek života. V ex

trémních případech se opuštění "prvního" světa stalo
přímo programem, jak to dobře ukázal Zdeněk Paler

v rozhovoru uveřejněném v NN 8, kde mimo jiné říká:

"Socha není věcí přítomnosti,.nýbrž duchovního svě

ta". Jistoty specifických hodnot tohoto svébytného

světa a jim adekvátní konstanty hlubokého osobního

prožitku jsou nástroji poznání s dvojím ostřím. Kavíc jsou vnitřně paradoxní, nebol dosahují otevřenos
ti stupňováním uzavřenosti. Zdá se mi, že je příznač
né, že ve chvíli, kdy umění pochopilo svou roli ne

už v pouhém zdobení či napodobení skutečnosti, nýbrž
v zakládání smyslu věcí, v té chvíli zároveň pozbylo

právě tuto proklamovanou roli v reálném životě a
v reálných dějinách.
V tomto kontextu hodnotím činnost skupiny mla

dých umělců-organizátorů této výstavy. Přijímám se

sympatiemi i jejich organizační úsilí směřující k za

jištění vlastní tvůrčí existence jako snahu, i když
pochopitelně ne vždy nejobratněji uskutečňovanou, o

to, žít plně v jediném, společném světě, nerozděleném

uměle na oblast pravdy a oblast zdání.

Chtěl bych se pokusit o bližší srovnání dvou na

výstavě předvedených

pohledů na svět a to konfronta

cí obrazů Jiřího Sopka s vedle visícími plátny Divi
šovými a Davidovými. Sopko je svým výtvarným názorem
mladší generaci malířů bližší než většina ostatních

vystavujících. Jeho výtvarný názor se nebuduje výhrad

ně soustředěným rozvojem konzistentního svébytného

obrazového jazyka a jemu adekvátního hlubokého proží
vání nevyslovitelného smyslu jisté modelové osobní
zkušenosti. Názorové východisko jeho obrazů je do jis

té míry zkušenost člověka žijícího v konkrétním čase,

který potkává neutřiděné významy a ve své mysli na ně
reaguje rozvojem boh atých významových souvislostí

plných kontradikcí a originální svobodné uvolněnosti.
Přesto je významová struktura jeho obrazů pevně zakot

vena v rámci moderní umělecké tradice a liší se radi

kálně od způsobu, jímž jsou vybudovány obrazy Divišo
vy, Davidovy a dalších, stejně cítících umělců.
Významová struktura Sopkova obrazu je výrazně kon

centrická. Významový celek je budován v rozhodující

míře vnitřním vzájemným vztahem jednotlivých elemen
tů obrazu. Povrch plátna je místem setkání, na něm

jsou shromážděny jisté zvolené a nalezené prvky ob

razu, které poukazují ovšem také mimo obraz, avšak
v rozhodující míře působí vzájemným vztahem, který

se během vnímání komplikuje, překračuje a vrství
v bohatou strukturu významů řazených jakoby v jed

nom dominantním směru, ve směru osy: obraz - divák.
At se to týká barvy, světla, linie, znázorněných

tvarů a mnohoznačných významů s nimi spojených či
prostoru a prostředí, všechno se účastní ve spolu
práci na vytvoření jisté modelové zkušenosti, která

je okamžitě překračována k jiné hluběí vrstvě, které

se ověem ihned povede stejně a tak v nekonečném proce
su plném možných návratů dochází k důvěrnému seznáme

ní s hlubokou mnohovrstevnatou strukturou, kterou
lze procházet sem a tam a nekonečným způsobem ji zdů
razňovat a varírovat. Jisté elementy této struktury

lze osamostatnit a na chvíli je zbavit souvislostí,
ale jen proto, aby se vnímání obohaceno znovu navrátilo
k celku. Tento bohatý hloubkově strukturovaný celek

je opět oním autonomním "duchovním světem", i když
Sopkův "duchovní svět" je, spíže než strukturou vzá

jemně se podporujících souvislostí významového organis
mu, mozajkou často široce rozpjatých významových kon-

trapozicí udržujících v díle napětí a mnohoznačnost.

Skutečnost, že dílo moderního umění je uzavřenou

významovou strukturou, o všem neznamená, že by bylo němé.
Naopak, dalekosáhle oslovuje diváka, avěak stále pře
vážně v jednom dominantním směru, ve směru soustředě
ného pohledu diváka do vlastní duše, ve směru refle

xe vlastní, dílem evokované a rozevřené situace a
jejích nevyslovitelných souvislostí, ve směru otřása

jícího pochopení: "Takto se to tedy se mnou má."
Moderní obraz není vnímán "tam", ve struktuře daných
významů, nýbrž "uvnitř", v osobním nevýslovném vztahu

k této dané struktuře. Dílo otevírá významovou struk

turu okamžiku. Vede kolmý řez ubíhajícím časem a v
zastaveném čase rozevírá nadčasový rozměr. To je způ
sob působení, který je dominantní v celém moderním

umění. Je to pochopitelně velmi významné ukazování a
není divu, že bylo co ukazovat po dlouhá desetiletí.
To, co se tu objevuje,je patrně člověkova svoboda.
Člověk je tímto kolmým řezem tokem času vyvázán z ne
vědomého "fungování", z vázaností běžným zařizujícím

životem se všemi jeho konvencemi a automatismy.
Člověk je postaven tváří v tvář věcem jako možnostem.

Je přiveden k vědomí své vlastní kreativity, k vědo

mí, že svým pochopením a z něho vyrůstající aktivi-

tou dává věcem jejich originální smysl a tím světu
jeho tvář a skutečnost.

Je tu však jedna nedůslednost. V životě může toto
stanovisko ve svobodě existovat jen v rovnoprávné

spolupráci se svým opakem, se stanoviskem v akcepci

světa, který je vším jiným jen ne mým dílem. Trhnu
tím Sasu 1 pros toru-tedy následujícím okamžikem i

spolupřítomností druhých lidí-je podtržen koberec

pod nohama svobodného člověka. Tam, kde člověk letí
časem a prostorem a zaznamenává v nesvobodné akcepci
jen tříší vnějších spolu nesouvisejících odlesků sku

tečnosti, tam touží po zastavení a vysvobození. Tam,

kde člověk stojí pevně na vlastních nohách navzdory
pohybu a šíři skutečnosti, tam zakládá vertikální
rozměr, přináší pevnost, trvalost a měřítko, kterým

lze skutečnost měřit, uvádět ji do širokých vztahů,

dávat jí tvář, ale zároveň, vázán svou principiál

ní konečností, nutně zakládá jednostrannost a ne
pravdu. Tahle polarita je samozřejmě každému evi

dentně známá, ale zároveň je v každé chvíli po ruce
tisíce způsobů, jak lze reálnou proporci vzájemného

vztahu obou pólů ošidit a podřídit jednu stránku
druhé.

S' Hodemí umělecká díla jsou akty svobody,

nicméně moment nesvobodné akcepce skutečnosti je
nedílnou implicitní součástí moderního názoru. Je
nedílnou součástí každého moderního uměleckého dí

la ve větší či menší míře. Na vysočanské výstavě
je tato akcepce dominantní v díle Titlové a Stra-

tila. U Titlové v odevzdání se spontánní vitalitě
tvorby, ve které se autorka zbavuje sebe samé a ce

le se odevzdává dobrodružství a zákonitosti tvoře

ní. Stratil zase dalekosáhle obětuje svoji svobodu
neosobnímu řádu, objektivnímu plynutí času, které
ovládá jeho šrafování. V obou případech, jako i v

každém jiném moderním uměleckém díle, je toto sebe-

vzdání a akcepce vnějšku uskutečněna už v oblasti
předem vybojované svobodou na vnějším světě. To, co

tu z výše naznačeného hlediska chybí, je akcepce,
která není výsledkem svobody, nýbrž partnerem svobo
dy, která je jejím rovnoprávným a nesmiřitelným pro

tikladem.
Svoboda je svobodou ke světu jakožto vnějšku,

jako něčemu pouze danému, k čemu nemám niterný
vztah důvěrného pochopení, co postrádá hluboký
smysl, co existuje v roztříštění, část vedle části,

či má jen operativní souvislosti, co se jen traduje,

co je věcí zvyku a okamžitých uspokojení. Akcepce
jako rovnoprávná opozice svobody musí být tedy akcepcí téhož světa a ne nějaké jen vymezené oblasti

v rámci svobodné představivosti. Mladí umělci, kte
ří svůj umělecký názor koncipují zjevně v opozici
k modernímu názoru, musí být pochopitelně rovněž

svobodní, mají-li být tvůrčí, mají-li vytvořit ob
raz, který není skutečností, nýbrž svého druhu mo
delem skutečnosti. Avšak nejsou akceptující na půdě

svobody, nýbrž svobodní na půdě akcepce, svobodní
v rámci zařazenosti do daného světa, do jediného,

nerozděleného společného světa reálné lidské exis

tence.

Tento názorový obrat se projevuje ve významové

struktuře jejich obrazů, která je na první pohled
odlišná od struktury moderního obrazu. Například

významová struktura Divišova "Slunečního vozíku"

zcela postrádá soustřednost vzájemného mnohovrstevnatého rozhovoru jednotlivých elementů obrazu.

Dialog obou barev, z kterých se, kromě černých li
nií a bílých světel vlnek, obraz skládá, je velmi

krátký a jednoznačný. Způsob, kterým k nám mluví

tvar vozíku, není o mnoho hlubší nežli způsob, jak
nás oslovuje dopravní značka u silnice. Konfigura

ce všech jednotlivých prvků obrazu je téměř jedno
vrstvá, významy jsou jednoznačné a nepřipouštějí

různé možnosti čtení. Určitý význam nelze v násle
dující chvíli překročit pozměněnou kombinací obra

zových elementů. Tím je ovšem zcela zrušena hloub-

ková dimenze prožívání. Pak také vůbec nedochází
v člověkově nitru k rozevření prostoru svobody s

jeho nevyčerpatelnou hloubkou ještě nevyslovených
možností. Tady se nalézáme ve světě, kde je vše už
vysloveno, vše má pevný tvar, vše je dáno. Ne však
každému a všude a ne stále. Naopak, v tomto reálném
světě s reálným prostorem a reálným časem je vše

dáno jen na svém místě. V tomto světě daností je při
nejmenším právě tolik tajemství jako ve světě moder
ního umění. Není však výsledkem absolutní polarity

toho, co je jednou pro vždy a v jakési absolutní ro

vině dané a toho, co je v lidské svobodě proměněno
v nevyčerpatelnou možnost. Je výsledkem reflexe reál

né strukturace nejrůznějšími možnostmi zpřítomnění

nepřítomného, různých jazyků, různých způsobů komu
nikace, tradování, uchovávání, mizení, zapomínání,
proměňování, zdůrazňování atd. Při vnímání obrazu

se tato změna projevuje v tom, že dojem hloubkové
osy je nahrazen dominující představou osy rovnoběž
né s plátnem. Jakoby významy přicházely do přítom

nosti a zase odcházely. Ve zmíněném Divišově obraze
přicházejí od moře, z dětství, z ulice, z mytologie,

z nebe a z podsvětí, z literatury o číselné mystice
i z comics. Přicházejí a zůstávají samy sebou, ne

jsou proměněny ve svůj opak, nejsou přetaveny v no

vou zkušenost prorážející pouhou přítomnost k hloub

ce bytostných kořenů všeho smyslu. Zůstávají na po
vrchu přítomnosti a shromážděny na plátně vydávají

svědectví o kouzle zobrazení.
Před Divišovým obrazem se mi rozevírá svět zce

la jiného druhu než v případě moderního díla. Je

to svět jako souvislost událostí vůči sobě a vůči
mně vnějších, řazených ne v jednotě vnitřního pro-

žitkového času, nýbrž v posloupnosti objektivního
ubíhajícího společného času. S pochopením těchto

nezvyklých souvislostí se dostavuje fascinace obra

zem. Spočívá v tom, že i zde, v tomto tak "vnějš
kově" rozvrženém světě se objevuje nekonečno jako

dimenze otřásající běžným člověkovým sebevědomím.
Nekonečno, které se zde objevuje,je ovšem zcela jiné

než to, které provází existenci moderního obrazu. Ne

ní to nekonečno hloubky člověkovy svobody, nýbrž neko

nečno člověkovy vázanosti světem.
Události jsou v tomto způsobu rozvrhu světa dis-

parátní strukturou, jsou každá pro sebe, jako hory
na které je nutno vylézt a při tom vynaložit patřič

ný díl námahy. Z každé pak je možno pohlédnout do

kraje a vidět před sebou nekonečnost blízkých i vzdá

lených hor, přičemž člověk si je samozřejmě vědom,
že jen některé z nich bude moci kdy slézt, poznat a

osvojit, což ovšem neznamená, že ty ostatní proto

zmizí z jeho zorného pole a přestanou existovat.

S živým vědomím námahy nutným k slezení hory, 8 ná

zorným pochopením a přijetím skutečné neredukovatelné plurality názorových stanovisek a s poznáním, že
toto přijetí zahrnuje uznání vnějšku, cizoty, konven

ční řeči spojující nespojitelné, s tímto pochopením
je problematizováno a odmítáno přesvědčení, že v hlu

bokém osobním prožitku smyslu prorážejícím vnější
vrstvu konvenčního světa je možno nalézt klíč ke
všem ostatním událostem, že je možno být vynesen na

takovou horu, která všechnu další turistickou akti
vitu učiní zbytečnou.

V principiálním pohledu není nekonečnost, která
se tu objevuje,žádná jiná nežli ta, kterou filosofie

tradičně označovala jako "špatnou" nekonečnost, neboT je určena’Segativně tím, že neexistuje konec
dalšího a dalšího přiřazování. K fascinaci Divišo

vým obrazem však patří také to, že pohled který evo
kuje není v žádném případě principielní, nýbrž reál
ný a to v tom smyslu, že pojem realita tu dostává
teprve svůj obsah. Obsah pojmu realita, který se tu
před námi otevírá, stojí v otevřené opozici k moder
nímu názoru a oba póly této opozice se vůči sobě

přesněji určují. Vůči lidské otevřenosti, která je

připravena přijímat svět jako danou strukturu vněj-

šleh významů, chápeme velkorysost moderního názoru,

pod jehož pohledem zaměřeným k bytostným základům
plyne

nepovšimnuta bohatá skutečnost. Moderní po

hled reflektující stavy vlastního nitra modeloval

mnohostrannou skutečnost podle svého dobrého zdání.

Sílu emotivního vztahu k nějaké konkrétní události
nebo zákonitost nějaké konkrétní struktury, např.

kladení linií na papír nebo vztah konkrétních obje
mů a ploch, se samozřejmostí zobecňoval a chápal je
jako bytostné stránky skutečnosti samé. Od skuteč
nosti odpoutaná principiální a ideální úvaha dozná
vala paradoxní zvraty jak dokazuje např. fakt, že
zásadní programové distancování uměleckého úkolu

od lidské honby za osobním úspěchem ústí do soutě
žení na linii jediného celosvětového měřítka umě

lecké hodnoty, které dovolí zkušenému znalci jedno

značně a definitivně rozhodnout, co je a co není

velké umění, co je původní a co je převzaté.

Vůči tomuto principiálnímu vztahu, který chápe
svět jako celek prvků libovolně manipulovatelných
na půdě svobodné představivosti, fascinuje nový ná

zor pochopením nezvratitelné "bezprostřední zařaze
no 8 ti do světa jako nepřehlédnutelné struktury da
ností. Evokuje Slastný pocit chůze neznámou kraji
nou, bez mapy a beze vší orientace, ale zato s pev

nou půdou pod nohama.

Obrazy Jiřího Davida jsou vybudovány odlišně,
ale nacházím tu podobné překročení specificky mo
derního výrazu. Jeho Babylonská věž je rozměrné

plátno přeplněné vyprávěnými událostmi. Z hledis

ka moderního obrazu je nekonsistentním, upovída

ným a roztříštěným celkem. Je však zřejmé, že au
tor neusiluje o formálně-názorovou jednotu celku.
Obraz je zjevně svědectvím ponoření autorova vědo

mí do světa, který se valí přes jeho hlavu. Autor
chce překotně zachytit své prožívání v plnosti,

která nerozlišuje mezi podstatným a nahodilým,

brání se modernímu způsobu řešení, které předpokládá

odstup od plnosti a zaujetí jasného názorově jednot
ného smyslodajného stanoviska. Brání se svobodě ke

skutečnosti. I tady, jako v Divišových obrazech, není
nekonečnost v hloubce porozumění, v rozevření jisté
bytostné dimenze, zkušenosti a zjevení jejích kořenů.

Nekonečnost je opět v rozprostření reálných vnějších,

všem lidem (nebo přesněji jisté skupině) společných

souvislostí. V tomto starším obraze jsou ony souvis
losti podány tak říkajíc se vším všudy, to jest jsou
tu znázorněny jisté dané významy a expresivní světel

nou a barevnou modelací je zpřítomněna i jejich du
chovní perspektiva - ona nekonečnost hlubokého pro

žitku. Později zřejmě autor pochopil skrytou nedůs
lednost v tom, že předvádí nekonečnost struktury vy

skytujících se významů a zároveň naznačuje nekoneč
nost ve směru hloubky jejich duchovní perspektivy.
V pozdějších obrazech radikálně abstrahuje od iluziv
ního schématu a soustřeďuje se na rovinu holého vý

skytu významů, které v provokující izolovanosti bez
souvislostí řadí vedle sebe. Stejně jako u Diviše

je tu aktualizována ne hloubková, nýbrž horizontál
ní dimenze naší zkušenosti, její disparátnost, nezachytitelnost, dynamika nedovolující spočinutí, zasta

vení, které by umožnilo jednotný názorový vhled do
nitra její struktury.

Podobně rozumím i obrazům Petra Nikla. Zpočát

ku vzbuzuje výrazná jednota osobního výtvarného slo
hu, vystupňovaná ještě úzce vymezenou oblastí námětů
dojem, že autorovi jde o tříbení nevyslovitelné osob

ní zkušenosti, o rozvoj svébytné výtvarné řeči, kte

rá se blíží k tajemství bytostného základu skutečno

sti. Po chvíli však je zřejmé, že tato výtvarná strán
ka je překročena jinou rovinou významů. Nejde tu p
žádné nevyslovitelné tajemství jediné skryté podstaty,

nýbrž o výskyt konkrétních zjevných a dobře známých
významů. Nic na tom nemění fakt, že jsou to významy

z jedné vybrané oblasti. Obrazy mluví o úzkosti z kaž-

dodenního ohrožení, o iluzi klidu a bezpečí kukly,
o bolesti zranění a o kouzelném štěstí dětství, o
vysněném bezpečí chvíle před zrozením. I Niklový
obrazy shromažďují významy z horizontální roviny

zkuěenosti. Vypráví o tom, co potkáváme na své pou
ti jediným společným světem, a ne o tom, co je obsa
hem nějakého jiného světa bytostných struktur.
Podobný umělecký názor by bylo možno nalézt
ještě u několika dalších autorů. Nekladu si za úkol referovat v tomto příspěvku o výstavě jako cel
ku, nýbrž pokusit se o vysvětlení svého zážitku

z dějinného názorového obratu, který byl na výsta

vě zřejmý.
Konrád Fiedler, kterého můžeme považovat za
jednoho z otců moderního umění, napsal v r.1876:

"0 nekonečnosti názorného pojetí světa se může

přesvědčit jen ten, kdo je přiveden k svobodnému
užívání své vnímací schopnosti. Pokud tato slouží

nějakému účelu, je nesvobodná a konečná." Fiedler
ve své teorii výtvarného umění rozpracoval kantovský princip neinteresoveného zájmu. Zároveň určil

úkol celému modernímu umění až podnes: v opozici
k běžnému zařizujícímu životu, v kolmém řezu ubí
hajícím časem, rozevřít prostor svobody, v němž

člověk hledí tváří v tvář nekonečnosti, které je
jeho existence součástí.
Noví umělci tento úkol v hlavních rysech, zdá

se, přijímají, avěak objevili, že nekonečnost se
neobjevuje jen po radikálním odvratu od věí prin

cipiální konečnosti běžného života, nýbrž že je
nerozluč!tělně spletena s tímto konečným životem,
8 jeho nepevností, roztříštěností, že je skryta

uprostřed všeho starání a lopocení, že je tudíž
i ve všech výkonech tohoto života, ve všech konvencionálních systémech, ve všech zákonitých i

náhodných danostech. Rozlišení na konečný svět lid
ské cílevědomosti a nekonečný svět lidské svobody

je dnes nedostatečné a bludné.

- vňk -
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LIDOVÝ DŮM - PRAHA VYSOČANY

lia den *.7.1987 bvla po Praze inzerována

plakát&W výstava třiceti

autorů,vesměs malířů a sochařů.Již onen prozaický,pístový plakát.doklá
dal ječen z podstatných rysů výstavy,jež se projevil také pozdě ji.2a
jmény,které se zde objevily,bylo totiž možné rozkrýt o co se zde orga-

nizátcři pokusili: Spojit takříkajíc nespojitelné,jasná snaha o mezige
nerační kontinuitu,vyzdvihnutí výrazných osobností jednotlivých genera

cí a začlenit je tak v přímý kontakt.Co víc by si mohl náročný divák přát.
Vždyt se splnila nevyslovená touha,vidět na jednom místě ve slušných

/až překvapivě/prostorách obrazy a plastiky autorů,se kterými se tak

často ne setkáváme/aspoň. ve většině případů/.

Ten den jsem se velice těšil na 17.hod,,kdy měla výstava své zaháje

ní. Jak se ukázalo později,nebyl jsem rozhodně sám.Stovky diváků

napl

nilo sál v Lidovém domě ve Vysočanech a kdo nepřišel o něco dříve,nebo
některý z příštích deseti dnů po které se výstava konala,mnoho klidu

na exponáty nenašel a upřímně řečeno navvernisáže:se za tímto klidem

ani nechodí.Atmosféru, která se rozhostila hned v úvodních chvílích
a okouzlovala svou dychtivostí,skvěle nasytila vzrušivá hudba "Krásných

nových strojů”.Proto se domnívám, že kdo si vytrpěl jízdu dusnou Prahou
a navštívil neméně dusný výstavní sál,rázem se mu dostalo nevšedního
zadostiučinění.

Kyrií bych se rád zastavil u jednotlivých autorů a pro přehlednost
•
mých poznámek, jsem zvolil jednoduchý klíč a to takový,že začnu autory,

fcteří byli v úvodním prostoru výstavy a budu pokračovat vždy o jednu
prostorovou kóji dál,směrem k .jevišti,které tvořilo zadní trakt instala-

ce. Myslím /ze instalačním záměrem nebylo'.vygradovávat kvalitativně úroveň

expozice směrem

od vchodu,ale že každá kój’ nesla svůj specifický pro

blém ve svém miniprostoru.Sálem však přeci jen vedla pomyslná linka,
která jej dělila na autory starší a mladší generace.C to zajímavější se

zdála být celková prezentace.

ledy,když se vcnázelo a zvolila se pravá strana jaxo úvodní,prvrím

autorem na kterého jsem narazil byl Richard Kcnvička/1957/.Generačně se
řadí mezi mladší autory,avšak okruh jeho zájmů v obrazech i kresbách

se mi jeví odlišný od projevů jeno ztr.sro.cr-on crunl.Jeno výrazová 2 tr
na spíše inklinuje k výtvarným spekulacím., je umně rafinovaná a tcky pa
2 třičně bezproblémová, onvbí jí vnitřní energie,je tak trocnu o ničem,ne
mastná, ne slaná, né příliš originální a kdybvch volil další přirovnání,
napadá mne souhrné slovo-nudná.
Hned vedle bylo možné spatřit práce již značně renomovaného autora
a to Václava Stratila/1950/. Je jich silně imaginativní rozsah se zdá být
na první pohled silně dominantní,což ještě podtrhuje dnes již známá
věc a to "Stratilova šrafůra", která je pro mné již plně dostačující,
aby unesla to základní o co asi autorcvj. jde především,tedv o nesděl
né tajemství.Už samotná totalita šrafůry je udivující/což mnozí civác-i
s uznáním akceptovali/a je ještě silnější v současnosti,kdv ubíhá do
monumentálních rozměrů primárnějších konstrukcí,které na mne působí
přesvědčivě ji,než samoúčelnější vrstvy "Fialových očí' .Avšak pokažcz,
když stojím před jeho pa píry-obrazy, nemohu se zbavím pocitu, že jene
zašifrované struktury nás diváky až příliš snadno chytají do svýcr sítí.
Ona jistě fascinující práce s tuší však po čase vyprchává a nalézané
Tvary náhle nenesou potřebné napětí .Stratil se omotává milionem čar a
v této účelné změti na nás zevnitř volá, chvíli tiše ji,chvíli zběsile ji
svá poselství,ale já ho přes takto vy tvořenou sit dost špatně slyším,

né-li vůbec.
Hned vedle Y.Stratila se objevil jeho mladší kolega Vladimír Skrepl
/1955/,který vždy svou hrstkou prací pokouší české diváky.Já se domní
vám,že se nu to občas i daří, což mu nelze upřít,doufám však, že tento
postoj podpoří soustavnější tvorbou.Konkrétně jim vystavené obrazy vzzx-.
patří k těm povedeným a mě osobně potěšily .Ne jdříve mne zaujal ostře
Červený akcent prvního obrazu,který svou jasnou tvarovou lapidámestí
hovořil jakoby řečí nové geometrie,po chvíli strpení -před jeho díly se'
však náu-a io oka vloudí mnohem méně efektní,ale za-tc naléhavější
obraz s modravou spirálou,který by jistě snesl patřičné ocenění i bez
trochu doaranžovívaných okrajů,to samé platí i o jeho třetím plátně,
které se postupně vyprázdnilo v tichý důraz.Tedy v celku se mi£ Skreplovi obrazy líbily a i Wflft vím,že není lehké se pouštět na nepřiprave
nou půdu v našem provincionálním městě,držím právě těmto autorům pal
ce.Odpůrců mají jistě více.
čtvrtým autorem této úvodní části byl Vladimír Eerta/1957/, jenož
obrazové objekty na mne působily značně rozporně.Rozporně protc,že je
ho žlutý objekt na stěně kóge byl mále velkodušný,něčím zdušený,těžko

pádný a nesdělný,uměle navezený přímý kontakt přes zavěšenou čočku,bvl
příliš průhledný a nemohl tak splnit možnost dialogu.Za-tc jeho dru
há a snad i novější věc,byla při své jednoduchosti a určité snaze o
doslovenost,podstatně jasnější.Podklad části skutečnénc zrn ne ne stromu.

3
tvořila patrně parafráze na "řondriana" z níž vyrůstala osnova barev
ných dřivek/přesně £eometLc|cyíh./, jež zároveň protínala zmíněný kmen,
který tak ve své přírodní fodcně tvcřil pečlivý kontrast se svou pod
kladovou geometricky bareVnou kompozicí,Obsah tohoto spojení byl jis
tě napoprvé většině dívákú/poóorných/čitelně jší ,což považuji samo
zřejmě za klad./Ta naše českSLco se týče umění,přemýšlivost,rozhodová
ní .spekulování, o zvláštňo vání a někdy až přílišné chtění.nepřináší vždy
kýžený efekt/Jsou jistě vyjímky a právě Mertův objekt "3ez názvu" by
k r-T mohl patřit .přesto si neodpustím malý dodatek,aby dosáhl maxi
málního přesného výrazu,měl by být onen "Mondrian" naprosto přesný,
perfektně ad just o váný a čistý.V tomto významu to nepovažuji za mali^/íchernost.ale za únlné dotažení pěkjé myšlenky.
Jestliže jsme po-té přecházeli na druhou stranu,směrem k M.Titlové,L.Neprašovi,a X. lni žákovi, musel nás nutně zarazit projev Jiřího
Sczanského/l?d6/.Mne rozhodně na čas zastavil.Jeho čtvři prostěradla,
pravděpodobně pojatá jako jeden homogení celek,visela pod stropem
trochu spuštěna metr nad lidské hlavy.Přiznávám,že mne jejich schval- ;
ně destruktivní exprese velmi, nezaujala.Myšlenka se jevila jakc jasná
£■ pří 2. o čárá, to bych u každého autora hodno til, avšak nesmí se zaměňovat
jasnost za trivialitu a navíc za české umělecké gesto !Sozanského rá
doby krev jež měla tuhnout na plátnech,nemá žádanou razanci a přitom
je možné vidět jak moc by chtěla.Trsy'nahých údů,těl,jakoby chtěly vy
povídat o svém nelehkém údělu,ale bohužel v Sozanského projevu zůsta
lo u estetízované snahy.Skutečná výpověc se vytratila a zůstaly umělé
strupy, bohužel ar i ty takto nebyly myšleny. KaSozanského pracech chce
téci skutečná krev,hnit skutečné maso,lámat se opravdové kosti,mají
zdé úpět ve svých strázních skuteční lidé .Máme být účastni vlastního
existencionálního pekla.Snažil bych se chápat tuto myšlenku i když ji
pramálo akceptuji,chápal bych ji,pokud by byla takt00/ vyslovena.Nic ta
kovéhc se u Sozamskéhc neděje,zůstala dobře vedená stopa gesta,nic víc.
Trochu jsem sklonil'hlavu a prošel k Margitě Táhlové /l957/,na
kterou jsem byl zvědav,neboř jistě patří k těm rálo ženám,které jsou
u nás výrazné.Sozanského projev šel docela snadno vypustit z hlaw
a oaV jsem mohls hlavou Čistou vnímat ■ papíry a objekty této autorky.
První dojem- byl však zarážejí cí. Přemýšlivá impulsívnost jejich star
ších prací, jakoby zde vyhasínala a Titlová jistě si vědoma skutečnos
ti, že není možné neustále prezentovat svou vnitřní vizi v různých’
variacích,aniž by ztrácela na energii,snažila se"zachraňovat" situaci
např,přímým vepsaným textem/^akási vzdálená reminiscence?/,textem,
který se jevil jako výtrysk čisté intuitivní poezie,ale vyšel naprázdno
nebot byl značně křečovitý a mně se zdál neupřímný až afektovaný.
Ueutřimnv ve vztahu ke svému vlastnímu ‘obsahu, svou kaligrafickou

4
úlohu vš*v vlastně olnil a *e:;ne tak sunmovaj. hue manou novou jiatctu o kterou by se schla litlova znovu oprat,zatím. se 31 .nepoaarilo
a tudíž’její velké papíry byly nepřesvědčivé,suché/nejen malířskou
technikou/,energicky svrklé, splasklé a ničíc sne nevábily,jejicn
hledané tajemství nebylo prozatím nalezené.To neplatí tak docela
o jejich objektech,které sňáůimňiáiůjlL svou absurdností, byly dojíma
vé dráždivě, žensky křehké a dokonale ne účelné, bohužel pro mne zas

příliš ilustrativní.
Dalším autorem tohoto prostoru byl Karel Nepraš/1£ 52/.Tento
věkově j£ nejstarší účastník výstavy nepřekročil svou "Kráčející fon
tánou' svij stín a fontána je milý doklad o autorově dávní- doméně,
kterou se stala kousavá groteska.Nevím však,zda-li můj osobní pocit,
že se mi tento objekt zamlouval, stačí? !Tak jako v případě V.Strati
la a ještě i u jiných autorů, jsem tušil s čím se asi setkám,tušil
jsem to i v Neprašově případě a byl jsem tedy zvědav, jestli mne
zklame, a nenajdu již známou tónovanou armatůru,litinové pseudenohy,
technické Arcimbcldovy hlavy, absurdno st, koketování mezi živým a str
nulým. Nezklamal mne a tak jsem byl malinko zklamán já.Vím,že člověk
se zde horko těžko'dopracovává k vlastnímu,nezaměnitelnému výrazu,
/sochaři zvláš£/vím,že je důležité tento vydobitý názor podpořit
množstvím kvalitní práce,vím také,že zejména sochy se nepečou ja
ko housky,tuším také,že není nezbytně nutné tříštit okruh svých záj
mů v bezbřehou šíři a že třeba na jednu vynikající sochu může přijít
pět norších/a čas nečeká/,presto hříšně zapochybuji o všech těchto
bodech a kromě množství práce a patřičné vášně,uvažuji někdy,co bv
se stalo s českým, uměním, kdyby nemělo tyto tkzv. pravdy/a mnohé další/
vytesané jako mediu v mramor.
Nad druhým objektem K.Nepráše "Dialog fontán" pro něž platí
obdobné pocity, se vypínal na dvou třínetrových plátnech Milan Knížák
/194.c/Ten4o autor,který kdysi hlásal smrt závěsnému obrazu a demons trati vně nnnh prokopá pával plátna,se zde opět představil právě svou
nej novější malířskou etapou. Netuším kdy opětovně začal/neboí i on
začal nejdříve malovat/,nebo zda někdy vlastně skončil,ale jeho soečasné práce dnes jasně navazují na odnož dekorativní, obsahem, nezatížené
nové malby.Knížák tuto svou malbu, chce dovést v zájmu své pověsti
k důkladné absurditě .Nezakrývá na první pohled banální dekorativnost
svých kompozic,naopak i pomocí názvu je chce gloriíikovat,chce snad
i ve smyslu obraz je zde sám za sebe á já do něj ne vnáší 7 nic ze svýc.t
osobních problémů,mlčet a být skryt za obrazem,vlastně před obraze::.,
pelákež není potřeba dál vstupovat? INa druhý pohled tc ale přestává
platit.Obrazy naopak přesně vypovídají o autorově podobě a jeho zp^-

5.
sobu myšlení, života a tyto obrazy byly přece jen mondéní,nikoliv
záměrně a pokud to nebudu považ*vat za zápor,ale za jeden z možných
dnešních projevů a v tomto případě neodmyslitelně spjat s auereolou
autora samotného,nelze jim nic vyčítat.Kdyby to však byly jen tyto dvě
plátna,bylo by to opravdu málo,ale pokud vím a nedávné výstavy to
jednoznačně ukazují, že dnešní Xní žákova poloha není pouhou kamufláží,
ale je jednou z kreací^/plus oděvy,nábytek,hudba atd./.která doplňu
je a vystihuje jeho způsob života.
Jestliže projdeme do druhé kóje .objevíme tři autory,X.Ouheía
7.Vejražku,J.Načeradského.Když řeknu,že pro mne to byla jedna i nej
smutnějších kójí,nebudu daleko od pravdy.Nevím co co dělal Vít Vejražka/195ó/ mezi těmito renomovanými autory české kul tůrv, ale roz
hodně/ jim nepomohl a oni jemu rovněž ne.Jeho obrazy,oproti nedávné
červnové konfrontaci/taky ve Vysočanech/,byly podstatně slabší,neza
jímavé vnitřně ploché, stavějící na již dávno řečeném rukopise nové
malby,jeho přínos byl opravdu minimální,nelze mu upřít snahu,avšak
takto podané hledání po osobitějším výrazu zatím mizí nutně v propadlišti.O to více překvapil Ivan Ouhel/1945/,který již svůj výraz dáv
no našel a doposud na něm jednoduše staví .místo aby jej patřičně
oživil.Jeho dva obrazy, byly ukázkou vrcholné autorovy manýry,která
je již nudná/ i když i prohnal ce-pří jemná/. Je tudíž zvláštní,že
autor Ouhelových kvalit,podceňuje význam této výstavy a obešle ji
tak trůně mě .škoda.
To se nedá říct tak už o Jiřím Načeradském/1939/,který dal již
obrazy obsahově starší byt v novějším expresivnějším kabátě,neboř
problém lidí-strojků atd. již je z jeho tvorbv dosti známé.I když
zvětšily tyto motivy svůj rozměr .nezvětšily svůj dosah, byly pouze
připomínkou autcra,který se ve^ý svém dosavadním zenitu objevil tak
před dvaceti léty.Je asi nesmíme těžké navazovat na zpřetrhané vaz
by a snad to není ani vždv nutné,pak se,ale musí skočit do "vody"
2 Čistou hlavou.To se NaČeradskému bucto nechce a nebo se -doposud
topí,bohužel zde zaohraná kola neplatí!
Když jsem tvrdil,že jsem “byl předcházející kojí zklamán,hned přes
uličku jsem “byl naplněn novou silou.Zde se představili autoři jedni
z ne^mladší ch,?.Nikl, J.Pištěk.K,Kovařík.První z nich Petr Nikl/1960/
mimo jiné člen výtvarné skupiny "Tvrdohlaví", ve své tvorbě dospěl
k výrazu,který svou dosavadní nezatíženou čistotou dojímá nikoliv
k laciné sentimentalitě,jak se může zprvu zdát,ale k opravdové ne
vinnosti. Jeho vyzářená zvířata,bytostí ulekaně usínají nezchcvání
na stromech,v prohlubních země a žijí svůj světelný život pravě teS,
kdv je spatříme a pak už ne,nebol jsou pohlceni naší touhou/asi
ne stínítelnou/po jejichČistotě.a nebo jsou tu vysvícenv napořád
/
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a prostupují námi,jako bvchom pro ně neexistovali a nesou tak svá

poselství r.ir.o jakékoliv ucnopení a pokud, se jim podaří "putovat"

v naší mysli i těle s oběmi vyslovenými

možnostmi,může jejich au

tor s klidem spát,vždyt jeho obrazy naplňují nás diváky neopakova

telnou, vlastní emanencí.
Hned vedle těchto obrazů se pro mne objevil nový autor Karel

Kovařík/'95ó/.Jeho

pragmaticky vyrovnaná konstelace dvou obrazů

a jedné plastiky,působila přesvědčivě.3a bílé ploše pláten/evokují
mi tak trochu Davidova plátna z posledního roku/ se s matematickou
přesností zjevují zvláštní artefakty,v prvním případě to jsou dvě

barevné stély jímž

chybí měřítko a přesto tušíme určitou mcnumenta-

litu/snad mírně nepřesvědčivě tektonicky z#tvárněno/ s/ kterou tyto
objekty mezi sekou navazují kontakt.Zdá se,že každou chvílí přeskočí

bílou plochou možný energický impuls a přitom vše v napětí mlčí.Lo
mní vám se,že i druhý autorův obraz a zvláště jeho pastelové barevná
plastika /pomalované dřevo/ mají přes svůj nezvyklý rozsah/v přípa
dě obrazu:nedefinovatelný

tvar,nejvíce připomínající obrovskou žá

rovku,v příp.plastiky:abstrahované útvary do podob neuzavřených ku

želů uložené na masivním modře zvárněném podstavci/příjemně vzrušivé

fluidum jisté nezařazenosti.
Toto obdobné,byt jinou formou sdělené fluidum si víceméně za

chovaly i obrazy Jana Pištěka/196'./,kde bílou plochu naopak nahra
dil rovnoměrný,plošný rastr na kterém bylé možné shlédnout již více
geometrizované,plošné objekty,nositele elementárních tvarů/troj-

úhelník,spirála-ta se ostatně zvláštně objevovala ve více variacích
i u jiných autorů/.Vzájemná plošná vazba byla podpořena klidně ply

noucími odstíny šedých,bílých i’ černých barev,která však náhle na
razila na agresivní Červenou a v tomto vzájemném kontaktu se rodí již

zmíněná spirála -a i přes brutální akcent červené barvy nedochází k
rozbytí rovnováhy.Obrazy prochází ladná elegance,kterou cítím jako
největší Pištěkovč

nebezpečí.Pokud se však vazba vzájemně gecme-

triokýcn zloch nezřítí do krásného estetična.monou se pro nás aute—
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rovy plátna jistě dobrat v budoucnosti silných zážitků.

Když jsem opustil ten-^c pro mne osvěžující prostor a přesel na

druhou stranu dc kó je"střfji»« generace" ,zde zastoupené ?.Pavlíkem

a p.,Kov Lkem, všiml jsem si a‘a

n^-idříve zářivé plastiky autora,který

patří k těm starším.Karel Bauzcr/1956/tuto výstavu obeslal sice jen

jedním exponátem.avšak jistě zajímavým.Barevný pařát v mírné tvarové

třebujelosti.byl poskládán z prvku sytě barvené keramiky a svou milou

atmosférou vyvolával laskavé úsměvy i pro své groteskní umístnění na
lýkové domovní rohožce.Nebylo nutné se nikterak důležité // zabývat

smyslem a obsahem

tohoto objektu,pro mne stačil v tomto případe ústnev ’

Pak jsem se věnoval

Petrovi ?avlíkovi/'945/ a musel hne o dát

za pravdu těm,kteří přesně tvrdí,že tato generace potormální stránce
/.
výstavby obrazu,dosáhla velni dobré středoevropské úrovně,např. u Pavlí
ka, barva rafinovaně prostupuje prostor plátna,jednotlivé akcenty se

vzájemně podporují a přesně v určitých momentech přecházejí do propra
covaných kontrastů jak barevných tak tvarových.Uměřená tonalita barvy
příjemně tepe,vše je lahodné pro oko a i náročnější kompozice,dává jas*
ně najevo,že autor je pánem těchto obrazů.Co však není možné uvidět,lé

pe řečeno vnímat,je smysl tohoto počínání.V moderním bytě se jistě tento

'bezproblémový "šperk” fiBMtě vyjímá,sňatí i naše galerie by se rádiv pochlu
bily těmito plátnv a jistě jim podnes něco podobného chvbí v depozitářích,
/což je samozřejmě chvba/.Ále právě smysl obrazu,jeho myšlenka a i

jeho ztvárněni nesmí -utéct dc snadných dovedností’Konkrétně Pavlík’se

těmito svými obrazy "trefil" do nezajímavé,tiší okřát vyzkoušené pro

blematiky našeho umění.Všemocná česká estetika je asi opravdu silná a
pevně drží ve svých drápech i dalšího autora této kóje,Rostislava Nováka/1942/.Ten se už mnohokrát pokusil dostat se z tohoto rdousícího

•bjetí a jistě mu k tomu pomáhalo setkání s mladými autory na dřívěj

ších konfrontací oh. Ně káv se mi dokonce zdálo/s ulehčením/,že st tonete

omamného náručí «již zbavil,zvláště v posledním roce,ale byl to můj
omyl,to totiž není vnější objetí,ale v mnohých případech už prosák
le dovnitř mysli a zdá se,že nenápadně -proměnilo svou identitu za

str.

identitu autora a 3.Kovák je torno názorným doklade::..2 jeho pláten

je zřejoá sněhu, podpořena znalostmi a intelektem,vymanít se z tohoto

kolotoče.1hrázy se zacilují.zmizela povrchní manýra struktur.dochá

zí k zaostření na proolém dnešních, výrazových prcstředků/nikoliv
pouze dobových/,ale v okamžiku,kdv se má s konečnou platností vy-.-

slevit jasně a pádně o co mu jde, do jde u Nováka k manévru.,Či bo-

jázlivému uskočení a obraz se zákonitě rozpustí.rozplyne se jako fa
ta morgana a náhle není o čem ncvcřit.Jako by všichni tito autoři

si byli tak jisti v malířském rukopisu a jsou jim tak fascinováni,

že opomíjejí to nejzákladnější co má podle mého soudu obraz nést a

co jsem již dříve v podstatě řekl:obecnou myšlenku tonoto světu v

celku v tomto čase,rozšifrovanou každým autorem, jen a jen j^ho kó
dem, který v určitých rysech samozřejmě ponese pečet jeho osobních
názoru/'což je ostatně příznačné/,zároveň však musí postihnout onu

nejobecnejší platnost a to buď ve vyhraněných fragmentech, či v
objerovější šíři,a pak už je lhostejné jakých prostředků použije.

Teto,jak se mi na výstavě jevilo.se již caři několika autor "r,
vesměs mladší generace a právě jedna výjimkami tento

náhled

ne

tvrdila.Když jsem přešel opět na stranu mladých,vyšli mi v ústrety
■ obrazy J.Zovandy a s nám

i obrazy Viktora Pivovarova/’537/ a to je

autor o kterém se domnívám,že je onou výjimkou ze starších tvůrců.
Je jistě důležité vědět,že nebyl odchován v našem středoevropském

prostředí a přesto,že žije v Praze již poměrně dlouho a jeho první
kontakty/o schni i umělecké/byly právě s "vrcnolnou"českou školou

/3c štik,Kolíbal,Simotová, Paler,Chlupáč,De Martini,Pcdhrázský, 11 ou-

hý,Kafka,Janoušek, Janoušková a další/,nepodlehl a udržel si své

pronikavě živé a lidské stanovisko .Jak se zdálo,mohl na svých promalovávaných počátcích zde v Lechách hodně dlouho stavět.Obrazy to by

ly a jsou sugestivní a svou specifickou atmosférou sdělovaly pese".ství složené z lidských tužeb,vzpomínek/značně osobní ch/.bolesti i
z

nadějí.Jistě musely svou významovou nara ti vnes ti, vířit ustálené

vozy českých zvyklostí a přesto,že jeho kroky vedly/ty první/ logicky

9.str.
ke stejně starým druhům u nás,brzo došlo ke kontaktu s právě se ro

nící novou,výraznou generací umělců,s kterou Pivovarov našel více
styčných bodů.A jak ukázala tato výstava jejich přátelství přináší
oboustranné výhody .Pivovarov se nebojí přijít s něčím neověřeným,má

onu důležitou tvůrčí radost ohmatávat věci o kterých se tvrdí,Se

neunesou výtvarnou myšlenku,že nestačí,nebo jsou "krátkodeché" a pod.
Nejenom, to, Pivovarov zkouší i sám sebe,svou únosnou mez a původní

myšlenky snadno nahrazuje nečekaně opačnými.Né to není schválnost,Si

umělecký mase chismus, nebo trucovitá recese,to je projev dnešního Ča

su a Pivovarcv je jedním z nejcitlivějších senzorů teto doby .A přitom
samozřejmě není jen pouhým

jeho antikvářem a jeho poslední skláda

né obrazy právě zasahuje<onen příslovečný "závan 2 křídla anděla",Jak
sát. ukazuje na jednom / fragmentů skládanky, andě 1 sice prole těl,ale
vůně nasytila obyčejné předměty denní potřeby lidí a právě to Pivo
varov tuší a neomylně po nich šahá,velmi opatrně,aby náhodou ne setřel

onen vzácný pel.A kdo se umí takto dívat,nemůže se přeci divit,když

nachází tehto pel na věcech materiálních,či duchovních,konkrétníph,
nebo abstraktních ve své nerozlučné blízkosti.
O to těžší pozici měl jistě jeho mladší kolega Jiří Kcvanda/l353/
jež vystavoval ve stejném mini prostoru. Ale jak se mi jevilo, sekundoval

V.Pivovarovi velmi dobře.Jak jsem se již zmínil v mých předcnozích
poznámkách a červnové dvoudenní konfrontaci,Kovanda roste jako umě

lec ze dne na den.Jsem rád,že toto mé tvrzení opět podpořil.Tento
subtilní autodidakt svými současnými obrazy vypovídá zcela speci
ficky o problémech nejmladší generace .Nezatěžuje se mnc^mluvncu vý
tvarností a jde přímo "po věci" a přitom využívá zcela absurdních

prostředků a neokázale je spojuje v jeden srostlý celek/někdVhůř,
většinou však lépe/.Nebojí se sáhnout po již ověřených hodnotách,které u nás časem dokonale zprofanovaly a

svým způscbem^áktuz-

lizuje/Spála, Kubista, Čapek/.Pouští se tak na horkou půdu ryze českých*

fetišů a dovedně na ní tančí a tak jeho nejnovější plátna svou nezč-

stupitelnou polohou

zasazenou mezi nadějné autory Jeho

-----

10 str.
rozšiřuje celkové /umělecká spektrum.

V okamžiku,kdy jsem opouštěl tuto předposlední kóji,měl jsem

na vy branou, buď to se vrátím a důkladně si prohlednu práce M.Mainera,ktere visely po orocu uličky mezi kójemi a tím pak take práce

M.Gabriela a K.Gebauera,které procházely přesně naaranžované v mír
né diagonále napříč sálem a necpěminu ani minimální zastoupení P,Va

něčka

a nebo si prohlédnu poslední otevřený prostor před pódiem

a pódium samotné.Rozhodl jsem se pro první variantu.
Martin Mainer/1959/.tento nesporně talentovaný mladý autor,kte

rý svou nekompromisní erotickou nadsázkou v obrazecn i kresbách/zej
ména/, irituje již poměrně dlouho diváky konfrontací,zde jakoby
ztratil na Lesku svých zručných kompozic.Jeho expresivní rukopis

náhle neatakoval,tvářil se při vší snaze o opak mírně a trochu jedno
duše. Význam jeho sdělení příliš snadno sklouzával již k dříve sděle

nému a tedy k určitému vyčichlému stereotypu.Jeho rannější práce mě
li/ svou energii jakoby pocelé ploše plátna,vše vibrovalo až k histerickému pulsu a každým okóžikem mohlo cokoliv explodovat.Zdyž však

nyní přistupuje ke stejnému/obdobnému/pólu významu,nalezená rukopis
ná ekvilibristika obraz zmrtvuje a pouze navenek se chce tvářit odliš

ně a to podle mě nemůže stačit.Jistě není nutné přeskupovat své sílv
podle doby,ale pak je nutné se .skutečně zamyslet/a né se do sebe

v zájmu jen své vlastní pravdv zanledět/a ze své myšlenky vybrat

nejjemější extrát a důkladně jej očistit od nánosu již vyřčeného.
Jiným autorem,kterého mohl nepozorný divák přehlédnout,byl

generační druh a přítel M.Kainera, Petr Vaněček/

/.Jeho dvě mini

atury v dueňu pseudooriginálního gesta měli snad vyprovokovat pa

ralelu k ostatním velkým plátnům jiných autorů a odkázat na vědomí

,že né rozměrem se obraz stává velkým,to bych chápal,ale to by muselo

bvt opravdu zřejmé.Bohužel obsah a forma sdělení ř.Vaněčka tuto spe

kulaci neunesla.Jednoduše

za-to nestačil.A pokud toto'ne tylo smyslem,

pak sami o sobě nenesly onu meditativní,hlubokou sondu o kterou se
pokoušely.Pravděpodobně si nestačí myslet,že mohu vše vyřešit v deseti
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u nás,

olátneoh za život.Není nezbytné nutné se dostávat do tak'bepopulár-j cadorcdukce ,ale jak se

?.Vaněček se svou pfcmttsiffiaěl preintezdá

lekmualizovanou povahou zaměrně přechází do jejího opaku .V Praze,
nebo i v Čechách to jistě stačí i když taky nevím?!
A právě mezi

vúzcmba"

těmito ďé .a autory se rozrůstala ’'květinová

Gabriela a Z.Gena-era.Tito dva

umělci vyřešili své z^.-

stcutení zvláštním,svojským způsobem.Michal Gabriel/'961/vytvořil asi

'50cm keramické objektv/2 ks/,jež evokovaly zmenšené archaické věže
a do jejich vrcholků zasadil na předen připravené misky do hlíny,

skutečné kaktusové rostliny a hned vedle, něj Kurt Gebauer/*941/vy
stavil umělé palmičky a další umělé,bledě bezbarvé rostlinstvo v
dřevěných květináčích a celá tato expozice spočívala/číta jí cích asi

ošum exponátů/na domalovavaném koberci modrozelené barvy .Denní vátn se,
že oba auteři nepožadovali více vysvětlování smysl*

této konstelace

a v ton byl pro mne jejich hlavní přinos.Jejicj kreace/nutně- ňe by
lo nutné je chápat zceleně/velmi.dobře opanovavala proster výstavy

a životadárně jej doplňovala.Těžko by však mohla,konkrétně práce

K.Gebauera existovat sama o sobě,mimo celý kontext sálu.To/ již

nelze tak úplně tvrdit o věžích K.Gabriela a proto je navýsost
pravděpodobné,že toho si jsou oba vědomi a promyšleně tonete faktu

využívají.
Tím se dostala má pozornost do zadní části výstavy a proto
jsem zvolil pro změnu levou stranu pro mé další poznámky .Prvním

autorem,kterého jsem uviděl byl Václav Bláha/

/,jeho jedinný

obraz nevybočil ani tím nejmenším ze svých dávných pozic a jestli
měl podpořit sousední obrazy X.Rittsteina,pak se mut^ocela podařilo.

Nevím,z jakého údobí pochází jeho "Dialog",ale já se domnívám,že
truc noexistenciální pocity,s kterými V.Bláha neustále manipuluje

, jsou již nezajímavé klišé.Myslím,že by neměl až tak moc podceňovat
diváky.

12.

Kdo zná Michaela

Rittsteina/'9-9/ a myslím,že kdekdo,nebyl opět ni

čím oře kvapen/sr.ad ani o.to nemusí vlastně jít/,snad jen ozvláŠtóující

instalací., která byla docela přesvědčivá v podobě oplocené/z kýčovité
ho tvarosloví běžných plůtků/zanrádkv,naqé<

níž odkvětal velký pu

get pravýcn květin a ten byl zasazen do nádoby z níž vycházela nasáva
ní had'o- a ta byla vetknuta v rohové pano obrazu a v něm opticky/ilu
zi vně /přecházela v celkovou kompozici.Obraz sám o sobě nepřekročil

Rittsteinovu moralizující polohu/v něčem mi vlastně připomíná obdo
bu sociálního umění s obměněným námětem/.Neustále nás atakují směsné
až zrůdné podoby lidí a snaží se nám jistě nastavit zrcadlo,ukazovat

nám vlastní nedokonalost,náš zdegenerovaný způsob bytí nad kterým

" jasnozřivě" bdí varující prst autora.Bohužel, je těžké uvěřit v sentcRittsteir/.v postoj,je totiž příliš noblesní,trucovitý a co navíc

přesně "oředakademicky" v mírném pokroku.

Po-té co jsem se odvrátil od tohoto autora ve své generaci
příslušně zajísavého/příjemně lechtajícího naší"vyšší"společnost/,

musel jsem o něco ustoupit,neboť se předemnou rozprostřela otrovsKá
dřevěná skladba různě variována provazy od Jiřího Beránka/1945/.ří

kám záměrně ustoupit,jelikož nebylo možné v tak stísněném prostoru

jeho objekt pohledem zblízka obsáhnout.A i když jsem vystoupil nad
úroveň podlahy,na jeviště a mohl tak lépe pozorovat jeho vystavené
dílo,nebyl jsem schopen v chaotické tříšti zručně opracovaných dřev

najít vodítko.Celá tato skrumáž snad poukazovala na elementární

spojení lidského konání s přírodou/musel jsem hledat podobný význam,
nebot samotný objekt nezůstával v intencích prostorově abstraktní

hry,která by už nevyžadovala jiného významu/,ale až na příjemný pocit,
který dřevo obsahovalo, jsem se ničím ne nadchnul.?, o Žná jedinný detail

byl jakýmsi malým odpichem,skládal se z volných klád,které byly u své
ho vrcholu svázanv v pagodu,tady si ona malá Část zacnovávala zvlášt

ní vnitří chvění,bohužel ona zbývající ráhna,větve toto chvění nesn./slosladovala.
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Když jsem. opustil tento prostorový zz.atek a zůstal přitom stále najevi-

šti,costal jsem. se hnea ac zmatku o trasového.Který ve cvcu rozměr

nějších nlátnech představoval mladý autor Jan Bačkovský/1957/.Jeho
výrazná expresivní podoba by dnes mohla vést k dojmu,že svůj vrchol
má již za sebou/a nejde samozřejmě jen o expresivní podání Bačkovs-

kého/,pokud se ovšem používala pouze jako vnější prostředek,bez

adekvátní obsahové "náplně" ,pak se jistě dnes řítí v prázdnou exhi
bioi již vyzkoušené řeč i.Dennívám se,že konkrétně tohoto autora se

tento problém tak úplně ještě netýká,i když v určitých rysech nemá

od něho daleko.Pravděpodobně se domnívá,že je nejdříve důležitější,
jak je co namalované a když "dobře",tak si to svůj obsah najue samo,
svým vlastním zpodobněným výrazem.Pokud si to

opravdu myslí a zdá se

podle jeho prací,že ano,může dojít/a dochází/k takovým obrazům,které
budou pro mnohé zajímavé, neformální novum/vždyt kdo ze zasvěcených

i milovníků vlastně viděl první "konfrontace" a samostatné výstaw

před pěti létv až po dnes,kde byla tato dnes již uznávaná poloha
ve více výraznějších podobách od jiných autorů,kteří mezitím prošli

hledáním f^dalších sférách

nezvyklí ch pro naše vnímání/7-^avšak

svůj vnitřní svět bohužel pozbývají.Zatím tedy Šaškovského zachra

ňují tři fakta:1/má temperament,2/přesné barevné cítění,3/neznalost

diváků.To ovšem je malá vyhlídka do budoucnosti.

Jestli ještě není nutné skládat naděje ve střední generaci,
je-to vlastně a výhradně zásluhou Jiřího Sopka/1942/ljehož tři obrazy
byly pět hozenou rukavicí/pokolikáté už?!/svým generačním druhům.
Zatím ji nikdo z nich nezvedl a upřímně řečeno ani zvednout nemů

že. Sopko je v podstatě dokonalý hazardér se svým nadáním "od boha",
mnohokrát jej zatracoval,ale ono se nedalo a tak poslední ukázky

jeho dnes již

opět soustředěné práce ukazují,že i Sopko před

10. i více léty může říci sám sobě hodně i nyní.A nejen sobě , ale i
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. ,7»hr r.mcr, mnohdv tak

existenční kousavý, vŠak nikdy, díky své
e
nředvedené výrazové volnosti nedospěje k věčnému moralizujícímu
závěru jeho kolegů a můžeme jen litovat,že se jeho práce neobjevo

vala soustavně v průběhu předchozích let.Jeho dnešní práce stále
osciluje kolem vážné i odlehčené grotesky,kolem absurdní nadsáz
ky plavců,běžců stínových figur atd.A tímto obsahovým zatížením

probíhá neuvěřitelně jistá hra barevných souzvuků a přitom, je jas
né, že není horko těžko dohledávaná,ale/s jakousi hříšnou samozře,-

jností rovnou rostlá na plátně.To je autorova výhra a zároveň

šílený dar,Sopko to jistě poznal.
Pomalu jsem opouštěl jeviště,kde si tento autor nenásilné

a přiten neodbytně vynucoval pozornost a narazil tak na jednoho
z několika autorů,kteří poslední dva tři roky značně výrazné podpo

řili svou tvorbou silný nástup mladé krve do Českého umění .Je jím

Stanislav 2iviš/1953/rčlen "Tvrdohlaví ch". Ke ní snadné ve dvou
krátce po sobě jdoucích článcích napsat o tvorbě tohoto autora

/odstup jednoho měsíce/a přitom se neopakovat.Livišova obrazoví řeč
si našla ve spektru mladého,ambiciózní ho umění svůj ustálený výraz.

Jasná, zbytečnostmi nezatížená transparentnost barev,nekomplikovaně

vyplňuje hledaný/nalezený/tvar,který v posledním údobí,se vrací od
Čistě abstraktních fragmentů dřívějších pralesů,vegetací k přesné
mu obsahovému zacílení,jez rezonuje přes vlastní kulturní oblouk uo

ne jobecně jších základů lidského poznání ,které sobě vlastním způ
sobem lapidárně po jiná, vytrhává a pomocí drastické, nelcmené barvy

předhazuje nám' divákům.Ale i při tento agresivním způsobu, obrazy

nepůsobí nijak destruktivně, právě naopak,ač to zní sebe paradoxně ji,

mají v sobě tu míru vnitřní kultivovanosti,která nesmlouvavost
‘barevných tónů dokáže natolik energicky rozprostřít v zlochu obra-

zu,že si ponechávají klidnou rovnováhu/což je pro /jecna z mála
výtek,kterou k jeho obrazům cítím/Tam,kde se mu ale podaří táto
jemnost vědomě přehlušit naléhavostí tušených odkazů,jež se zpří-

rráteř tomňují

za tvarovou kompozicí/bohudík,zatím ve většině a čím
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dál zřetelně ji/obrazy plní svůj úkol./např. "Sluneční vozík"/
Hned vedle těchto

divišo výoh pláten

Oser. mohl spatřit rovnou

tři další členy výt skupiny trdohlaví "-J. Davida, J. Ronu a S.Milkova.
Stefan Mllkov/1955/je autorem o kterém jsem tvrdil v prvém. článku

o Červnovém setkání na Vysočanská cfcé VI.konfrontaci, že mne překvapil,
tak zde již nešlo jen o zajím-;é překvapení,ale o celkový přínos

pro celkovou expozici, jež svým monumentálním " Ikarem ", jednoznačně f.
orokázal.Jeho sevřený tvarový ideál skulpt ůrv,účelně definuje

tvarosloví,které jakoby dokazovalo o co v současnosti jde některým
členům "Tvrdohlaví ch".Ne jde jistě jen o spekulaci s mystikou,hleda

jí se spíše šance jak oprášit romantickou podobu "boha" a převést

jej do dnešní chaotické řeči.Proto se míra informace může nacházet
ve- vyřezaných významových etapách a ty zcela neomylně musí prochá

zet identickým vývojem. Milko v je pro mne v etapě prvotních impulsů/prvotních očarujících setkáních s tajemstvím a doufám,že si je
plně intuitivně uvědomuje, prožívá a nemá čas na spekulaci/.Tyto
úsekv jsou jistě nesmírně vzrušující .avšak i při své nekonečnosti,

mají h-ani re a kdo včas nerozezná, že je nezbytné přeskočit v přímé
závislosti dál,může se nekontrolovatelně pohybovat v bludném kruhu.

Toho ti musí být vědom i Jaroslav Róna/1956/, jehož práce včas a
třesně wgradovala před Časem v originální podebu,která si našla
hledali
i patřičnou odezvu.Jeho tvorové stále běhají a dmhdř.Žláů i oč i š tě

v nehostinné krajině.kterou Rona pro své bytosti natavuje a ta tuh
ne v bezbarvé pratvary

studené lávy.Je možné si uvědomit,že se ani

autorovi už nechce nalézat ochranu v této pustině,ochranu pro své
herce,ale i ochranu pro sebe.ano Rona žije svij zápas ve svýých

obrazech,žije skryt,zabalen v kůžích,s noži.s osobnímv kultv.v jes
kyních ze kterých se v nedávných obrazech odvážil ven a postavil

tak svůj první, tuhý, neotesaný chrám, své^ prvnt svatyně ve kterých
zapalil obětní ohně a začal zhotovovat

dokonalejší nástroje a

artefakty a logicky tak zraje do nové etapy,neboť

tu prvotní si již
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odžil,věřím,že si je toho autor sám vědom a včas vyběhne ven na
čerstvý vzduch,aby si zvykl na jasné světlo,jež ho obklopuje.
Naposledy mi zbyl autor,který zatím pokaždé přichází s pole-

mickými pracemi a vyvolává tak u diváků značně rozporné názcrv.Jiří David/1956/
autor,který se snad nikdy neuspokojí s vydobitou pozicí a spěchá rychle k

jiným neodkrytým problémům.Což se projevuje zvláště poslední dva roky,kdy po

iluzivních meditací ch/např. Babylonská věž/přichází odklon/zoela programoví/
v podobě tkzv. "Bílé sérii" a po malém internetzu miniaturních obrazů
v Mikrobiologickém ústavu/výstava mladých autorů,začátek roku 1987/,tak tato

série jedenácti velkých pláten otevřela pro Davida značné pole působnosti.

Na ne zvy kle/pouze našepsované/bí lé pleše vykrystalizoval svět nelogických
staveb-znaků,které svými kamennými bloky nahradily.dřivější mýtizující

obsah.Bohužel ani tady nás nenechá autor na chvíli spočinout a ihned toto
své tajemství narušuje soustavou artefaktů dnešního světa/možná až příliš

rychle,ale to je pravděpodobně základní rys autorovy' neklidné povahy/.A to

že se ani "Bílá série" zatím celá neobjevila na nějaké výstavě,abychom mohli
posedit její dosah,není jistě zapříčiněno samotným autorem.Jiným faktem
však je,že-pro celkové pochopení nových rysů jež se v posledním čase obje
vily v našem umění,je nutné i s ročním zpožděním,kdy

tyto obrazy vznikly,celou kolekci uvidět,nebot podle mého soudu předznamena
la mnohé nové skutečnosti ’Dalším faktem pro toto mé tvrzení se stala skuteč

nost, že David poslušen svého neklidu/častc zbytečného/ vytvořil novou sérii

tkzv."Černou".
proto jemu i jeho kolegům a to nejen "Tvrdohlavím",kteří usilovně pro

bojovávají nové názory přeji,aby zúrodnili půdu Českého umění a pozdvihli
jej/s veškerou hrdostí a nekoepromisností/tak nad oblast pouhého regionu,
mají k tomu všechny základní předpoklady,věřím,že i ta nezbytná špetka

štěstí se k nim. přikloní.
Vítězslav Konrád

VÝSTAVA 30ti výtvarníků v Lidovém domě v Praze-Vysočanech
v červenci 1987

opět potvrdila naprosto katastrofální situaci v českém vý

tvarném umění, které neztratilo nic ze svých maloměšťáckých,
již od 19tého století pilně udržovaných tradic.

Jak mně bylo řečeno, bylo záměrem výstavy postavit vedle
sebe 2 generace: mladou a střední.

(V subjektivním výběru.)

Ovšem všichni mladí jsou už třicátníci a většinou absolventi

vysokých uměleckých škol u nás tak pověstných svou schopnos

tí naprosto zdevalvovat všechny kvality, s kterými žáci na
ně přicházejí, pokud ovšem nejsou ke studiu vybráni takoví,

co žádné kvality nevlastní.

Nikdo se vlastně zásadně nelišil. Někteří staří se snaži
vě snažili "se odvázat", samozřejmě zcela zbytečně, mladí
hrdě prezentovali své akademické nebo naivní (nebo oboje na

jednou) díla.
Dojem: výstava vyprahlá, konvenční, ambiciózní.

Uvedu několik poznámek k jednotlivým autorům tak, jak mně

uvízly v hlavě.
Nepraš (1932): Věci ztratily humor i sochařskou kvalitu. Ma
teriál se nefunkčně prosazuje.
Načeradský (1939): Umí dobře a postaru malovat. Neví ale co.

A jak.
Ouhel (1945): Konfekce, která nikomu nevadí, ale také nikoho

nevzruší.
To platí i o Novákovi (1942).
Pivovarov (1937): Inteligentně uděláno. Se smyslem pro kon

takty se současnem. Moc z toho přečnívá záměr. A je to trochu
moc na povrchu.

Gebauer (1941): Jako vždy zůstává v poloze vtipu, konceptu.

Vysočanskou věc zachraňujou marocké květináče, které ale ne
dělal on. Dávají najednou jeho instalaci jinou, současnější,

vícepolohovou polohu.

Sopko (1942): Malíř. Některé jeho starší věci působí svěže
a moderně. Na obrazech z vysočanského pódia je příliš kon

krétních příběhů, než aby mohly být dostatečně adresné.
Rittstein (1949): Můj přítel, s kterým jsem se náhodně na

výstavě potkal, ho připodobnil ke Kurovskému. Aby příměra
se známým pražským kýčařem nepřipadala někomu moc krutá, při
dám ke Kurovskému ještě Marolda a Buriana.

Sozanský (1946): Straší ještě víc než Rittstein. Pomydlené
hadry na vysočanské výstavě jsou anachronické vším,

(i když

si myslím, že neměly a nemají šanci v žádné době.)- Je to

špatná malba a ’’legrační” umění protkané naivitou a primiti
vismem ze všech stran.
Stratil (1950): Škoda. Škoda, že se chce "modernizovat”. Slu

šelo by mu vyvinout se do ničeho. Ztratit se v tiché, neko
nečné a nezvýrazňované meditaci. Věci z Vysočan jsou bohužel
poznamenány nerozhodností a nestabilností autora.
Skrepl (1955): Těžká medkovská propracovaná barva. Šipečky

jsou příjemné právě kontrastem práce a jakoby nevýznamného
námětu. Ale jeho "neo geo" (další 2 obrazy) není bohužel neo
geo, ale docela obyčejná stará geometrická abstrakce. Hard

edge. Něco jako Stella ze 60tých let.
Rona (1956): Konůpkovská mystika bez Konůpkovy lehkosti. Pri

mitivní kresba. Mechanická malba. Nuda.
Diviš (1953): Jeho efektní obrazy působí na první pohled pří
jemně. Ale už za chvilku zjistíte, že jsou malovány vkusnou,

ale plytkou manýrou.
David (1956): Příjemný hoch, ale nenadaná malba, zatížená
vším, čím snad lze malbu zatížit. Nemonumentální, přeliterár-

ní, přesymbolizovaná. Bez vkusu.
Kovanda (1953): Bylo by docela příjemné potkat se s jeho ob
razy na výstavě nedělních malířů. Své zábavné i dost moderní

vize se autor snaží tradičně umalovat. To je bohužel mindrák
amatérů. Chybí mu svoboda.

Pištěk (1961): Působí příjemně. Malba se blíží k neo geo, je

sympaticky neosobní, někdy až suchá. Je z toho ale cítit spe
kulace, byt možná zatím nevědomá.

Nikl (1960): Nevím jestli si ho dobře pamatuji. Vpravo, pro
střední kóje, zády ke vchodu. Mystika. Vypadá zajímavě, ale
nepřesvědčuje. Malbou připomíná Komárka.

Mainer (1959): Špatná kopie neue wilde 1979.

Sochař pod pódiem: Beránek (1945): Věci z klacků. Stará ves
ta. Byly toho udělány už kilometry. Materiál a primitivní
relace zaručují úspěch. Vě

rámů upovídaná, nepřehledná.

Chybí jí robustnost a lapidárnost Jetelové.
Titlová (1957): Starší obraz (vlevo) příjemný, i když zcela

tradiční, jakoby ze 60tých let. Novější věci včetně objektů naivní, nezvládnuté,
, ambiciózní. Jako by tu nebyl

dostatečný důvod k jejich vytvoření.

Merta (1957): Slušně vypracované slohové cvičení. Ale nuda.
Kovařík (1956): Dva špatné obrazy a jedna příjemná plastika.
Další socha. Pod pódiem. S ohněm. Milkov (1955): Někde na po
mezí mezi ironií a vážností. Ale toto pomezí není dost ostré.

Socha sklouzává spíš do toho druhého. A pak vznikají podivné

reminiscence.
Výstava, o níž jsem slyšel, že je většinou vystavujících

i diváků pokládána za úspěšnou, by však měla být výstrahou
všem mladým adeptům i zájemcům o umění v kterékoliv podobě.

Je příkladem prostřednosti. A prostřednost umění zabíjí.

Milan Knížák (1940)
P.S.
Na výstavě byly i 2 mé obrazy, které se líbily skutečně málo
kterým. Asi je to tím, že nesdílím životní pocit a problémy

většiny vystavujících i diváků. Má podivná existence v třetím

světě mě odsuzuje do izolace, které se bojím, kterou vítám,
s kterou nemohu nic dělat. A proto se domnívám, že se naše

cesty už příště sotva protnou.

P.P.S.

Autory, které jsem vynechal si prostě nepamatuji. Omlouvám se.

P.P.P.S.

Výstava u Řečických, údajně mladá a moderní malba, je něčím,
o čem je zbytečné hovořit, co je zbytečné hodnotit, nad čím

se není třeba rozčilovat. Je to nesmyslné kýčaté plácání,

které nemá s uměním nic společného.
To říkám těm, kteří se snad mojí kritikou (předešlou) cítí
uraženi. Už to, že jsem se snažil věnovat výstavě (v LD - Vy
sočany) maximální pozornost, svědčí o tom, že jsem ji pojímal

zcela vážně. Což,

jak jsem výše uvedl, pro výstavu u Řečic-

kých nepřipadá v úvahu..

PRAHA 28.8.1987

Tento text je určen pouze jako odpověď na obsah, textu. M.Knížáka, který se týkal výstavy v Lidověn doně, ve Vysočanech
1.7.-10.7.1987. Sám o sobě tento text pozbývá smyslu.
Co asi přimělo M.Knížáka napsat "tímto" způsobem o Vyso
čanské expoz.? Pokud vím objevil se během dvou let na pražské
scéně, už jeden obdobný dopis od tohoto autora, stejně pi
kantní, ovšem o autorech působících mimo naše území /českých/.
Mezitím u nás proběhla spousta neformálních výstav, na kte
rých bylo možné shlédnout M.Knížáka co by diváka a nic jej
tehdy nepřimělo se písemně vyjádřit. Je to jistě zajímavé,
když se dnes cítí /zbytečně/ jako arbitr našeho nového umění.
Umění, které je bezpochyby mladé a výrazné už od svých počátků
kdy bylo vysmívané, ironizované i zpochybňované dávno před
Knížákovým ex post postřehy a přesto vydrželo, jak své omyly,
tak své výhry do dnešních dnů. A jestliže chce tedy M.Knížák
počítat roky této generaci, měl už začít poněkud dřív, kdy se
utvářela taková atmosféra, kterou po létech ověřování dnes
může jak se zdá kdokoliv zneužít ve svůj prospěch, a to bučí
formou zkreslených faktů a nebo mistrně využít této atmosféry
pro vlastní tvorbu.
Co tedy vedlo tohoto autora k neuváženým, zbrklým-pomlu
vám /protože až na určité vyjímky, nelze chápat Knížákovy
"úvahy* jinak/? Věřím, že to není pouhá .zloba, či závist, pro
tože to by mne nenutilo vůbec odpovídat. Není a nemůže to být
ani obava o naši uměleckou budoucnost, přestože se jeho text
místy i tak tváří, vždy! touto případnou obavou by si Knížák
v základě odporoval. Jak tedy dospěl do náhlého postoje samo
zvaného soudce? Snad to souvisí s přesným slovníkovým významem slov;"Arbitr elegantiarum = člověk udávající tón ve věcech
vkusu, hlavně v odívání". Jestli je zde onen klíč, tak mi je
M.Knížáka líto. Snad lze hodnotit slovy: příjemný, vkus, nevkus, konfekce a pod. módní oděvy, pokud se však jedná o obra
zy, a ty donedávna Milan Knížák zcela programově odmítal, tyto
termíny nemohou stačit. A jestliže jej obraz ve své identitě
hluboce nezajímal po většinu života, proč’ dnes vystupuje na
jeviště jako "jasnozřivý učitel", který svým nehodným nenada
ným, hloupým a primitivním žákům ukazuje na tabuli chyby právě
v této "disciplíně"?! Odpověď není asi tak složitá a další

důvod, než smutný výkřik exhibice, rádoby gesta, šoku, pravdě
podobně nenajdu. Vzdyt jak snadné Je zatracovat ce mne přesa
huje, to se přeci stalo u nás tradicí, kdy* však příjme malosi
a neporozumění z vlastních řad a k tomu ze zad, přichází nutní
rozčarování. Vím, že nebylo z lidského hlediska nutné odpoví
dat na promyšlenou provokaci, vím ale taky“Jak rychle je mož
né několika řádky polopravd umně promíchané s kuloárovou šep
tandou zatemnit skutečnost. U nás zvlášť, a to M.Knížák velmi
dobře ví. Bohužel ani lítostivý pláč nad údajným, nepochopením
kterého se prý autorovým dvěma obrazům dostalo, Jej nemůže
opravňovat k mystifikaci podobného druhu. Domníván se že né
každá mystifikace nese plody a to že se i M.Knížák demonstra
tive zříká dalších setkáních jen nahrává onomu regicnalismu
a snobismu, proti kterému vystupuje. Výlučnost nenese nutně
sebou znamení výjimečnosti
JIŘÍ DAVID

P.S. Pane Knížák, přečtěte si o vysočanské výstavě text Vítězsla
va Konráda!

P.P.S. Pokud měl Hni žákův text zcela jiný význam/ o čemž se
dovoluji pochybovat/, pak mu chyběl patřičný rozhled e tak asi
pobaví mnohá děvčata z knihoven, uspokojí skrývanou škodoli
bost některých kritiků či kunsthistoriků, čímž vlastně nádher
ně nakrmil naší milou provincionalitu, bohužel jsou tyto sku
tečnosti doposud nepodstatné.

O ZRCADLE, LÍNÉM DIVÁKOVI A VNITŘNÍ SVOBODĚ

První reakce na Křižákův text-ignorace. Hodnocení a manýra
jsou tak povýšené, hrubé a urážlivé, že by nebylo nutné ani
odpovídat* Nicméně, jedna věc je, když na ulici či v tramva
ji urazí mne samotného a druhá, když urazí mého spolucestu
jícího a je jedno jestli je to můj známý nebo přítel. V pr- '
vém případě je mlčení tou správnou reakcí, avšak v druhém
případě je to nepřípustné. Dále, ignorace tohoto druhu textu
je normální lidská reakce. Jestliže však máme na mysli život
kultůry, aktivní život ducha, je nutné vždy odpovídat. Při
tom sám Knížák není k životu ducha zjevně lhostejný, vždyí
proč by jinak napsal a tímto způsobem zveřejnil své úvahy?
Text Knížáka je pozoruhodný v mnpha směrech: V závěru
svého výčtu, autor podškrtává, že výstavě věnoval maximální
pozornost, podtext této poznámky se jeví tak, že účastníci
vysočanské expozice se nemusí nijak urážet pro ostré hodno
cení, ale právě naopak, mají být vděčni za to, že on sestou
pil z výšin třetího světa a věnoval jim svou pozornost.
Nu což, já osobně jsem Knížákovi vděčen, aspoň za to,
že přinutil tak líného a těžkopádného člověka jako jsem já,
vzít pero do ruky a přemýšlet o věcech o kterých jsem nechtěl
přemýšlet, a to není málo. Ale jak se říká, služba za službu.
Al mi je te3 také Knížák vděčen za to, že i já mu věnuji ně
kolik poznámek, které jej snad přinutí přemýšlet o věcech o
kterých nechtěl uvažovat.
Knížák staví svůj text na absolutně neomylném principu.
Má pravděpodobně určité schopnosti toho média, které neobyčej
ně přesně zaznamenává kolektivní mínění jisté kultůmí vrstvy.
,Model jeho textu vypadá takto:
A/ - není to zlé. Vkusně namalované, ale nuda.
B/ - jedna věc je docela' příjemná, ale i ta není
původní.
C/ - škoda, škoda, nadaný hoch, ale stojí to za
hovno.
D/ - to už tu bylo mockrát.
E/ - struktůru cítí docela fajn, ale chybí mu lapidárnost.
F/ - na první pohled přitažlivé, ale ve skutečnosti
to stojí za hovno.
●
G/ - moc si nepamatuji, myslím že byl zajímavý, ale
něco mu chybí atd.

Unikátní neomylnost tohoto textového modelu spočívá v tom,
že je ho možné aplikovat pro jakoukoliv výstavu, použít pro
jakéhokoliv umělce a výsledek bude vždy přesvědčivý. Je-tc
stejné jako při vykládání karet* Vykládačka používá také
určitý výběr universálních slov, které jsou zaručeně ty "pra
vé" a jakoby se tedy vždy strefují do cíle©
A přeci jen, co je to vlastně za text? 0 čem mluví? Proč
vůbec, vznikl? Čím byl vyvolán? Proč je jeho hlavní notou zlo
ba? Zloba s kterou odsuzuje vše: Čechy, maloměšťáckou tra
dici českého umění /ze prvé to-je nutné dokázat, za druhé,
pokud se ukáže, že tomu tak je, je to opravdu, tak špatné?
To je otázka!/, své kolegy, které se sadomasochistickou roz
koší bodá v nejzranitelnější a nejcitlivější / místa. Je
těžké uvěřit, že tek urostlý, krásný a né zcela mladý, šedo
vlasý muž trpí pubertálními komplexy a je uražen na celý
svět.
Dobře, pokusím se přemýšlet jinak* Možná je tahle Knížákova zloba jenom určitou uměleckou formou? A vztahuje se k
pojmu - umělecká póza - /neplést s pozérstvím/. Póza je velmi
důležitá kategorie v umění, která souhrně obsahuje: tvorbu
umělce, jeho vzhled, výraz chování a způsob života. Např.
Picasso, Dali, Beuys. Ale jestliže přistoupíme na tuto verzi,
tak její konstrukce dopadne takte: ty stojíš za hovno, 1 ty
stojíš za hovno a i ty stojíš za hovno, ale já jsem to největší
hovno. Druhá horší, ale taky možná verze zní takto: ty stojíš
za hovno, i ty stojíš za hovno a i ty stojíš za hovno, ale
já jsem geniální umělec.
A u Knížáka to vypadá.takto: ty stojíš za hovno, i ty
stojíš za hovno a i ty stojíš za hovno, a mne nikdo nechápe
a vůbec, už s várna nehraji.
Bohužel jsou takto pravidla hry porušena a tak jsem nu
cen se přiklonit k verzi pubertálních komplexů.
A přeci, o čem je tento text? Slovo je vůbec věc nebez
pečná, nebezpečná v tom smyslu, že má tu schopnost demaskovet
samotného autora. Zvlášť text týkající se někoho druhého. Pak
se můžeš dostat do situace, kdy se ti zdá, že píšeš o někom,
nebo o něčem a ve skutečnosti píšeš o sobě. Text Knížáka tak
vlastně není o vysočanské výstavě, ale o autorovi samotném,
nic víc. Je zrcadlem Knížáka, nikoliv výstavy.
Nemluvme však do větru a zkusme jednoduchý pokus. Do

jednoho sloupce napíšeme slova, které Knížák používá v po
sitivním. kontextu při hodnocení konkrétních uměleckých děl
a do druhého sloupce napíšeme slova, které jsou v tomto
hodnocení pre něj negativní.
Zde je výsledek:
+
-

-

příjemný
sympatický
vkusný
současný
kvalitní
čerstvý
inteligentní
zábavný

-

těžký
nesoučasný
nevkusný
naivní
primitivní
zatížený
nemonumentální
přeliterární
přesymbolizovený
nerozhodný
anachronický
nezvládnutý

Slovo příjemný se v textu nachází 7x /osobně je pro mne tento
P°Jem ve vztahu k umění ponižující, stejně tak jako slovo
vkusný, ale to je přeci otázka vkusu/. V každém případě je
tote schema, výmluvné. Nyní je konečně jasné z jaké pozice
Knížák nazírá na umění. Je to stabilně ochranná pozice,, po
zice adepta, který je již zformovaný^ hotový ve své názorové
ideologii, který brání své hodnoty a má strach před jakou-koliv cizí invazí. Totiž vše co odmítá a cp se tak nachází
pod znamením mínus, je charakteristické právě pro to umění,
které se rodí, hledá bourá, je neústupné, živé, drsné a ne
elegantní. Např. všechna tato "minusové" slova vystihují
ranně křeslanské umění. Ale Knížák ze své ochranné pozice,
podle mého mínění, dává přednost zlehčeným kategoriím /pří
jemný, sympatický^ zábavný/, které však nepatří do etapy •
vyzrálého názoru /jejímž rytířsko-asketickým příkladem se
mi jeví S.Kolíbal/, ale jsou v sestupném období aalóní dekadence.
Všechny plusové kategorie jsou obsaženy v jeho vlastních
obrazech, ty jež jsou mu cizí, ty se octly v mínusu. Zrcadlo
odrazilo jeho samotného.
A přeci vzniká zvláštní otázka. Jestliže tedy představu
je Knížákův text jenom jeho vlastní odraz, proč já, ty , on,
tak často s ním vnitřně souzníme v jednotlivých úsudcích,

proč se nám dokonce zdají být v některých případech přesné?

Je to tím, že v každém z nás žije ječen takový Knížák-povrchní
líný, nezvídaví. ruš kin o nás Rusech tvrdil, že jsme líný a
nezvídaví. Jak se zdá, není to jen vlastnost Rusů* Aby šlo
aspoň něco pochopit v umění, je nutné se nejdříve trochu na
máhat, je nutné se stát aktivním divákem, spolutvůrcem, spo
luautorem a nám se do toho nechce. Mnohem jednodušší je říci to je nuda a jít dál-. Nění nudné umění, je jen nudný divák.
Neznám ani jednoho umělce, ani toho sebenepatrnějšího, či
dokonce lživého a konformního, který by necítil určité chvě
ní před svou prací, když je sám před svým plátnem. Neznám
tak nikoho, který by nechtěl říci něco důležitého nebo dobré
ho nebo aspoň krásného. Každý se snaží. Né všem se to sa
mozřejmě podaří, ale to už je dáno od boha. :
A přece nemusím mít pravdu. Možná Knížákův text, je
textem člověka, který má vnitřní svobodu, a ta mě samotnému
chybí a jemu dovoluje tak otevřeně, přímo a nekompromisně
hovořit., posuzovat. Naštěstí mám mezi blízkými lidmi jednoho
moudrého, kterého jsem se zeptal: "Jaká je hlavní vlastnost
člověka vnitřně svobodného?" OdpověS zněla: "Je to stále
šíastný člověk".
Rozkrájejte mne třeba na kousky, ale- text, kterým jsem
se zabýval, nenapsal šíastný člověk. V tomto aspektu se mi
zdá tento text tragický.

V. Pivovarov

Dopis je opožděnou reakcí na výstavu v Lidovém domě na Vysoča
nech. Nebyl by snad ani napsán, protože o výstavě již podrobně
psal pan Konrád. Chtěl bych spíše vyjádřit svůj názor na dopis pa
na Knížáka, který se výstavou zabývá a s jehož názory bych chtěl
polemizovat.
Pouze krátce o starší generaci, která byla na výstavě zastoupe
na ( Nepraš, Sopko a další). Práce těchto autorů pro mne, ani pro
většinu návštěvníků nebyly překvapením - období agresivních výbojů
a tvůrčího hledání mají již za sebou a nyní rozpracovávají dané
problémy v rámci svého výtvarného názoru. Tak vznikají čila kva
litní, někdy "příjemná", která jsou však jistým přešlapováním na
místě. Na toto má však každý autor právo, vždyt jen málo autorů
dovedlo znovu a znovu nastupovat strmou cestu hledání, riskovat a
odtrhovat již vydobyté. Keni vinou jen těchto autorů, ani jejich
generace, že v době své největší aktuálnosti se nepředstavili ve
řejnosti jako kompaktní skupina. Snad právě proto se do širšího
povědomí dostávají až v době, kdy se na scéně objevuje mladá, nas
tupující generace.
Jestliže jsem se jen krátce zmínil o starší generaci, o to
podrobněji se zmíním o mladší, k níž patřím.
Mladá generace je vysloveně extrovertní .a její vystoupení na tzv.
konfrontacích představují první poválečná generační vystoupení.
( Za generační vystoupení nelze počítat více či méně náhodná ses
kupení na ojedinělých výstavách.) Přitom je pro mnohé členy charak
teristická pestrost uměleckého sebevyjádření, která zahrnuje jak
obrazy, objekty, divadelní dekorace, módní tvorbu, tak i hudbu.
Dravost, se kterou prosazují své záměry je příznačná.
První výstavy ( Konfrontace I až V ) působily, až na vyjímky,
( Diviš, Rona ) mo
nolitní dojmem. Prezentovala se na nich tzv.
Nová malba, a to tvrdými, útržkovitými a často i náznakovými gesty,
přenášejícími tlak skutečnosti bez jakýchkoliv metamortoz na plát
no. Nejiepšími představiteli této malby jsou Placht, Majner a
Bačkovský, jejichž práce jsou konjugací vlastního prožitku s ma
lířskou virtuozitou. Od výstavy ( Konfrontace VI, 1987) je patrné
vyčerpání formy i prosté transformace na plátno. Většina autorů
se od tohoto způsobu vyjádření odvrací a snaží se přetvářet dané
prožitky v co nej subjektivnější formě do svého díla, U části auto
rů ( Pištěk, Kovařík, David) se objevují statické geometrické tva
ry patrné dříve jen u Diviše. Další autoři ( Nikl, Rona, David )
nám dávají svými obrazy možnost vnímat současné dojmy v jiném ča
se a jiném prostoru.

Rodící se diferenciaci v generaci doplňuje skupina malířů, kteří la
pidárním , někdy až groteskním gestem parafrázují svět ( Kovanda,
David - týká se obrazůvystavených v Mikrobiologickém ústavě ČSAV,
Pivovarov - 1937! ) Původní monolitní blok z počátečních konfrontač
ních výstav se podstatně zúžil, z vystavujících k němu lze počítat
jen Majnera a Bačkovského, z jejichž pláten se však vytrácí přiroze
nost a bezprostřednost. Obrazy zachraňuje jen technika a nesporný
cit pro barvu.
Jen několiv slov k další oblasti - tvorbě objektů.
Z mladších tvůrců byli na výstavě zastoupeni Gabriel, Kovařík a
ia.lkov. Gabriel se omezil na vytvoření a aranžmá umělých květin,
které podtrhly atmosféru výstavy a byly opravdu kvalitní, ale na
výstavu tohoto typu je to trochu málo. Kovařík byl zastoupen jed
ním objektem, rozhodně zajímavým, svou osamoceností však neumožňu
jící objektivní zhodnocení. Eilkov svým vystoupením potvrdil svoje
postavení jednoho z nejlepších mladých sochařů.
Nyní se vracíme k autorům, v jejichž tvorbě vidím jádro výsta
vy. Stanislav Diviš (1953).- Ve své tvorbě malby krajiny prošel
cestou postupného zjednodušení až k jednoduchým geometrickým tvarům
a odstranění prostorové perspektivy. ( Srovnej motiv Irské krajiny
1980, Vinicel 1983, Barokní dům L985.) Tak, jak docházelo ke zjedno
dušení motivu, přichází i k postupnému použití čistých, zářivých a
nelomených barev. Krátkou epizodou v Divišově tvorbě bylo používání
drátů, textilií atd. Obraz Kapsa 1983, Dráty 1983. Po tomto období
ne v Divišovi probouzí zájejp o figuru a tvoří cyklus šašků 1985.
Zkušenosti nabyté v těchto etapách jsou plně využity v posledním '
období, kdy čistými a jasnými barvami, zpočátku v ploše, později i
v prostoru jsou zobrazeny nejelementárnější symboly. Obrazy vystavené
na vysočanské výstavě jsou typické pro poslední období Divišovy
tvorby.
Od svých začátků je Diviš jednou z nejvýraznějších osobností
a na výtvarné scéně se objevil jako hotový malíř, neovlivněný ani
studiem na AVU ani svými vrstevníky. Diviš vždy odpovědně přistupu
je ke každé výstavě a předkládá na ní nové věci. Jeho obrazy, ač
zdánlivě jednoduché, jsou podloženy množstvím studií. Lze říci, že
mezi jeho obrazy nenalezneme slabší věci. Svým dílejp a osobitostí
výrazně ovlivnil řadu autorů a v současnosti patří mezi nej lepší a
nejprogresivnější české autory.
Jiří David (1955) zpočátku vytvářel obrazy v rámci tzv. Nové
malby, vkládaje do nich mnoho osobních prožitků a zcela nových sym-

bolů. Jeho obrazy z této doby jsou mnoho znač né,.plné imaginace a bo
haté fabule. Vrcholem a zároveň ukončením této etapy je Babylonská
věž, vystavená ve Vysočanech. Ta tyto práce navazuje období, kdy z
původního velkého množství znaků zbývá jediný dojem, z něhož je umoc
něn monumentalitou, jakoby kamennou výstavbou a použitím pouze bílé
a šedé barvy. Obrazy z tohoto období představují zcela vyjasněný vý
tvarný projev a vysokou vnitřní i vnější čistotu. Z tohoto období
byl vystaven Labyrint.
Davidova cesta není přímá, obsahuje v sobě určité protiklady a
zdánlivá odskočení ( výstava v Mikrobiologickém ústavu), jichž však
autor vzápětí využívá. V tzv. černé sérii, navazující na monumentál
ní Bílou sérii, využívá zkušeností získaných při tvorbě obrazů lapi
dárně parafrázujících svět. Touto cestou dochází k popření monumen
tality a vytváření nové kvality. Jiří David je vedle Diviše nejvýraz
nější osobností, vytváří postupy a symboly, na nichž staví, často ne
vědomky, i někteří další. Při bohatosti jeho tvůrčí fantazie a odva
hy experimentovat je těžké určit, kam až jeho tvorba dospěje. .
Jaroslav Rona (1956) je od počátku vyhraněným autorem, přenáše
jícím své vnitřní pocity transformované do etavistických znaků. Jeho
obrazy jsou jakoby uhněteny z hlíny a animální motivy nám dávají
nahlédnout do hloubky autorových pocitů. Ronovy práce tak reagují na
stále nové a nové podněty, jejichž zpracování jé však ve srovnání
s Davidem a Divišem více statické. Přes jistě kvalitní tvorbu postrá
dám dynamiku vývoje, patrnou u předchozích autorů.
Petr Nikl (I960) ve svém díle navázal na tradiční symbolismus
v českém umění. Hnacím motorem jeho tvorby jsou embryonální a prena
tální pocity, zachycené na obrazech v symbolech kuklení a embryí.
Tajemno v jeho obrazech je pak znázorněno motivem sfingy a lva. Nikl
dovede dát těmto starým symbolům nový význam. Poté co se zbavil urči
té ilustrativnosti a uhlazenosti příznačné zejména pro rannou grafiku,
patří k nejpůvodnějším a součastně k nejzralejším autorům.
J en na okraj se zmíním o Viktora Pivovarevovi, věkem patřícím
mezi generaci starší, svým dílem a schopností experimentu mezi nej
mladší. Jako Rus dlouhodobě žijící v Česku, vidí i nás tak trochu
zvenčí, což mu umožňuje dobrosrdečnou, ale přesto pálivou kritiku
našich poměrů, příznačnou pro jeho obrazy, umocněnou navíc nezvyklos
tí podání.
Vysočanská výstava byla konfrontací dvou generací úmyslné jsme
se zabývali přínosem a zhodnocením pouze těch mladších. Za starší ge
neraci napsal hodnocení již pan Knížák. Do hodnocení jeho vrstevníků

mu nechci mluvit, i když by bylo mnohé co říci, ale k tomu se najde
snad někdo povolanější, Co se mé generace týče, cítím, že pan Knížák
nepochopil dobu ani obrazy, které mu nejsou zřejmě "příjemné", orotože mu říkají pravdu o jeho vlastní tvorbě a jeho vlastním životě,
•osem ale přesvědčen, že tvorba " nepříjemných " malířů bude přínosem
a zdrojem podnětů i pro něj.

Janíček Aleš
Mazan Pavol

Vrať se do hrobu, Foltýne!

Krátce před sjezdy uměleckých svazů se část výtvarné

obce všech generací semknula, aby věnovala čas a energii
pokusu o změnu ve výtvarné kultuře, o změnu stavu pro tvůr

čí osobnosti neúnosného.
Účastí umělců nejrůznějších generací, zaměření a různé
životní zkušenosti uplynulých deseti let se dočasně, do vý

sledků sjezdu, demonstrovala vzájemná podpora a jednota. Na

čas se zatmelily trhliny mezi umělci a generacemi, aby se
v ovzduší deziluze znovu objevily a rozšířily. Je to logic

ký důsledek dlouholeté izolace, ve které dokázaly obstát
jen osobnosti opravdu tvůrčí, upřednostňující uměleckou vý

pověď před osobním profitem.
Osud některých talentů se proměňoval podle okolností,

které často ovlivnily významně vývoj dlouholetého úsilí.
Výtvarná teorie ztratila svoji váhu a obě disciplíny často
suploval diletantismus ve všech odstínech.
Diletantismu se dařilo dobře nejen v oficiálním svazu,

ale i v tzv. druhé kultuře. S novým obsazováním profesor

ských míst na vysokých školách uměleckého směru, přidělova
ných za všechno kromě umělecké kvality, se dařilo diletan

tismu i na AVU a UMPRUM.

Přes veškerá síta a protekce se stabilizovala nová gene
race, vyznávající zcela jiné normy než ty, které byly plat
né pro generace předchozí. Je dost pravděpodobné, že součas
né generační rozdělení v postoji k realitě vyrovná čas,

úměrně vývoji jednotlivých osobností, tak jako došlo k vy
rovnávání v předchozích generacích za posledních deset let.

Tyto roky, probíhající za soustavného tlaku oficiálních

dohližitelů a jejich nenávistných pokusů o likvidaci všeho
živého, byly rozhodující pro psychické a názorové formování

jednotlivců tvořících v této atmosféře.

Zmíněná tvorba však nebyla dosud bilancována a tak tento
pokus je nutné učinit v nejbližší době, s ohledem na poněkud

se měnící životní realitu.
Lidový dům ve Vysočanech měl být* svým způsobem takovým
bilancováním generací. Bohužel, byl opět více bazarem, a to
mu budiž prominuto, proxože nebylo dosud dost prostoru

k objektivnímu, reprezentačnímu výběru, ani dost zkušeností

jak takovou konfrontaci realizovat.
Nebylo to ani jednoduché, ani snadné i v šedesátých le
tech, kterých se rádi dovoláváme. Uvolňování ztuhlého apa

rátu bude mít logicky za důsledek další anomálie, dosud

skryté.

Dá se předpokládat, že to bude především opět skladatel
Foltýn, Čapkův model diletanta, který je vnitrně mrtvý, ale
ambiciózní, a který více nežli tvorbou, realizuje se mysti

fikací o sobě samém. Foltýn je sám sobě geniálním manažérem,
se schopností dosáhnout maxima bez velkých rizik a vlastního

nasazení.
Knížákův text, jeho hodnocení českého umění a jednotlivců

vystavujících v Lidovém domě letos v červenci, současně
s pláčem nad vlastním nepochopením, je text foltýnovský.

V uplynulých letech, kdy řada kvalitních českých umělců

nejezdila do západní Evropy ani jako turisté, natož pak na
stipendia (tato výsada byla pro prominenty svazu), Knížák po
Evropě jezdil. Moje generace ho zná vlastně*jen z doslechu,

jako figuru let šedesátých, protože v české kultuře sedmde
sátých a osmdesátých let se nijak výrazně neobjevoval.

V letech, kdy se česká kultura musela adaptovat na silný
tlak, aby mohla vydržet a existovat, byl Knížák mrtvým brou

kem pro náš región a stal se světoobčanem. Proti tomu by se

nedalo nic namítat. Kdo umí, ten umí, a to ve všech oblastech
lidské činnosti, tedy i v oblasti manažérské.

Těžko však lze sedět na dvou židlích dost pevně, a proto
jeho komentář na adresu českého umění vychází nejen z nedo
statečné informace, ale i z atypické životní zkušenosti zde.

Je projevem křečovité a hysterické mystifikace.
Autor by mohl zůstat mýtem a respektovaným mystifikátorem,
kdyby ovšem sám na stejné výstavě nevystavil prázdná a dile

tantská plátna, která nejvýmluvněji svědčí o jeho potenci.

Snad za invektivami na adresu absolventů uměleckých škol
tkví komplex člověka, který sám toto školení neukončil, nevím.

Moje velmi povrchní znalosti kulturní scény v západní
Evropě mi postačují k tomu, abych si udělal představu o ústrcích, které musel Knížák jako Čech absolvovat, i o tom,

jak často se musel cítit ponížen jako příslušník pohrdaného

národa s pohrdanou kulturou. Neobstál však ani doma, proto
že jeho komentář k výstavě nebyl psán s nadhledem, jak nás

chtěl přesvědčit, ale s příchutí narcismu a hysterie, což
vždycky signalizuje vnitřní nejistotu.

Byl bych rád, aby se na toto znovuzrození skladatele
Foltýna nezapomnělo. Ani v současné situaci se českému umě
ní nepovede o moc lépe, než tomu bylo v minulosti.

Ne jednotlivci, ale kulturní politika státu, soustavné
prosazování současné české kultury, může změnit danou si

tuaci. Ne osobní kariéra, ale povědomí sounáležitosti s vý
vojovou kontinuitou národní kultury, vzájemnost v rámci ge

nerací či výtvarných kruhů pomůže jednotlivci i celku.

Být víc než talentovaný, to jsou roky soustředěné práce
na místě, o němž máme co vypovídat, protože ho dobře známe.
Česká kultura se nevyvíjela a nevyvíjí kontinuálně, proto
jsou tak problematické všechny její ambice na konfrontaci

se světovou úrovní.
To však myslím není smyslem tvorby. Tím je fixování ži

votního postoje uměleckou formou, kdy každý pravdivý výkon

je potom v čase neměnný, i když právě nevykazuje interna

cionální parametry. Knížákův případ je příkladem toho, že
za internacionální pózou se může skrývat jenom prázdnota.

Září 1987

Sozanský

Výtvarný kritik z Božího dopuštění
Myslím tím literaturu Milana Knížáka, aktuální původem a

hysterickou svým bytostným tíhnutím.
Kdysi dávno rituálně a s velekněžskými gesty nosil chle

ba. A s disparátní gestikulací prorokoval zánik malířství,
aby zároveň vedl dialog po způsobu husitských předků s kaž

dou nekalou výtvarnou konkurencí; myslím, že E. Brikcius
tehdy jen o vlásek unikl železné panně a španělským botám.

Z historie, která je matkou moudrosti, totiž vím, že hereti
kové a sektáři byli téměř bez výjimky obrazoborci. Chci ří

ci, že výtvarná kritika Milana Knížáka má dávnější tradici
i svůj styl. Přesto bych uvítal, kdyby se tento Jan Marhoul
české avantgardy vrátil ke svým chlebům, protože s těmi to

uměl. Psát neumí. Napsal už tolik vzpomínkových knih, bás
nických sbírek a výtvarné kritiky, že není potřeba dalšího

dokladu k této Sahaře ducha. Knížák je mistr vodnaté, mdlé
prózy, která je zcela v zajetí svých stereotypů a fetišů.
Posuňte sami: komu může vyčítat nedostatek, ba devalvaci

formy a myšlenky člověk, který napsal: "Načeradský (1939):
Umí dobře a postaru malovat. Neví ale co. A jak." V první

větě tvrdí K. K., že Načeradský umí dobře malovat, aby ve
třetí větě řekl pravý opak. Věc je nevysvětlitelná, nebol

cancy jsou nevysvětlitelné. Jazykem a stylem literárního'nai
vismu kaceřuje naivismus nedělních malířů. Je to nesnesitel

ně hloupé, ale dost o tom. Rozebírat celý Knížákův text
z posledního čísla RR by bylo čilým donkichotstvím. Dílo

většiny jmenovaných umělců znám a tvrdím, že je podstatně
jiné, než jak je popisuje Knížák. Fráze a truismy jsou ovšem
nástroje příliš hrubé na cokoliv, o výtvarné kritice (byl
negativní) ani nemluvě. Nepředpojatého čtenáře Knížákova

textu upoutají jeho dva výrazné znaky: čeština o 300 slovech

(jakýsi odposlouchaný kalk trhovkyň a sekretářek) a literární

styl (z povelového, marginálního póštěkávání), jaký razantně
ovládá každý délesloužící frajtr. V odpovědi Viktora Pivova
rova jsou ostatně nejméně dva pěkné postřehy: o schopnosti
slova demaskovat svého autora a pasáž o Knížákově slovní

frekvenci, velmi průkazná.

"Podivná existence v třetím světě“ necht je Knižákovi

útěchou; v jeho textu jsou ta slova součástí plačtivě sebelítostného závěru. Nepátral jsem nikdy po tom, proč nerozu
mím bytostem z jiného světa, ale po Knížákově přiznání je

mi to jasné: my všeci nerozumíme jedině proto, že on je po
divnou existencí z třetího světa. Záhada hlavolamu je vyře

šena. A teá. vážně: naprosto nezavrhuji autora, ale pouze tu

část díla, která je Sibérií nelaskavosti a narcisismu. Tyto
závažné charakteristiky se plně vztahují na inkriminovaný
text a zůstávají, Žel, trvalou hodnotou Knížákova umění mo
nologu.
V Bratislavě 10. XII. 1987

Jiří Olič

Rozhovor s Josefem Hamplem.
Otázky kladl

Jiří Machalický
Počátky tvé tvorby souvisejí s Vladimírem Boudníkem.

Co pro tebe znamenala spolupráce s tímto grafikem ?

S Vladimírem Boudníkem jsem se poprvé setkal v roce 1959*
Viděl. jsem jeho práce na výstavě v jídelně ve vysočanské

továrně ČKD Trakce® Byl to pro mne šok® Do té doby jsem
dělaX klasickou realistickou grafiku, suché jehly, dřevo
řez, lino atd® Tady jsem si uvědomil, že grafika jde dělat
také jinak, nekonvenčními technikami, s jistým tvůrčím
dobrodružstvím® Ihned jsem se s ním spřátelil a téměř

denně jsme se stýkali. Pracoval jsem v té době v sousední

továrně v Pragovce. Boudník dovedl dlouhé hodiny zaníceně

vyprávět o svém Explosionalismu. Tyto hovory jsme s další
mi přáteli vedli ve vysočanských, libeňských a žižkovských

hospodách. Tam jsem se seznámil také s "’Bohumilem Hrabalem,

který se debat zúčastňoval a o naše práce se zajímal.
Boudník byl velmi silná osobnost a měl na mou práci velký

vliv® I když jsem se bránil napodobovat Boudníkův rukopis
a technické postupy, prošel jsem prakticky jeho názorovou
i technickou školou. Dělal jsem aktivní i strukturální

grafiku do roku 1963® Vladimír byl velký kolonista. Já napro

ti tornu, abych se od něho odlišil, vymanil se z jeho vlivu
a přesto si ponechal možnost navázat na jeho aktivní a struturální grafiku, jsem od roku 1961 začal otiskovat své struktu
rální matrice, bez barvy, prostě slepotisky na bílém papíře
a později nažloutlou transparentní barvou na papír černý.

Tyto mé postupy mi umožnily fixovat čistě materiálové kva

lity struktury, oproštěné od působení barvy. Důležitou roli
začalo hrát světlo. Boudník byl pro mne významným a neúnav

ným experimentátorem v grafických technikách. Byl nejen
objevitelem a velkým tvůrcem, ale morálně čistým člověkem
zcela oddaným své tvorbě, nepodléhajícím dobovým módám a
konjunktuře. Jeho objevy daly vzniknout zcela novému typu

kreací, a podstatně změnily tvář české grafiky v šedesátých

letech. Mino aktivní a strukturální grafiky dělal pokusy
s takzvanou magnetickou grafikou, využívající siločarového

uspořádání kovových pilin v magnetickém poli, které potom

fixoval pomocí nitrolaků na kovové desce. Boudníkovy matrice

tvořily výrazné artefakty, ve kterých dovedl esteticky využít

zásahů do různých materiálů. Jejich otisky byly proměňovány
momentální interpretací těchto struktur. Dovedl je otiskovat

v nekonečných barevných variantách. Stýkali jsme se s Vladi
mírem opravdu až do konce. Seděl jsem s ním po jeho vernisáži
ve Viole až do půlnoci. Ráno jsem se dozvěděl,

že Vladimír

je mrtev.
Myslím, že neovlivnil pouze mne, byla to i celá řada lidí,

kteří v ten čas tvořili Pražskou avantgardu.
Co tě vedlo k tomu, že jsi v pozdějších letech opustil
akční grafiku ?
V té době jsem, začal dělat obrazy s vysokou strukturou
a můj zájem začal tíhnout k jejich organizování do určitého

řádu, a ke konstruktivním tendencím. V grafice jsem vyhledával

odlišné struktury a dominantní složku tvořily fragmenty hebrej
ského písma, frotované přímo z kamenných desek. Využíval jsem

kombinace frotáže a monotypu. Později jsem vyvinul techniku

kontratypu. Tímto způsobem jsem se vymanil z Boudníkova
vlivu.

Jaký význam má pro tebe řád ve výtvarné tvorbě a jak se
v tvém díle projevuje ?
V roce 1967 jsem prvně vycestoval do Německé spolkové re

publiky, kde jsem měl zároveň svou prvou samostatnou výstavu

v zahraničí. Měl jsem možnost vidět současné umění ne pouze

z katalogů a časopisů, jak jsem byl do té doby zvyklý. Setkal
jsem se s Eeinzem Mackem a pracemi důsseldorfské skupiny

" Zero ”• Jak jsem již prve předeslal, tíhl jsem k určitému

konstruktivnímu řádu a dění této skupiny. Mack, Piene, Uecker

mi,

jak se říká, kápli do noty svou organizací struktur

a prací se světlem. 0 rok později jsem se seznámil
s Ueckerem a Wolfem Vostellem. V mých pracích se upevňoval

řád, který se projevuje dodnes. I když mám pocit, že mé prá
ce jsou stála strukturální. Jen ty struktury jinak organizu

ji a dávám jim jiná podobenství a významy.
Jak souvisí tvá práce s přírodou, jakým způsobem vycházíš
z přírodních zákonitostí a jak se promítají do tvého

výtvarného názoru ?
Příroda je samozřejmě zdrojem, ze kterého vycházím. Není

formy, která by se v přírodě nevyskytovala. To jsem ovšem
nevymyslel já, ale tuším, že to řekl kdysi dávno Kandinský.

Shledávám to dosud platným. V mých kresbách šitých i jiných
se to odráží nejen v názvech / Horizontální dialog, Horizonty,

Horizontální mapy atd. /, ale přímo v adekvátní formě těchto

názvů. To jsou přírodní motivy a zákonitosti, jež se objevují

v mé práci. Mimo jiné pracuji přímo v krajině, v prostoru
přírody, kde provádím své realizace. Svůj horizontální
systém promítám do krajiny, at jsou to skály, balvany, lesní

zátiší nebo rozlehlé louky okolo řeky Jizery. Tuto krajinu
pozoruji a prožívám v různém čase a ročním období. Trvá někdy
velmi dlouho, než se odhodlám svůj záměr v krajině realizovat.

Tak se krajiny v mých kresbách proměňují v řady horizontálních

čar a naopak v mých realizacích v krajině se pásy plátna promě_
ňují v kresby bílých čar. Práci provádím bez obecenstva.
Je to pouze můj vztah ke zvolené krajině. Práce jsou po dokon

čení i během realizace dokumentován;/ fotgrafií, i když si nejsem
jistý, zda tato je schopna přetlumočit náladu dané chvíle, kdy

práce je dokončena. Tyto mé zkušenosti z prací prováděných
v krajině se zpětně promítají do mých výtvarných názorů reali
zovaných v ateliéru v podobě mých šitých kreseb, grafik či

plastik.

Jakou úlohu hraje v tvé práci experiment s různými materiály
a jak ji ovlivnilo užití netradičních technik ?
Vzrušují mě nové materiály a jejich užití ve výtvarných pracích.

Souvisí to s mou zkušeností s Vladimírem Boudníkem. Proto
své kresby šiji na šicím stroji a volné nitě nechávám reali

zovat náhodné kresby, které se neustále mění při sebemenším

závanu vzduchu v instalovaném prostředí. Je v tom určité
dobrodružství automatických a náhodných kreseb surrealistů.

Jaký význam má pro tebe prostupování jednotlivých druhů

výtvarné práce a překračování tvorby za hranice výtvarného

umění ?

Význam prostupování jednotlivých druhů je pro mne okysličo
váním tradičních technik a konvencí. Vznikají neustále nové

kombinace, které třeba doposud nebylo možno použít. Mnohé
materiály

bylo možno používat pouze v umění užitém. Co se

týče překračování tvorby za hranice umění ? Dost dobře nevím,

kudy v současné době ta hranice vede. Mám pocit, že je dovo
leno vše. Dělám mnohokrát věci, nad kterými bezradně stojím
a sám sebese ptám, je tohle ještě výtvarné umění ? Častokrát

mé práce balancují na ostří břitvy a sám je v duchu žetracuji.

Po čase se ukáže, že to nebyl ani tak moc revoluční čin, jak

se zdálo v čase jeho vzniku.

Kteří umělci měli největší význam pro vývoj tvého výtvarného

projevu?
To je složitá otázka. Každý máme své tajné lásky, ke kterým
chováme někde uvnitř obdiv. Setkal jsem se ve svém životě
s řadou lidí, kteří na mě udělali velký dojem nebo měli nějaký

význam pro mou práci. Jak jsem již předeslal, byl to především

Vladimír Boudník, členové skupiny " Zero " / Mack, Piene, Uecker/,
Vostel^, HA.P Grieshaber, Hundertwasser, Hoinka a především
Jiří Kolář. Ten mě naučil každý výtvarný problém jak se říká
promrskat ze všech stran, Dodnes své práce řadím do kolekcí
a nekonečných cyklů, dokud nemám pocit, že se s tím už nedá

nic dělat. Potom přichází problém věci probrat, slabší vyřadit
atd. Byla tu i velká řada našich umělců a mnoho mých současných

přátel.

Kdo tě zaujal z mladé nebo mladší generace z hlediska
návaznosti na tvé dílo nebo z hlediska příbuzných
vývojových souvislostí?

Zaujaly mě práce Vaška Stratila. Myslím, že máme leccos
společného. Bále mladí, kteří řeší své problémy v prosto
ru krajiny, především Ivan Kafka, LácLa Merta. Našla by se
určitě řada dalších jmen. Měl jsem možnost pracovat na Sym
poziu " Chmelnice ”, kde jsem se cítil velmi dobře, jak
ve společnosti autorů nejmladších, tak i starších. Nebyla

to otázka návaznosti, ale hlediska příbuzných souvislostí.

Mám pocit, že tato akce byla jednou z mála vydařených konfronta cí názorů různých generací a pro všechny byla jistým
poučením, přinesla výsledek dobré práce. Škoda, že takovéto
akce jsou v našem čase tak ojedinělé.

Jinak pocit příbuznosti a vývojových souvislostí v našem

umění prakticky nemám. Cítím se solitérní a věci, jež se
pokouším řešit, jsou snad pouze mé osobní problémy. Žili
jsme příliš dlouho odstřiženi od světového dění v umění

a to myslím způsobilo, že jsme každý zalezlý ve své noře

a tam si hrajeme se svými hračkami.
Březen 1988

Josef Hampl se narodil 17.4.1932 v Praze. Soukromě studoval
v letech 1955 - 1960 na škole dekorativních umění tamtéž.

Nyní působí jako odborný instruktor grafických technik

v grafické speciálce pražské AVU. Od počátku šedesátých
let uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahraničí
a zúčastnil se mnohých přehlídek československého umění

nebo výstav s mezinárodní účastí. Je zastopen v četných
veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Scenerie VI - 1987 - šitá kresba
na plátně, nitro, šití, volné nitě
200 x 95 cm - Japan a Carbon papír

Akce

" Schody " - srpen 1985

7 x 25 m, sekaná skála, dřevo, provaz

Lokalita - Hrušov nad Jizerou
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KRESBY A OBJEKTY JITKY SVOBODOVÉ

Zřetelný obrat, který nastal v práci Jitky Svobodové

v prvé polovině sedmdesátých let, měl zásadní povahu. Ole

jové obrazy nahradila kresba a objekt, barvu tužka a drát,
plátno papír. Změnu techniky zřejmě podnítil objev nového
námětového okruhu, kdy závěrečné obrazy krajin a živlů ja
ko padajícího sněhu či proudící vody příkře kontrastovaly

s konkrétními motivy prvých kreseb. V roce 1974 vznikl po
slední sevřenější cyklus obrazů, v kterých se střetával

volně ubíhající ±ok ornamentálně rytmizovaných linií s
transparentní barvou. Jejich téměř abstraktní povahu, da
nou splývávým pohybem malířského rukopisu, zastoupil v kres

bách šedý valér a přímé, ostře rytmizované linie.
Umělecký názor Jitky Svobodové se v roce 1974 radikál

ně převrátil. Nová východiska předurčily starší zkušenosti^
Týkaly se jak pozvolného rytmu tvorby a zvýšené role námětu,
patrné z absolventské práce, zaměřené na syntézu lidí-skal,
tak obecného přístupu k umění: autorka bude realizovat jedi

ně svůj svět neovlivněný módními směry či komerčními úspěchy.

Dokládaly to již obrazy z prvé samostatná výstavy (konala
se v roce 1969 v Galerii mladých), vymykající se tehdy popu
lárním figurativním či konstruktivistickým trendům. Mohlo

se dokonce zdát, že v nich doznívaly výtvarné projevy za

čátku šedesátých let. Svou životaschopnost osvědčily až
v momentě, kdy tyto aktuální ismy opadly.
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Svobodová kreslí nejobyčejnější věci tohoto svě

ta.

Věci, o kterých nelze říci, že jsou vně nebo

uvnitř prostoru, stojí mimo empirickou realitu a sub
jektivní psychologizaci. Vznikají postupným vyrovná
váním smyslového jevu a esenciálního tvaru; obývají

svět zúžený na základní principy. Nepřicházejí k nám,

ani se nevzdalují. Jsou stále zde, jakoby na dosah ru
ky, ale nenahmatatelné. Za naprostou zřetelností věcí

tkví traumatická nejistota. Jejich pevný tvar není de

formován iluzivními efekty. Vnější podobou si zachová
vají distanci vůči světu. Elementární stav, ve kterém

se nacházejí, jako klid, napětí, tah, tlak, visení, roz
ložení potlačuje niterný výraz i afektivní expresivitu.

I když mají každou linii přesně zdůvodněnou, každý tah
funkčně motivován, nelze říci, kde jsou a proč zde

stojí. Nic nezatajují, před ničím se neskrývají. Každý
je ihned pozná. Jsou-li ve skutečnosti přímo pojmenovatelné, ulpívá na kresbách pojmenování na jejich po

vrchu. Kresby nemají dokumentární charakter. Mezi exi
stencí věci na kresbě a ve skutečnosti je diametrální

rozdíl. Nakreslená žárovka není žárovkou, kterou známe
z lampy, nakreslená traverza není traverzou, kterou

jsme viděli kdesi na stavbě. Věci jsou postiženy v ori

ginálním trvání, tzn. že byly nejprve izolovány z okol
ního prostředí a zbaveny podružných vlastností. Ztráce

jí většinu konkretizačních znaků, nejsou však staženy
do prázdné geometrické formy. Kdyby nádobě chybělo
ucho, stala by se abstraktním válcem, kdyby plátno po
strádalo záhyby, změnilo by se v mrtvou plochu. Kresby

jsou osobitou reflexí nad fenomenální realitou. Nicmé
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ně je nutné je odlišit od estetiky arte pověra a foto
grafií všedního, s nimiž mají styčné náměty i výtvar

né principy. U hnutí arte pověra, které využívalo re
álné elementy, zůstává pojmenování na věci, u Svobodo
vé ji lze sice pojmenovat, ale nic nám to neřekne o

věci samé. Kresby nepředvádějí materiální rozprostra
nění holé skutečnosti. Vždy prezentují určitý způsob

vidění. Nemanifestují ani krásu tzv. nejprostšího svě

ta, ani nepovznášejí zbagatelizovaný svět. Vůbec neupozorňují na denodenní realitu. Pojímají věc v základním
rozpětí; v nepatrných posunech nutného a možného stavu.

Často, opakovaným návratem k jednomu motivu, vyjadřují

mezní polohy: plátno volně splývá se zdí, nebo hrozí
sesutím, hadice se stáčejí do středu plochy, nebo roze
vírají, aby plochu kresby co nejvíce přesáhly. Znázor

něným věcem je ponechána všeobecnost. Lze jim přikládat

jakékoli významy, interpretovat je prizmatem existenciální filozofie i hlubinné psychologie, ale vždy obdr
žíme pouze jeden jejich aspekt. Mnoho výkladů připouště
jí - žádný přímo nenabízejí.

Kresby postrádají výtvarnou rafinovanost. Vyhýbají
se umělým kompozičním nebo technickým efektům, které

by znejasňovaly podstatu věcí samých. Okno je umístěno
na střed papíru stejně jako okapová roura nebo obálka.
Traver za diagonálně ubíhá. Věci jsou zachycené v nej ty

pičtějším a nejpřirozenějším stání.
Nesmírně důležitý je proces tematizace, samotný

fakt rozhodnutí se pro určitý námět. Autorka nakres
lila žárovku, nikoli zářivku, žebřík, nikoli železné

schůdky. Realizace, ve které se spojuje intuice, podí
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lející se na objevení námětu, a logická redukce, zvažu
jící z několika možných, závisí na prvotním uzření.
Často jde o umělé, přesně technicky určitelné před

měty. "Tematické jádro”, k němuž se soustředil veš
kerý výrazový pohyb kreseb dokládá, že v současném
umění ještě existují intaktní námětová pole, poskytu

jící dosud nezprofanované motivy.

Za tematickou a technickou stránkou kreseb J.Svo
bodové se rozpíná rys, asociující klid, prostoru,
střídmost, jednoduchost, odpovídající nejen vzhledu

věcí, ale vedoucí k jejich vnitřní kvalitě - sebeuzavřenosti, v které se projevuje podstatný rozdíl mezi
věcí skutečnou a nakreslenou. Skutečná je neutrální,

nakreslená se obrací do sebe samé; je vystižena v ni

terném soustředění, kdy žije vlastním světem, nezávis

lým na pohledu diváka. Dalo by se paradoxně říci, že
i ten ji ruší.

Prvé kresby a objekty vycházely, z posledních ob
razů. Úvodní kresba je dokonce figurální. Její velmi

jemná, valérově promodelovaná technika, bez pevných
obrysových linií, byla použita i na motivu stromů, za
jejichž vlnící se hmotou, kontrastující s rýsovanými

liniemi okenních rámů nebo lešenářských trubek, zůs

tal minulý výtvarný svět. Stromy se staly prostřední
kem mezi obrazy a kresbami- Již počáteční kresby odha
lovaly jistotu pohledu. Nerozpínaly se do nezměrná ja
ko obrazy, ale pevně je vymezoval lineární obvod. Za
tímco prvá dvě okna zabírala vnější svět, další byla

rozbitá, zatarasená, zavřená. Stejně tak dveře bloko

vala prkna nebo závora pevně svázaná provazy. Z hle-
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diska možného výkladu je třeba upozornit na to, že

šlo o pohledy na okna či dveře, kdy překážky zamezo
valy vstupu do místnosti. 7 rané fázi nacházela autor
ka podněty ještě v okolní realitě; inspirovala se kon

krétními předměty. Postupně eliminovala vnější děj;
redukovala veškeré náznaky literárnosti a narativnos-

ti. Pracovala jen s věcmi samými; plot je napjat, ža
luzie spuštěná. Neznamenalo to však, že takto může uká
zat každou věc. Jejich výběr predeterminoval její zvlášt

ní sklon, který jim sice ponechával univerzální podobu,

ale nikdy je zcela nezbavoval vnitřního napětí nebo sym
bolických hodnot. Střídmé podání ještě neznamenalo na

prostou faktičnost. Nevyloučilo psychologické nebo exi-

stenciální významy. Například okna si i nadále podrže

la charakter základních symbolů lidské existence.
Kresby se po roce 1974 pohybovaly ve velmi úzkých
přesně determinovaných tematických okruzích. Často se

navracely ke stejnému motivu, který byl opuštěn, jak
mile se ztratil jeho skutečný smysl, .nevyplývající

z významových nebo výtvarných konstelací, ale z osob

ního zaujetí autorky. Jejich neobvykle úsporné pojetí
zabránilo jakémukoli efektnímu zvnějšnění. Způsobilo,

že byl motiv často vysloven pouze jednou. Je jedna žá
rovka, jeden žebřík, jedna traverza.
Mnohé rysy, vyjádřené již v letech 1974-75, byly

typické i pro následující kresby. Zejména to byl pří

stup k prostoru. Naznačovala-li jej autorka u oken

s krajinou, kde vyplynul ze vztahu rámu a hmoty stromů,
připouštěla u oken a dveří nanejvýše jeho aditivní for

mu. Nadále bude pracovat s vlastním prostorem (respek-
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tive objemem) jednotlivé věci, nikoli s celkovou prostoro
vou situací jejího umístění; nevíme, zda divák stojí

před plotem či za plotem, zda se dívá skrze mříže ven

nebo dovnitř. Pojetí prostoru podnítilo i práci s kon
trastem světla a stínu. Na raných kresbách byl zcela

elementární: čelní hrany byly světlé, boční temné. Te
prve později, zejména u kůlů a drátů, došlo k porušení
jeho přísného přechodu. Stejně jako u prostoru, i napě
tí mezi světlem a stínem, je-li použito, náleží věci,

postihuje její nejprimárnější kvality. Nikdy nejde pro
ti ní.

Další zřejmou konstantou kreseb je šedý valér tuž
ky. Šedá bývá obvykle chápana jako neutrální odstín ex

trémních protikladů černé a bílé. Obsahuje podvojné hod
nocení, které směřuje od negativních soudů, rozpoznatel
ných již z pouhé slovní diference šedý-šedivý, po pozi

tivní, kdy se mluví o její ocelově jasné záři. V šedé

se střetává absolutní dokonalost i naprostý zmar. Je
prostředníkem řádu i chaosu, pohlcuje rozdíly a

zost

řuje obrysy. Na kresbách je použito velmi široké škály

šedí. Jsou přesně stanovena místa zvýraznění a popření.
Šedá umožňuje pohyb na hraně mezi krystalicky jasnou a

pasivní plochou.

Z dosavadního vyplývá, že věci byly podány v nej
typičtějších funkcích a stavech: žárovka visí, plot se

pne, kůly se opírají. Jejich tvar není svévolně narušo
ván. Zachovává si pouze nezbytné a nutné. Na některých

kresbách se však po roce 1975 vyskytly funkční alogič
nosti: u žebříku byly nesmyslně položené příčky, tra-

verze chyběly hrany, provazy mají nerealizovatelný uzel.
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Zásahy do technického provedení vyvolala snahapo zvý

šení autonomie kreslené věci. Vzdalování se její empi

rické podoby bylo provedeno jakousi konceptuální zkrat
kou, kdy věc se tvarově nemění, avšak ztrácí některou

podstatnou funkční kvalitu. Konceptuální zkratka, vy
plývající z intuitivního vhledu do věci samé (ten od
halil, co může být popřeno a co zůstane v původním sta

vu), ji zbavuje popisně mechanického znázornění a dává

vyniknout jejímu skutečnému působení. Na kresbách se

také objevuje i zkratka expresívní, která podává neob

vykle vyhrocené vizuální přehodnocení věci. Snad nejstar
ším příkladem mohou být prkna, jejichž perspektivně de

formovaný, ostře vyčnívající tvar, trčí z temného vý
klenku. Expresívní zkratka, představující přímý atak

na diváka, se stala konstantním rysem většiny kreseb

po roce 1975. V její souvislosti je třeba připomenout
2
diagonálu jako jejich nejčastější výtvarný princip,
která do nich vnáší přirozený pohyb. Diagonála

znázor

ňovanou věc nenarušuje. Splývá s věcí. Poprvé byla pod

statně uplatněna na Traver ze (1977). Nikdy však neslou
žila za autonomní kánon, kterému by se věc přizpůsobova
la.

K objektům, které zpočátku nevznikaly systematic
ky, se obrátila Svobodová v momentě, kdy se motiv ne
dal realizovat kresbou, nebo si jej vynutila silná pro
storová představa. Všechny objekty provedla stejným

technickým postupem - lineární drátěnou konstrukci
obaluje kašírovaný, někdy kolorovaný papír; jsou zamý
šleny do uzavřené místnosti. Anulovala objem, plastici
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tu a třetí rozměr. S kresbami mají objekty společnou

lineární obrysovost a negaci umělého prostoru; ten je
nanejvýše chápán jako aditivní připojování jednotli
vých věcných motivů. Od strohosti a oproštěnosti kre

seb se liší objekty uvolněnějším spontánním rukopi
sem, vzbuzujícícm dokonce dojem, že jsou i jistou pro

tiváhou lineární exaktnosti. Většina z prvých šesti
objektů (jsou z roku 1974) byla ještě barevná. Zatím

co stromy tematicky navazovaly na poslední obrazy (ob
jekt Strom ve větru barevným a formálním pojetím přímo

vystupoval ze stejnojmenného obrazu), odráží se již
v jednoduché kontuře oken a dveří nové námětové jádro,

soustředěněji rozvedené v kresbách.

V období 1977-80 byla autorka fascinována umělými
produkty mechanické sériové výroby, zejména těmi, kte

ré připouštěly monotónní opakování s mírným porušením

rytmu, tj. cihlami, trámy či kabely. Vtiskla jim sy
rovost imaginární reality, individualitu evokující
psychické stavy - pasivita položení kontrastuje s ex

trémním pnutím, expresívní vytažení s volným visením.
Za určité vyvrcholení lze považovat skupinu kreseb

Tyč a kabel, Kabely a Kabel a kůl z roku 1980, s domi

nantním motivem ireálného obtáčení. Ze vztahu protikladných elementárních tvarů - přímky a kruhu - vyplý
vají základní kontrasty statického klidu (Tyč a kabel)

a dynamického napětí (Kabel a kůl). Vzbuzovaly-li star
ší kresby dojem, že odkazují k zahlédnutému empirické

mu světu, pak nyní vrcholí práce s autonomní hodnotou

primárního tvaru. Zmizely jakékoli náznaky vnější rea-
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lity. Vzrostl podíl obraznosti. Kabel stočený do kru

hu u kresby Tyč a kabel, která vešla ve známost ve
spojitosti s výstavou v roce 1982 (byla přetištěna

na pozvánce, plakátu, obálce katalogu), nelze chápat

jako kulminaci uměleckého úsilí. Svádí sice ke speku
laci o nadosobním řádu a absolutnu, avšak nebyl využit

pro svou věčnou a neměnnou formu. Kruh je jednou z mož.ností připouštějící jeho maximální rozpětí. Uvnitř

obvodu kabelu zůstává neutrální prostředí, které se
rozpíná kolem všech znázorněných věcí. Krátce před

Tyčí a kabelem vznikla Smyčka I (1980), kde zatočený
a tupě ukončený tvar kabelu obvíjí okraj papíru; k je

jímu monumentálnímu rozvíjení došlo o několik let po

zději u Smyčky II (1984). Srovnáme-li obě kresby, by
la prvá statičtější a hmotnější, hadici ještě spoutá-

vala základna, ze které vybíhala, zatímco na druhé se
již volně pohybovala v prostředí; nedeterminovala ji

ani gravitace, ani velikost papíru. Že prázdno "uvnitř"

kabelu u Smyčky I a II nelze označit za vnitřní prostor,
jasně vysvitlo z Nádoby (1985).

V roce 1981, kdy začala Svobodová kresby provádět
na větším formátu papíru nalepeném na pevný podklad,

se znova objevují některé dříve používané principy a
motivy. Tři kresby z tohoto roku odkazují jak do minu

losti (Kůly plotem a cihlovou zdí, Kabel temným otvo
rem, Okapová roura věcností), tak projevují aktuální
přítomné cítění (u Kůlů je patrné z diagonálně vedené

zdi, u Kabelu ze zjemnělé senzibility pružného prohnu
tí, u Okapové roury z expresívního rukopisu).
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Po čtyřleté přestávce se autorka v roce 1978 na

vrátila k objektům. Zúžila je do lineárního drátěného

obrysu. Jejich náměty se váží ke kresbám, jako dveře
a okna, ale objevují se i zcela nové, jako svíčky, kte
ré již anticipují pozdější symbolické konotace. Na pra

hu osmdesátých let se vyhránu je specifická formální a

motivická sféra objektů, ve kterých budou spojeny dvě
stejné věci v jeden celek. Prvou dvojicí byly Dveře

(1979), druhou objekt, dosud bez přesného názvu, jehož

dvě mírně nakloněné tyče, vybíhající z masívní základny, znamenají krok k nepředmětnosti. Konkrétní věc,

nejspíše zase dveře, se během realizace vytratila a
do popředí vystoupily abstraktní odhmotněné kvality,

vyjadřující elementární fixaci prostoru. Padlkalita
objektu

se nevymyká z celkového kontextu tvorby; je

totiž srovnatelný s Kůly, postihujícími nejprostší se
pětí tří vzájemně se opírajících prvků. Věci stojící
vedle sebe, byly v následujících objektech umístěny

proti sobě. Vznikají konfrontace žebříku a dveří a
dveří a okna. Jejich spojení

pravděpodobně vyply

nulo z dvojice na kresbách Tyč a kabel a Kabel a kůl.

Některé objekty ze začátku osmdesátých let jsou
opět barevné. Přechod od koloristické ke světelné

funkci barvy se projevil u Okna a Stromů za soumraku.
Zatímco barevné pojetí raných objektů odráželo posled
ní obrazy, má u pozdějších evokovat proměny světla v

stín (Svíčka a zed) a stav hoření a uhasínání (Dvě
svíčky). U těchto objektů již barva získala vlastní

sémantické hodnoty, nezávislé na původním vzhledu
předmětu.
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Několik rozměrných kreseb věnovala Svobodová

v prvé polovině osmdesátých let látkám, hadicím a
nádobám. Právě plátna, s nimiž zacházela jinak, než
je ve výtvarném umění obvyklé, protože je zbavila spo
jení s významem draperie, tj. pouhým kompozičním do

plňkem, který slouží k předvádění mi stavovských ilu

zivních výkonů, prezentují její konstantní zaměření
na nejjednodušší. Soustředila se zejména na možné

způsoby jejich visení. Plátnům poskytla jen takové
rozvinutí, jaké samy dovolují; nikdy je nestavěla do

iracionálních či atektonických souvislostí. Provedla

je zcela prostě, bez jakýchkoli stop technického šar

mu. Akceptovala pouze to, co jim náleží, zvažovala
mezi skutečnou a možnou podobou plátna, mezi tím, co
zvýrazní

a co ztlumí. Na kresbě Zed a plátno je zvěč

něno pouze dvěma vertikálními záhyby.
U čtyř kabelů a hadic z let 1983-84, navazujících >

na práce z roku 1980, je třeba uvést další konstantní
rys kreseb, označitelný za tvarovou neukončeno st.

Snad nejdříve se projevila u diagonálně vedených trá
mů. Věci nejsou nikdy znázorněny celé. Nevíme, jak je
dlouhý plot, široká zeá, kam spadá visící kabel. Ač

koli představují vizuální těžiště, podmiňuje perceptuální působení kresby i ta jejich část, která vede

mimo plochu. Obzvláště patrné je to u kabelů a hadic,

vybíhajících z obvodu papíru a zase se stáčejících
zpátky. Vzbuzují dojem, že kresba se rozpíná do okol
ního prostoru, že je větší než ve skutečnosti. Kon

trast ostrého přerušení věci okrajem papíru lze po
jmout jako přechod jistého v zdánlivé, kdy pevný tvar
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náhle mizí kamsi za rámec kresby. Věci, jakoby přisti

žené ve své samostatnosti, se nenávratně ztrácejí.
Vzniká distance, která není nepodobná romantické iro
nii. Svobodová nepracuje nikdy s detailem nebo s výse
kem skutečnosti, ale vždy přistupuje ke kresbě jako

k celistvému, do sebe pohrouženému světu.

Přijetí vnitřního prostoru věci, který se objevil
koncem sedmdesátých let v Zavěšené trubce, jejíž ústí

se aperspektivně natáčelo k divákovi, neproběhlo jed
noznačně.^ Roury (197$) byly uzavřeny nejprve plošně
(tak byly např. prezentovány na brněnské výstavě) a

teprve později získaly dutý konec. Vnitřní prostor
umožnily věci samé. Mohlo se dokonce zdát, že se k ně
mu autorka nevrátí, protože následujícího léta věnova

la kabelům a visícím plátnům, avšak na posledních kre
sbách dostal jedinečné rozvedení. Nádoba před nádobou,
nádoba v nádobě, přetékající nádoby. Vnitřní prostor,

čím dále více absorbující diváka, strhával jeho pohled
do bezedného prázdna. Postupně uchvátil celou plochu.

Funkční zdůvodnění extrémního natáčení nádob, před
stavujících dvě různě dynamicky rozevřená centra, by
lo na nejnovějších kresbách opodstatněno vodou, která

voxně stéká z jejich okrajů.
Kresby nádob také navozují otázku po přítomnosti

lidské postavy jako vykonavateli pohybu. Nikde nejsou

fragmenty rukou, které by je případně mohly držet.
Odpadávají tím náznaky zvnějšnění nebo narativnosti.

Dějící se je pohlceno vlastním děním; děje se samo.
Dříve věci prostě ležely, nyní jsou již v pohybu.

Jako by se hadice ještě více svíjely, plátno ještě
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znatelněji odchylovalo ode zdi. Věci ztratily stání.
V minulosti pouze naznačená možnost pohybu se stala

u nádob a papírů skutečnou; z ireálně vyvrácených ná
dob proudí kapalina. Diagonálně svinuté papíry dokon
ce evokují zvratný protipohyb, kdy se zdá, že rozví

jející se plocha se zpětně zavíjí.

Během osmdesátých let nastává očividná rozluka
objektu a kresby. Paralelně s nádobami vzniklo pět

sluncí. Styčné body obou projevů lze nyní stanovit
pouze rámcově - forma kruhu vymezuje vnější obvod ná

dob i okraje sluncí. Její zaměření je antitetické;

nádoby vtahují diváka do sebe, slunce zase sálají
proti němu. Jde o vyhrocenou polaritu, kdy v prvém

případě se energie vytrácí, ve druhém je maximálně
vydávána.
U prvých sluncí aktualizovala Svobodová ještě

významové dvojice; konfrontovala je s lidskou posta
vou a plameny tryskajícími z neurčité šedé zeměL.

Významové napětí umocnila i výtvarným provedením:
rudě žhnoucí objem slunce stojí proti ploché, pouze

obrysem naznačené modré figuře, i proti lineárně vy
modelovaným ohnům.

Ne jrozměmě jší prací je Slunce (1986), z jehož

okrajů šlehají spontánně do prostoru vytažené jazyky
plamenů. Za sebou umístěné, zvětšující se segmenty

nejsou myšleny jako časově rozfázované děje např.

zapadání, ale jako významové znásobení jednoho tva

ru. V porušení navyklé mechanicky chápané kontinuity
má důležitou roli barva, protože objekt není koloro
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ván od nejsvětlejší po nejtmavší část, slunce před

stavuje jakýsi neustále emanující, trojjediný tvar.
Významový protiklad autorka opět tematizovala u objek
tu Slunce a ptáci, kdy zkratkovitě provedený lineám-í
obrys ptáků rozpínající se před a za jasně rudým sl rrn-.

cem byl v jednom případě černý, v druhém bílý. Barva,
která se osamostatnila od jevových kvalit, nabyla au
tonomnější sémantické hodnoty: na dalším objektu je

již slunce temně modré. Jeho původnímu vzhledu odpoví
dá pouze úzký žlutý pruh při obvodu.

Z hlediska výtvarného nastal u sluncí zajímavý po

sun: znázorňovala-li se dříve jako ideogram nebo mož

ný zdroj světla na obraze, dostala nyní pevnou formu
objektu. Byla zhmotněna a provedena v prpstoru. Slunce
také umožnila podstatnější návrat k barvě; dokonce

vzdáleně připomínají některé starší obrazy. Nikoli snad
barevností, která získala až nyní expresívní důraznost,

ale rytmy plamenů nebo vln evokují jejich volně tekou
cí linie. Rovněž v tematické rovině se objekty napoju
jí zejména na. obrazy živlů. V posledních letech pře

vládají démonické motivy, vedoucí do.mytických oblas

tí. Od roku 1984

vzrůstá i materiál^. Projevila se jak

ve sluncích, tak v nádobách, které jsou prvními kres

bami, kdy věc přestala být hlavním cílem znázornění.
Stal se jím prázdný, dutý prostor. Průvodním znakem
tohoto procesu je ztráta měřítka: jestliže jsme měli
u starších kreseb dosti přesnou představu, jak jsou vě

ci ve skutečnosti velké, mi^í nyní souvislosti s vněj
ším světem. V případě sluncí i nádob dominuje bezměmo.
Na sluncích, patřících k nejstarším a k nejvýše
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postaveným symbolům, se ukazuje naprostá neslučitel
nost intuitivního a ikonografického přístupu. Zauje

tí sluncem, které pravděpodobně vyplynulo ze spontán
ního zážitku autorky, nelze pochopit jen jako zpřítomnění tradičních významů v rámci nových vztahů.

Ačkoli slunce asociují mytické představy prapůvodního
živlu, je třeba poznamenat, že dnes jde o explicitně
vyvolané významy. Objekty, které vyvřely z nevědomé

oblasti lidské psychiky, uchovávající si mýtotvorné

schopnosti, sotva mohou být jejich přímým vyjádřením.
V ikonografickém rejstříku, nanejvýše postihujícím

vnější jevové formy symbolu, není místo pro okamžitou
intuici. Svobodová, která si hledá autentické náměto
vé oblasti, zbavuje motiv nejen všech přidružených
významů, ale i těch, které se na něj nakupily. Pod

robuje jej procesu, označitelnému jako významové pro
čištění, kdy mu jsou ponechány jen jeho skutečné vlast

nosti. Vyhýbá se sémantické polyvalentnosti. Předvá

dí věc ve vlastní, zá kauzální souvislosti vyjmuté
podobě, která není determinována předcházející tra

dicí.
Realizace z let 1985-86 odhalují vyhrocené působe
ní protikladných psychických stavů, kdy spontánní,

živelné, emotivní objekty se střetávají se sevřeněj
šími, niternějšími kresbami. Vyostřená oscilace, kte

rá nebyla v počátečních letech ještě patrná, předsta
vuje nyní téměř nezadržitelný rozkyv, jehož vzájemný
dialog vnáší hybný puls do další práce.

16
Kresba se skládá z kreslení a kresleného. Můžeme

se bua zaměřit na výkon kresby, nebo na kreslenou
věc. Obě oblasti se vzájemně podmiňují, avšak z do

savadního vyplývá, že u Svobodové převládlo krešlené
nad kreslením. Metodu kreslení má do největších nuan
cí vyprecizovánu. Funkci linie co nejvíce ztotožnila

s funkcí věcí. Prvotním zdrojem její práce, kterou

vždy posunovalo kreslené, nikoli kreslení, je nale
zení výrazného motivu. Ten jí otevřel nové možnosti,

nikoli změna rukopisu nebo výtvarných prostředků.
Prostota kreseb hraničí s vědomým zjednodušením,

nebol stojí vně jakékoli snahy o umělou estetizaci.
Zcela se rozcházejí s manýristickými, překultivovaný-

mi projevy současnosti. Nezavádějí nás do iluzivních

vidin, ale setrvávají u konkrétní reality, která může

dostat charakter neskutečného objektu.
Svět, s kterým se v kresbách setkáváme, je vysta

věn z původních a autentických zdrojů. Mluví sám za
se be. Neinspiruje se, nenásleduje, ani neodkazuje
k jiným uměleckým směrům. Je utvářen vlastní matérií,
♦
která vyrůstá z osobních předpokladů. Přesně kreslené
v něm znamená jak přesně viděné, tak přesně myšlené.

Kreslení tužkou dnes není bez rizika. Obstát
v technice, která je spíše v pozadí, protože k její

mu většímu rozvoji chybějí hlubší předpoklady, se

stalo obtížnější než kdykoli předtím. Je sice nej
tradičnějším, ale nikoli nejběžnějším prostředkem.
Autorka kresbě navrací původní, modernístickými prou

dy zastřenou identitu. Dokázala, že je ekvivalentní
olejovému obrazu. Klasické kreslení, jemuž se sou
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časné umění znatelně vzdálilo, ji dokonce dovádí na

pomezí volné filozofující reflexe o smyslu kresleného.
Její kresby jsou o jednom a témže, za jejich měnící

se optickou podobou, která není motivována rozpomí
náním se na původní zážitky zahlédnuté v dětství,

ale naléhavou tíží přítomnosti, tkví stále stejný

smysl, vyplývající z nepřetržitého vyrovnávání se se
světem.
Dvanáctiletý, logicky a metodicky neobvykle dů

sledný průběh práce Jitky Svobodové je specifickým
druhem kontemplativní meditace. Kresby, prováděné

bez přípravných studií, vznikají často během několi
kaměsíčního realizačního procesu, kdy vnitřní spontaneitu spoutává pevný tvar. Vylučují veškerou impro

vizaci a nahodilost. Jsou ukázkou exaktního výtvar

ného myšlení. Žádná nevznikla zbytečně. Každá se
vyjadřuje definitivně.

/únor 1987/

Karel Srp

1. Poměrně největší nejasnosti v dosavadní interpre

taci kreseb J.Svobodové způsobuje oscilace mezi

pojmy předmět-věc. Lze ji sledovat na úvodních
textech katalogů. Kolísání mezi předmětem a věcí
je nejpatrnější v Situaci č.3 (1979), kdy by měl

v některých souvislostech pojem předmětu být na

hrazen pojmem věci, ale setkáváme se s ním i u J.
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Valocha (1979) a H.Rousové (1982). Na stranu věci se

především přiklonila H.Hlaváčková (1978). Zatím nejpregnantněji se vyslovil J.Mátl (1986), který pro

vedl kritiku dosavadních koncepcí!

jednoznačně

odmítl použít pojem předmět pro označení toho, co
Svobodová kreslí, aby veškerý důraz položil na věc.

Dle mého soudu nelze oscilaci jednoznačně rozhodnout,

protože vyplývá z vyznění samotných kreseb. Přechod
předmětu ve věc se dá obvykle vysvětlit tak, že au

torka zbavuje předmět empirických znaků tím, že jej

např. izoluje z jeho prostředí, aby s ním mohla za
cházet jako s "čistě duchovním objektem", tzn. že

fenomenální námět během převýraznění získává auto
nomní hodnoty. Tematizací se z předmětu, vyskytující

ho se v okolní realitě, stává věc. Moment přeměny
je reduktivním procesem, který má esenciální povahu,

nebol umožňuje, aby autorka měla svůj "duchovní ob
jekt" plně v rukou, avšak ještě neznamená, že kres

ba ztrácí všechny předmětné rysy. To, co z hlediska
filozofického může být považováno za ústřední motiv,

se tím ještě nemusí stát z pohledu dějin umění.
2. Např. v roce 1979 se ocitla řada věcí na diagonále,
např. Trubka, Rozpůlená trubka, Roury.

3. K zajímavému prostorovému efektu došlo u Rozpůlené
trubky (1979), kdy v místě jejího spojení vzniká
nepravidelný eliptický obrazec, který nelze jedno
značně považovat za vnitřní prostor, ani za okolní

prázdno.Jako by se Svobodová dotkla zcela jiného pro
storu, jehož význam nelze přesně specifikovat.

/Před četbou záznamů Karla Malicha/
Následující písemné záznamy Karla Malicha postrádají li

terární ambice.Podávájí čistou výpověď, která nepodléhá osob
ní cenzuře nebo stylizaci. Zůstávají vždy v takové formě,
v jaké byly zapsány. Vznikaly "alia prima", bez dodatečných

úprav či korektur. Zprostředkují autentický, naplno vyřčený
a nic neskrývající svět. Nečlení je odstavce, čárky, střední

ky a tečky. Jsou prudce rytmizovaným, zdánlivě nekončícím
monologem, jehož útržkovitost odkazuje k romantické teorii

fragmentu, kde mizí rozdíl mezí úplností a neúplností. At
%
má záznam jakoukoli podobu, je vždy celistvý.
Autora

upoutává hmotná matérie, modelační a zvukové vlas

tnosti slova. Usiluje o adekvátní postižení vnímaného. Místo,

aby napsal, že slyšel hvízdot, formuluje jeho akustický prů
běh. Chce být co nejobjektivnější. Nepracuje s literárním ja

zykem, ale lpí na smyslové stránce neartikulované řeči, v kte
ré se věty teprve ustavují. Způsob použití slov se blíží výrázovým prostředkům výtvarného umění: jsou pružná jako li

nie ohýbaných drátů, drsná jako vpády empirie, jemná jako
odstíny tušených barev; prohýbají se pod silou prožívaného
pocitu, drží při přesném pojmenování.
K běžným rysům záznamů, vytrysklých na jedno nadechnutí,

patří zrušení mezery mezi několika slovy /např. "dívelovstá-

veloodtlačovalo", "vzepřenípropadání", "svistsvistsvist" či
"narůžověloběloozářeno"/, které vyvolala potřeba současného
postižení všech probíhajících a neustále se proměňujících

dějů. Kdyby se Malich během psaní zarazil a přemýšlel jaké
ilovo použije či jaký pocit popíše, zmizela by veškerá au

tenticita. Vyslovuje kontinuální syntézu všech okamžitých
prožitků.

-

Několik předložených záznamů, z července a srpna 1979 do
kládá, že i slova, stejně jako výtvarné formy.umožnila po-

hyb od abstraktních dojmů k určitým, přesně ohraničeným je
vům: začínají obecnými, postupně konkretizovanými vjemy,

zprvu postrádajícími zřejmé časové i prostorové zakotvení.
Jejich východiskem může být jakákoli elementární zkušenost,

která ponechává otevřený prostor dalšímu významovému zhuštování, směřujícímu k přesné, celý monolog ukončující pointě.

Často sé autorova situace vyjeví z jedné závěrečné věty,

v které vyvrcholí stupňující se napětí textu. Osvětlující
pointa není nutným pravidlem. Některé zápisy jsou zcela <olné, bez pevného začátku a konce.
Během četby jsme svědky střetů různých

te

pelných, akustických i zrakových dojmů. Dochází k naprostému

propojení vnějšího a vnitřního světa. V jedné nepřetržité
neokySejnl
větě, v jakémsi kompaktním,
"
dynamizovaném^syrovém bloku, zesilovaném pouze lavinovitým tokem slov, se prolína

jí vnímané události s momentálními sebereflexemi.

Malich slovo zbavuje zkonvencionalizováných vazeb. Je sa
mostatnou sémantickou jednotkou

s autonomním postavením.

Může být několikráte zopakováno, aniž by nastala monotónnost;
pokaždé je nositelem přímého výrazu. Nejnápadnějším rysem záJ

znamů je řídký výskyt slovesa, přispívající ke zrušení vněj
ší narativnosti. Prudký spád textu, který je neustále se na
balujícím pocitovým proudem, zajištuje nejčastěji podstatné
jméno slovesné.

Zřetelná uvolněnost výpovědi okamžitě upoutává; po prvé
desorientaci^vyvolané nárazy různých pocitových center, jsme

jí postupně strženi tak, že se z pouhých čtenářů stáváme jejimi účastníky.
-KS-

Karel Malich, Záznamy

Teple teple bodově doleva doleva spočívavě dotek chladu

splynuti bolavou protepleností pulsu opírání opírání bo

lest napětí držením stiskem pokračováním píši píši vzhle
dem ke sklonu 30 stupňů mé ruky pokračující předloktím
zlomením v lokti napětí pokračování vzhůru do podpaží
střetnutí s mým pohledem pískově do pepřová mírné boles

ti vracení vracení pod 30 stupňů zpět psaní psaní psaní
doprava doprava přechod přes hranu omezení střetnutí za
hřátého papíru styk se sněhosolnou bělí vracení splynutí

dvou materiálů rozlišování rozlišování rozlišení vůlí k
pokračování pocitu a zaznamenání proč proč proč oblouk

touhy opsaný v prostředí oblouk znásilněný pudem sebe

záchovy psaní psaní k čemu tok tok proudění ro^rostré
nování do prostoru vydouvání roztřišíování popelavě bez

barvě proprachověle hořce zhořkle rozpadání prozářeného

oblouku pád pád zmírňování přecházení do horizontálního

vlnění uklidnění vpravo vertikála okrově bílé perforo
vání jiný materiál narážení jiného hluku zvuku hučení

tlumení tlumení rytmí z ování d ©hlučení proti mému obli
čeji několikahlasý tlumený anonymní do sebe obrácený po

rušený třemi ohnisky každé z nich jiná tónina v jiné vý
ši proplétání narážení zauzlování perforace rozpínání

protisměrné roztříštění vysvětlovaného slábnutí mizení
agrese poklesnutí doznívání zvýšení jiného studeno stu
deno dole dole stoupání vzhůru do pachu pachu pachu se

dím na obědě.
/ 17. července 1979 /
X

X

X

2

zastřeně žlutě do okrová do sametová sazí zpět nahoru
odražení prachově bezbarvě do mnohosměru překryté stou-

pavé obtékání š liáno obloukem shlukování shlukování víři

vě temně bezhlučně rozprostřeně do tušení hmotněnehmotného kužele tlak netlak prohýbavě obtočené proudíce do-

týkavě nedotýkající shora do stran kolmo též teá obejmutí s převahou zleva za mnou dopředu rozbíhavé plynutí
bez vůně narážení odcházení roztříštěné roztrpklosti do
hořká pulzování pulzování v rytmu ne rytmu ne tíha neváhá
brnění vzlínání do jedné třetiny odshora odražením zame

zeného částečně proniknutého s ovíváním několikvrstevnatého válcového zchlazeného obtékání zalomení do nesměrů

plošná rozptýlenost zvíření

proudů určení mírné skloně

ní nedováženého směru obchvácení do určování následová
ní předchozího vzhledem k tlaku položené ruky kolem do

rozvlněné povrchově rozvlněné hmoty nehmoty navrstvené
v bodu doteku stále nej intenzivněji nejvíc uvědomované

ho střetnutí dvou energií těla netěla dochvělé odvádění

do středoleva vzhledem k mé ose těla mírná neváhá v toku
uvědomovaná zlom do skloněné osy....jakobych seděl na
židli

/ 27. července 1979 /

X X X

3

bezváží spočinutého zmrazeně protepleného tlaku násilně
cítěného spočinutí, bezpečně neznámého následovatelného
světelně bezbarvě proudícího obtékání stoupání sírově-

zfialovělého nesvětla jiné energie prýštící do všech
stran tvarově omezeného pronikání do rozptýleně zborce

ná do výše tři krát dvě oči zprava tryskající koridor
neviditelně průhledně odsírověle do středu do měkce u-

nikavě soustředěného napadání zfialověla odzelenavě ro

tující spirály rozpadající

se původně odlišného tnutí

energie myšlenky barvení hroucení proplétané do pokračo
vání do prostoru do prostoru zesláblé zbytky energie u-

nikající do všech stran uprostřed napadení rozvrácení
rotujícího úmyslu průhledného koridoru zleva zleva zle

va napadení rozmělňování do sebezáchovy původního tři
krát dvě oči tři krát dvě oči rozestupování deformova

né vymezeného prostora rozhovoru krupice prachu energií

popel napadání do nového zformování mizení pakřivek úmy
slu směru vůle formování ne pozná telné svobody konec shlu
ku energií tři krát dvě oči rozhovoru vyklizení místa
odplynutí číhavé slídění lhostejná náhodného shluku uz

lu kmitání zmnoha strm rozněcováného střetání míhání

stlačované zvírovění do stoupání klid klid klid těhot
nění nové situace

/ 27.
X X X

července 1979 /

4
ztmule ne ztmule chvějivě v nedozeleněné průhledně
průsvitné do bělá soustředěné do pulzující nemoučné

ztemněle rozvíravě rozpadající, vracející tranopařentri
zbarvenosti teď tea. zdánlivé zhmotnění do temna vlast

ně zmrazené zřetelné gesto ještě ještě tečí teď zemdl fi
ne trvající nazelenale pepřově kmítavě strhávané bez-

stranně jakoby na měnivém prostoru hrachově zrnité odzelenělé rotací prolamování plochy-prostoru znova zjas

nění viditelné ale znásilněnou vůlí chtěné rozpoznání

gesta uvězněného v neurčitosti neprostoruprostoru lhos-

tejně k neurčitosti neprostoruprostoru. lhostejně k ne
určení vzhledem k čemu jen ke mně má ruka cize cize tě

lesně

[nečitelné slovo]

asi já asi já mně nepatřící

zrušení k pocitu neváhy. Zaplatil jsem kafe. Jsem nejsem

to já.

/ 3. srpna 1979 /

X X X

zjitřeni zjitření zjitření tok napadení pulzuje pulzuje

v rozbíjení roztříknutí zběsilosti vůle zachování zesírovělá bezbarvě oranžová zvlněná rozpadá se rozpadá se
shromažďuje záblesky ne barvy nehmoty soustředění v rozsvětlení rozzařování prachového vrstvení zklidnění rota

ce spirálového vyslání zsinalého paprsku nerudnosti změ
nění spirálového v přímku ostře rotujícího světelného
rozbírajícího nepřijmutí apatické mizení ztemňuje se

ztemňuje se nasládle zvápněle rozprachověle zplísněle
do růžice parabolického protiobjímání zvířeného

/ 4. srpna 1979 /

hlavy hlavy hlavy vertikálně odkloněné skloněné rozběleně do perleíova popelavěnarůžověle vrácená do perletově-

odzeleněné sazově odčervenělé teple klínovitě rozkoseně

v půdorysu kuželovitěvzlínavě do spirály rozbité pohybem
kolem bodu stříbrně odkloněle do mléčná moučně smaragdo
vá zelen rozplizle do ne ohraničené oranžové do fialova

stříbrně žlutorůžově cink hluk hřmot ticho ticho ticho

/ srpen 1979 /
X X X

doběla dorůžově zelena nezelena do mléčně zrnitaplynula
plynule netekutě spljivavě do nepohybu nést o Jaté rozost

řeně shlukování k obrysu hebce okraje lemující otvor ne-

otvor vpředu nevpředu obchvácená neurčitě tvrdě objemo
vě změkle ve výsledku zřetelně tušená hmota sumárně ale

provzdušněle mnohobodově k výchozím mnohapchybům drahám
vráceným do těch bodů teď teď ztrnule neobejmutě negeo-

metrie nepohyby pohyby odstříbřeně mléčná nehmotahmota
rozpadavě zastřeně do víření vystupování ztrácení ne tva

rování pulzace vibrace do zklidnění překrytí neurčitosti

pohybem vrácení vrácení šedě šedě rozprachověle skořicové

nahnědle voňavé pelynkové světlo světlo neudržitelné duho

vé rozvrácené červené roztřesené neudržitelné stahování
do pulzujícího ne ohraničeného bodu rozpínavě k neokrajům

stažení stažení narůstání rozpínání rozpadavě ostře rozří
znuté konec konec moučně bodovitě rozchvácené chlad chlad
do tepla bolestivě nestoupavě rozetnutí nekolmo teď zlaskavěle obchvácené nárazové objímavé proudění shora shora

prolínání, mizející nekřivky nezávisle na nehmotu mého

6

těla ne tě la prozářeného tmou světla tmou za mými zády

hluk tlak mnohokrát poznaného vteřinového tajemství ne

uchopitelné reality.
/ 28. srpna 1979 /

Brána hlubin
" Jako stín

jdou za námi dveře, které se zavírají na

konci každého okamžiku jako dveře hrobky. "

Václav Navrátil

Práce Paul Kleea poskytují neobyčejně rozsáhlé

množství podnětů pro ikonografické studie. Jednotlivé
motivy se objevují a zase mizí.,aby za řadu let opět vy

stoupily v nečekaných souvislostech a tvarových proměnách.
K dosud nepovšimnutým patří brány nebo dveře,které se pro

línají celou Kleeovou tvorbou.1

Vyskytují se v různých

etapách a vždy Jsou podřízeny právě probíhajícímu formál
nímu výrazu. Pouze v ojedinělých případech,© které půjde
v této úvaze, nesloužily brány za vstupy do parků či zám
ků, ale byly provedeny samostatně. Ústředním tématem se

stal jejich temný otvor. Za typický příklad slouží akva
rel Brána hlubin /1936/,který se vymyká kontextu EZLeeo-

vých prací druhé poloviny třicátých let: doznívá v něm

kubizující pojetí plochy,Jemuž se autor věnoval Již v
druhém desetiletí. Genezi Brány hlubin Je možné tudíž

sledovat ze dvou hledisek: formálního a námětového,neboť

abstraktní členění barevných ploch,Jemuž se Klee věnoval

kolem roku 1935,bylo konkretizováno elementárním motivem
brány oproštěné od Jakýchkoli architektonických detailů

-Je pouze lineárně ohraničenou neprůhlednou, černou plo

chou. Konfrontace okna nebo brány s fragmentálně členěným
okolním prostorem patřila k základním motivům Kleeova ob
razného světa: zabýval se Jí Již v Architektuře s rudou

vlajkou /1915/ a v Architektuře s oknem /1918/. Pojetí

2
zřetelně anticipující Bránu hlubin vystoupilo až v Brá
ně noci /1921/, vedle které lze zmínit ještě Bránu Hádu.
K Bráně noci,která je výrazným černým obdélníkem na mo

drém pozadí,směřují nepravidelně lámané úseky linií;

je typickým příkladem Kleeova ’’chladného romantismu” ze
začátku dvacátých let. Divák jí vstupuje do imaternálrn
oblastí temna,v kterém řečeno slovy Richarda Weinera:

’’počíná oblast,kde není hůry ani dolu,levice ani pravi-

ce,rubu ani Ince,kde včera je zítra,pozítří loni..."
Tedly-li k Bráně noci aperspektivní linie,je Brána hlu

bin důmyslným uspořádáním různobarevných ploch, svádě jí
cích pohled od vnější obvodové roviny,složené z obdélní

ků a čtverců,přes zdánlivě sklopené kosočtverce a troj

úhelníky, do vnitřního nepravidelného obrazce černé plo

chy. Brána se proměnila v černou-díru. Z formálního hle
diska je zajímavá především tím,že hlubina byla vyjádře

na plochou,nikoli perspektivní zkratkou. Je hranicí po
hledu,který se o ni láme. Hlubina není vizuálně manifes

tována iluzivními prostředky,ale vyplývá z posunu od perceptuálního k významovému chápání plochy. Prostorové kom
binace se odehrávají před branou,jak to napovídají již

některé Kleeovy lineární kresby s ubíhající perspektivou

/např. Perspektiva s otevřenými dveřmi, 1923/,kde veške
ré dění obsáhne fenomenálně nahlédnutelný prostor, zatím
co temný, ne definovatelný prostor dveří vyjadřovala plo

cha,která oddělovala jevový svět od metafenomenálního :

co je možné před branou,není možné za ní.
Do Brány noci a Brány hlubin jsme uváděni diagoná
lou,která v Kleeově výtvarné teorii znamenala vztah
vpřed-vzad.

3Již její plošné použití asociovalo pros-

tor. Na rozdíl od determinant vpravo-vlevo,nahoru-dolů
odkazuje k hloubce. V obou kresbách se však zastavuje

přeď nocí i před hloubkou. Jejich vnitřní plochy se ne

dotýká. Určité náznaky řešení nabízel pojem "tiefenflfichen, napovídající, že vedle plochy umístěné v hlubokém
prostoru existuje ještě možnost obrácená: hloubka im
plicitně obsažená v ploše.4

I když si této kvality byl

Klee vědom,nikdy ji netematizoval tak, že by setrval pou

ze u prázdné monochromní plochy,ale vždy pracoval s je
jím kontrastem k fenomenálnímu prostoru. Aby jeho sta

novisko, definitivně realizované v Bráně hlubin,vystou

pilo ještě pregnant ně ji, je možné jako protipříklad při

pomenout obrazec j akési zvratné pyramidy - od Wilhelma

Wundta,ve kterém, jeden z do sebe umístěných čtverců,
jejichž vrcholky a rohy byly spojeny liniemi,se k nám
had přibližoval nebo vzdaloval.

Wundt relativizoval

prostorové vztahy tím, že kladl paradoxní otázku,který

ze Čtverců je blíže,avšak stranou ponechal existenci
jejich plochy. Představuje extrémní stanovisko,s kterým

Klee v kresbách s motivem, brány nebo dveří nepracoval;

jeho hlubina byla vždy definitivní,neboí at je prosto
rová situace jakákoli,a? je řešena centrální,paralelní

nebo obrácenou perspektivou,nikdy nezasáhne plochu uvnitř
brány,která odkazuje k jakési primární prapůdě,nepřístup

né smyslovému názoru. Otevírá cestu k místu,které Klee

definoval ve výroku,později použitém na jeho náhrobku:
"Nyní nejsem vůbec pochopitelný. Neboí bydlím právě tak

dobře u mrtvých jako u nenarozených. 0 něco blíže srdci
tvoření,než bývá obvyklé. A ještě dlouho ne dost blíz

ko.

Kam Kleeove Brána hlubin míří,lze zjistit z jeho

teoretických reflexí, o barvách. Rozlišoval totiž dva ex

trémní. póly - černý a bílý,mezi nimiž se všechny ostatní

barvy rozpínaly. Zatímco bílá směřovala k nebi,vedla čer
ná do nitra země. T Bráně hlubin nestojí žádné těleso

perceptuálnímu aktu v cestě. Skosené tvary ploch oteví
rají vstup do lůna přírody. Mezi já a kosmem není žádný
zprostředkujici symbol. 7
Po krátkém formálním rozboru,ukazujícím,že Brána

hlubin byla zakotvena v Kleeově- výtvarném .tvarosloví ví
ce,než by se dalo čekat,je třeba upozornit na okolnosti

její realizace: na začátku druhé poloviny třicátých let

Klee. vážně onemocněl. Do jeho prací pozvolna vstupuje

existenciální prvek. Brána hlubin byla jednou z prvých
kreseb,ve kterých se projevil. Ačkoli se v řadě podstat
ných momentů stýkala s o mnoho let starší Branou noci,

obě se rozcházely v tom smyslu,že Brána noci ještě po
strádala spojitost s osobními psychickými stavy; podáva
la obj aktivizovanou představu temna.
Z. pouhé deskriptivní analýzy lze Bránu hlubin číst

především dvěma způsoby: senzualisticky vzato je černou,

barevnými obrazci ohraničenou, ne pros tupnou a zraku ne
proniknutelnou plochou,sémanticky vzato je prázdným,čer

ným prostorem. Jde-li o plochu,je pohled fixován a vra

cen, metaforicky řečeno,zpět divákovi,je výzvou sebere
flexi; jde-li o prostor,je manifestací prázdna a temno
ty. V Bráně hlubin splývá názorné s pojmovým myšlením.

UmožniTa to především Kleeova jednoznačnost,když popřel
fenomén zvratnosti,tím,že důsledně zatížil zadní plán;

zmizela ambivalence,zůstala neměnná jistota.

Kolísání mezi plochou a prostorem přináší otázku,

zda je vůbec možné dimenzi hloubky ve výtvarném umění

předvést, Napadá-li Kurt Badt koncepci hlubokého prostoru vypracovanou Rieglem8 , tvrzením, že využít termínu
hloubka právě v tomto smyslu je neadekvátní,jelikož u

předmětu vymezujeme šířku,výšku a délku, ne znamená to
ještě,že zmíněná kvalita neexistuje. Badt přenáší dis
kusi o hloubce do filozofické oblasti,když tvrdí,že

"hlubina je to skryté"; blíží se Kleeově představě tím,

že odvádí hlubinu od konkrétního perceptualního aktu,

který sledoval Riegl,a zaměřuje se na její nezměrnou
kvalitu. Brána hlubin totiž ukazuje,že délku "hlubiny"

nelze matematicky stanovit,že nutně nemusí mít ani pro

storový charakter; v mezních případech, může být vyjádře
na i plošně.

Vrátíme-li se k významovému výkladu Brány hlubin,
je třeba připomenout,že Klee se napojil na obvyklé iko

nografické téma tzv."dveří smrti", jejichž vývoj sledo
val Jan Bialostocky od antiky do konce devatenáctého století.9

Spojenu dveří s koncem života dostalo v moderním

umění naprosto individuální podobu,týkalo se často,zejmé

na v oblasti výtvarného projevu konkrétního osudu umělce.

Zde vznikají určité diference od literatury,kde předsta
vovalo tradiční loci commune. V souvislosti s Branou hlu

bin byla připomínána báseň R.M.Rilka o "zoufalých,zejí
cích bránách" ze Sonetů Orfeovi,ale na počátku třicátých

let vztahuje temnou bránu k perspektivě smrti také Herman

Broch,když v románu Náměsíčníci poznamenává,že člověk je
od narození v zajetí "jisté podivné úzkosti",která jej
vede"v ústrety jedinečné smrti", tj. k temné bráně.11

Kontrast plochy a hloubky,vyskytující se často na přelo

mu století,byl tematizován rovněž existenciálně. Za tra

diční námět sloužily hladiny řek nebo tůní. Novinová

zpráva o dvou, utopených sebevrazích přivedla Richarda
Weinera k rozštěpení mezi impresionisticky blyštící se

hladinou a zhoubnou hlubinou,v němž právě brána předsta
vuje mezní moment:
'Tím sobě: líilče hladin,frivolně zčeřených hladin a nestoupneš na dno:

Vy však, Aničko,Rudolfe, vy tam víte
vespod země,ztrhaný,mrtvý zor,

že vás zhubil,poněvadž těkaje přespříliš lnul
der reine

Tor"12

Ztotožnění hlubiny se-smrtí jako propasti do níž

autor váhá/sestoupit,ale v jejímž kontaktu chce být,se
projevilo i u Franze Kafky,když v jednom dopise pozname
nává, že k

práci potřebuje zvláštní druh samoty: "nikoli

poustevníka",to by nestačilo „ale přímo chce být "jako

mrtvý". Psaní podle Kafky je "jakýmsi hlubokým, spánkem,
tedy smrtí", psaní "ma teziste v hloubce".

Odstrašují

cí i vábící dimenze hloubky otevřela nove pojetí plochy:
je ochraňujícím povrchem,na kterém se lze ukrýt.
Temnou branou se Klee dotkl "bezmezné zkušenosti",

k jejímiž vyslovení by sotva stačila tradiční symbolika.
Černý otvor se objevil i na jednom z. jeho vůbec posled
ních obrazů: nad černým pětiúhelníkem, ohraničeným fialo

vou plochou se zjevila bílá bysta anděla smrti.
Temný útvar,vyjádřený pouze ohraničenou černou plo

chou,měl pro Kleea osobní význam. Nebyl jediným,kdo se

za obdobných životních souvislostí k jeho aplikaci uchý
lil. Tak např. na pátém obraze z cyklu Pohyblivých hrobů

7
Mikuláše Medka je tmavá plocha, připomínající lidskou

hlavu,obestavěna masivními, aperspektivními bloky,téměř

po vzoru manýristických oken. Určitá podobnost s Branou
hlubin stěží znamená přímou návaznost,! když je známým
faktem,že se Medek o Kleea zajímal.

Z jiné strany se k motivu. brány jako místa nutného
jednosměrného přechodu z jednoho stavu v druhý dostal

Yves Klein prací Zde odpočívá prostor. Měla téměř ritu

ální podtexty. Posvětil ji totiž osobním kontáktem,ne
boť si během její realizace lehl zahalený do deky,z kte
ré nechal vystupovat pouze astrální obličej své hlavy,
pod plochou desku náhrobku. Ka jeho pozlacený kryt po

házel květy růží a položil modrý věnec. Fotografie,doku

mentující tuto formu úzkého spojení autora s uměleckým
dílem,byla zveřejněna až po jeho smrtí. Klein v práci

Zde odpočívá prostor ztotožnil sám sebe s prostorem.

Jakoby tak krátce před svou smrtí vytvořil skutečný
hrob sobě samému. Ačkoli může být podotknuto,že jde o

velmi volné spojení s Branou hlubin,není Klein připo
mínán náhodou. Stal se jedním z mála umělců,kteří se
přímo věnovali prostoru v ploše. Plochu modrých mono

chromů, totiž chápal jako hloubku manifestující ryzího

ducha: "tematem, které sleduji,je prostor,ryzí Duch...
Tím, že se nechám prostoupit věčnou neomezenou sensitivi

tou,vracím se do Ráje."^

Připomeneme-li si slova Ri

charda Weinera o prostředí za hranou, setkáme se právě
u Kleine s kvalitami,které nás co nejvíce odpoutávají

od reálného světa. V hlubině se ztrácí představa empiri

ckého času. Je ’’místem”,z kterého zmizely ustálené časo
prostorové vztahy. Autor monochromy označoval "za koupel
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v prostoru rozsáhlejším než nekonečno” nebo hovořil o

"osvobozenosti ode všech dimenzí"; negoval vazby nahoředole,vlevo-vpravo,vpředu-vzadu,aby divákův pohled vrhl

do absolutního ,bezevztahového prázdna.
V souvislosti s "kleeovským motivem" je nutné rov

něž připomenout Jiřího Johna,který na obraze Tůň /1971/

svádí svažující se,barevně odstíněné vrstvy modrého sně
hu do temné,větvemi zatarasené zamrzlé tůně,umístěné u

spodního okraje plátna. Provedení je téměř abstraktní.
Obraz,situovaný do zimního období,měl zcela opačný,for

málně však velmi obdobný,předstupeň,kdy z kusu odhalené

země,obklopené tajícími sněhovými poli,se probouzí jar
ní příroda /Rašení,1908-69/. £ůň Johnovi konkretizovala
*

místo zániku. Měla stejnou funkci jako Kleeova brána,

s kterou lze spojit i jeden z jeho posledních obrazů,

znázorňujících v prostorové zkratce úzkou a přehnaně vy
sokou nemocniční chodbu. Ha jejím konci se v předmětu,
identifikovatelném jako skříň,setkáme s vyzařující ima-

teriální barvou; skříň je mezí jinosvětskosti,její poje
tí kontrastuje s plošnou podlahou a stěnami.

Také poslední kvaše Evy Hesse z let 1968-70 obsahu

jí čtverce a obdélníky,které fixují prázdno,někdy vyme

zené formou okenního rámu. Měly autonomní postavení;
autorka Je nepovažovala za přípravné kresby k objektům

a sochám. Jejich vnitřní plochu ponechávala téměř- vždy
čistou. Ze sledovaného pohledu je nej přitažlivější kvaš,

který pochází z poslední do by, kdy své objekty zbavila

kontaktu se stěnou či podlahou a volně Je zavěšovala do

prostoru; jeho obdélnou vnitřní plochu totiž ostře ohra
ničila hustými expresivními tahy.
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Za poslední příklad,který má určité souvislosti s

Branou, hlubin,lze uvést závěrečné kresby Evy Kmentové.
Jedna z prvých se jmenuje Místo,kde nic neroste/1977/:

nepokreslený, diagonál ně se zužující obdélník tkví Tnimrt

organický život; vymyká se empirickému prostoru.. Bylo

zde možná dosaženo,stejně jako již na zmíněném kvaši Evy
Hesse,výrazu ještě úzkostnějšího než u Kleea,neboí ve

středu kresby zůstala pouze čistá bílá plocha. Z vel nrf
názorného Místa,kde nic neroste,přešla Kmentová k abstra
ktním plošným obrazcům Bílého místa a Černého místa. Je

dinečným způsobem se také ke"kleeovskému motivu?’ přiblí

žila Tmou flSTS/ a Tmou v okně /1979/.
U Evy Hesse a Evy Kmentové se projevila určitá os

cilace mezi oknem a prázdnou,pouze abstraktními tahy vy
mezenou plochou. Zatímco okno zůstává komunikati vním zna
kem,je u bílé plochy situace jednoznačnější: je místem
prezentujícím bezedno. Okno však nelze ztotožnit s bra

nou, která se objevila i na posledních kresbách Evy Kmen

tové; Rozdíl,patrný již z architektonické funkce, přetr
vává i u uměleckého nebo metaforického pojetí. Okna ote

vírají svět pohledu,brána celému tělu. Je-li okno pohl

ceno chaotickou změtí lineárních čar,může zpodobnovat
mi zející svět /viz kresba Tma v okně od E.Kmentové/.
Závěrem bych provedl krátké zobecnění :

U všech sledovaných autorů měla černá, bílá nebo ba

revná plocha,která byla vymezená bránou,stěnou,oknem či
tůní,tři základní významy: kosmogenický, transcendentní
a existenciální. Kosmogenický,neboí šlo o transsubstan-

ciaci uzavírající životní biologický cyklus,transcendentní,neboí plocha zastupovala hloubku, existenciální,neboí
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v uvedených případech nastalo úzké propoj ení s ví astr-fa

osudem jednotlivých umělců.

Kam však tyto tři významy, které byly poprvé pod

statněji formulovány na přelomu 18. a 19.století,směřo
valy ? Jednou šlo o hlubinu či hrob,jindy o noc. ’’Nezná

mo" nezastoupily tradiční symboly /např. lebka nebo kos
tra/, ale bylo přímo vyjádřeno.

Termíny jako bezedno či prázdno,zde byly použity
způsobem obvyklým ve výtvarné kritice. Hledáme-li spo

lečný pojem,pod který by se daly uvedené příklady shr
nout,nabízí se "místa nejsoucna". Toto, záporné určení

však neznamená negativní prázdno: je vždy naplněno kon

krétním obsahem.
- KS -

Poznámky :
1. Motiv brány se vyskytuje v Kleeově práci neobvykle
často. Je přítomný v každém, jeho období.. Umožňuje vel
mi široké formální zpracování.,které vede od čistě for

málních hříček po nejhlubší významy. Například rok

před Branou hlubin provedl Klee Bránu zpustlých za
hrad,kde jde skutečně o bránu,kterou se prochází do

mohutnou zdí ohraničeného botanického okrsku. U Brá
ny hlubin je podstatné,že je pouze vchodem,nikoli již
východem.
2. R.Weiner, Lazebník, Praha 1974, s.56.
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3. K roli diagonály viz: P.Klee, Das bildnerische Denken,
Basel 1956, s.43-45.

4. viz pozn. 3, s.51-53 a s.126.

5. W.Wundt, Grundriss der Psychologie, Leipzig 1905,s. 167.
6. cit.dle, M.Lamač, P.Klee, Praha 1964, s.22.
K nejnovějším interpretacím citátu viz: Jurgen Glae-

semer, Klee and German romanticism, in: Paul Klee,
Hew York 1987; I.Zhoř, Sbomík k poctě V .nebeského,
Praha 1986.
7. Ke koncepci Urgrund v německém romantismu a expresio

nismu s přihlédnutím k P.Kleeovi viz: August K.Wied-

mann, Romantic Roots in Modem Art, 1979, s. 194-204.
8. K.Badt, Raumphantasien und RaumilLusionen,K81n 1963,

s.77.
9. J.Bialostocki, Door .of Death, Jahrbuch der Hamburger

Kunstsammlungen, Bd.18, Hamburg 1973*
10. Připomínka Rilkeho v: Christian Geelhaar, Paul Klee

und Bauhaus, 1972.,s. 106. Je zajímavé,že Rilkeho báseň
byla určena rovněž na náhrobek.
11. H.Broch, náměsíčníci,

Praha 1966, s.169.

12. R.Weiner, Mezopotámie, Praha 1965, s.27.
13. F.Kafka, Dopisy Felice Bauerové, Světová literatura,
4/1968, S.124.

14. Thomas McEvilley, Yves Klein, Art forum, June 1982.
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Fotografie zmíněných prací obsahují tyto publikace :
M.Medek, Homage a Mikoláš Medek,Paris 1976;

Y.Klein,

Centre George Pompidou,Paris 1983,s.367,bar.repr.č.55;
J»John,Poslední obrazy,Roudnice 1974/repr.Zamrzlá tůň,
1970-71, Chodba, 1971/; Lucy R.Lippard,E.Hesse, New York

1976,s.159,obr.203; E .Kmentová, In Memoriam,Praha 1982,
obr.52 a 56, Situace č.8, s.17.

/Na protější straně :Paul Klee, Das Tor zur Tiefe,
1936/25./

V NN 8 byl následující text "Ohlédnutí" uveřejněn bez jedné

stránky. Omlouváme se s uveřejňujeme jej znovu celý.

Ohlédnutí

Zdá se,že k ověření pravdy a pro nutnost komunikace

bylo nutné vy tvořit osobní mýty. Čín hlubší byla jejich

analýza nevědomého světa,tím víoe tylo mrtaé přispívat
vlastní otevřen ostí, což nutně vedlo k větší zranitéL-

nosti autora. Heslo o dovednou mist most kamufláží, při
kterých autor stál s úsměvem opodál, ale o upřímné, část o

kostrbaté výpovědi,které svou mluvu dohledávaly, V pracech generačních současníků se nmohcý dala vystopovat

příbuzná řec,jež byla jakýmsi přirozeným vyústěním otázMj^které

byly na počátku položeny a kterým se*bez vý

hrad věřilo. Věřilo se,že přinesou úrodnou půdu a bylo

tedy lhostejné,kdo a iakým dílců se bude podílet. Osobní
aýty a víra v ně přerůstaly ▼ 3* dno mdlndívirtuální tě-

lo,homogenní, společné,s jednou krví, avšak natolik silné

a suverénní,že ne potlačovalo individualitu každého z nás.
Kdo nedokázal přinést svůj díl m společný trůn a stál

pochybovačně mimo,poznenáhle ztrácel půdu pod nohám
a příliš pozdě chtěl nosit své díly na trůn,ze kterého
v blátě,prachu,slin a krve začalo svítit podivuhodné

světlo. Kdo se bál špíny,kde se bál uříznout si hlavu,
kdo nevěřil,že doroste chvíle,kdy bude moci mluvit přes

ným jazykem,ten náhle lepil a snad doposud a nebo navždy
bude lepit umná díla z umělé krve bez jakýchkoliv sou

vislostí,která možná budou formálně dokonalejší (v lep

ších případech),co však určitě nebudou obsahovat budou
základní impulsy,které se snad budou jevit jako příliš

primitivní a ne urovnané,budou se zdánlivě chaoticky hem

žit (což,Jak se ukáže později Je často Jen zdánlivé),

splývat a rozmnožovat se.
Unes,kdy Je navýsost zřejmé,že nýty splnily svůj

podíl k navršení základného •burnusů" a staly se tak

nezbytnou živinou, půdou organičtějších, struktur , do shá
zí k zdánlivému paradoxu. Tyto nové struktury, z nich
zrozené,bez nich neexistující,začímJí Jejich princi

py náhle zpochybňovat. Z venku se to může tento fakt

Jevit Jako čirá absurditě,opět se tedy odřezává hlava,
opět se mnozí stáhnou do pochybovačných,bezpečných

úkrytů s hlučnými amplioiy, Uvnitř,však dochází k oči

stě. Vše 39 oprošťuje od nánosu vyprázdněných rekvizit

(Jež ve svých zenitech byly plnokrevné) od návyk lost í
Jež začaly nebezpečně přerůstat ve s1yl. Buduje se

Jiná,přesvědčivější a hlavně srozumitelnější řeč,kte
rá ponese stejné napětí jako předchozí věty,Jež své
Již plnohodnotně vyslovily. Tato zdánlivá nelogičnost,
absurdnost se nestává spekulativním fe.k torem, je naopak
výsledkem samoočiší ovací lázně ^nepopiratelným důkazem

vlastní síly. Seboí taa,kdo dokáže popřít svůj dosa
vadní projev,či vést a ním polemiku,aniž ty ztratil

vědomí souvislosti, ten má

znaaaou naději vyhnout se

kanonizaci,bludným zbytnělým systémům. Nejde o metodu

•intuitivních skoků "^nic nemůže být racionálně vyspeku
lováno nebo emotivně vytušeno do té míry,aby to nanes

lo stopy času svého vzniku. Je úkolem tvůrce,aby svou
silou překlenul dané hranice času. Čas se náhle Jeví

Jako forma a obsah,jako své vlastní překlenutí,čím vět
ší

je překlenutí,tím přesvědčivěji obraz vypovídá.

Nová řeč obrazů přeskupuje své síly v opačnou stra-

nu téže karty. Forma i obsah dovršily svůj cyklus. Rce-

měr přesahá se vymkl své původní farae a obsah svou pa
měti oplodni nové místo v čase neznámým rozměrem, čímž

se be sama obohatí. Dochází k opětovnému zostřeni po

hledu, jež čas svým proměnným dějem zakryl. A kdo se
bláhové domnívá,že sestoupil jednou provždy k same pod
statě všeho tvoření a tudíž je mimo čas,který již abso

lutně překlenul,je jako tužka,která se natolik otupila

a výsledkem své práce natolik oslepila, že zapomněla,

že je třeba ji neustále ostřit nožem,aby plnila svou
funkci. Svou tupost,své obroušeni pokládala za svou

dokonalost,zemřela dřív než se novým, a novým za brožo
váním do hrotů,které jsou sice křehké,ale velmi ostré,

změnila ve změť čar a obrazců, jímž se stala prostřední
kem a jež mají nekonečnou možnost proměn. Nic není pře

dem obsaženo v prapůvodní jednotě,v nadčasovém "pravše”
Nic není v jedinném bodě. Naším úkolem nesmí
zmítat

myšlenka,že kráčíme všichni po stejné stezce různě za

řazeni v zástupu šněrujícím k jednomu cíli, který vši
chni pořadě dosahujeme, někdo dřív^někdo zákonitě po
zdě ji,ale všichni určitě a kdo prý by o tom pochyboval,

řítí se ze "stezky do propasti bludůJak nebezpečně bláhová je představa hledat po zvuku

zvonu kostel,o kterém se nemůžeme přesvědčit,že vůbec

je kostelem,že zvon je zvonem. Mnozí pošetilci budou
chtít stanovit jeho rozměr,jiní rozdrtí jejich absolut
ní představy stejně absolutním opakem. Ovšem jen něko

lik málo lidí nepůjde žádnou z podobných cest ,ale ze
zvuku zvonu vytvoří melodie,složí písně. Nic víc,

nic míň. To je náš dnešní úkol.

J.D.

